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Od Redakcji
Dziesi¹ty tom rocznika Echa Przesz³oci ma wyj¹tkowy charakter z co
najmniej dwu powodów. Jest numerem jubileuszowym, gdy¿ zamyka pierwsz¹ dekadê istnienia naszego czasopisma, a jednoczenie ukazuje siê z okazji
XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich zorganizowanego w Olsztynie w dniach 1619 wrzenia 2009 r. To niezwykle wa¿ne wydarzenie dla
ca³ego rodowiska, a szczególnie dla historyków olsztyñskich, sk³oni³o Redakcjê do wyj¹tkowego doboru publikowanych tu tekstów i materia³ów. Zachowuj¹c tradycyjn¹ strukturê naszego rocznika, zdecydowalimy siê na prezentacjê tekstów napisanych wy³¹cznie przez przedstawicieli naszego rodowiska naukowego, przede wszystkim uniwersyteckiego, choæ s¹ prezentowane
te¿ prace innych historyków z regionu Warmii i Mazur.
Jubileuszowy tom Ech Przesz³oci otwiera szkic autorstwa Norberta
Kasparka, dziekana Wydzia³u Humanistycznego UWM, w którym krótko
scharakteryzowa³ uniwersyteckie rodowisko historyczne Olsztyna. Jego artyku³ koresponduje z opracowaniem autorstwa Zoji Jaroszewicz-Pieres³awcew, dyrektora Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM
w Olsztynie, powiêconym dziejom tej instytucji, macierzystej dla naszego
rocznika. Tradycyjnie najobszerniejszy, u³o¿ony w porz¹dku chronologicznym, dzia³ Artyku³y i rozprawy zawiera teksty, które mo¿na pogrupowaæ
w nastêpuj¹ce zakresy tematyczne. Szeroko rozumianej historii politycznej
dotycz¹ rozprawy: Grzegorza Bia³uñskiego, podnosz¹cego nowe ustalenia
w sprawie krótkotrwa³ej okupacji przez Krzy¿aków czêci ziemi che³miñskiej
w latach 12311232; Ireny Makarczyk, pisz¹cej o stosunku króla Jana Kazimierza do Warmii; Jana Sobczaka, przedstawiaj¹cego historyczne i wspó³czesne kontrowersje wokó³ zbrodni na rodzinie ostatniego cara Rosji; Tomasza
Gajownika, krel¹cego sylwetkê Stefana Mayera  wybitnego oficera polskiego wywiadu w okresie miêdzywojennym; Marka Jab³onowskiego, ukazuj¹cego kluczow¹ rolê, jak¹ odegra³ Komitet Polityczny Rady Ministrów w procesie tworzenia w³adzy wykonawczej odrodzonej Rzeczypospolitej; Paw³a Letko, opisuj¹cego stan bezpieczeñstwa w powiecie kêtrzyñskim w latach 19451946, i Piotra Majera, analizuj¹cego prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych u schy³ku PRL. Histori¹ spo³eczno-gospodarcz¹ zajmuj¹ siê: Adam Chêæ i Jan Gancewski, opisuj¹cy rolê
leniczego w ekonomice pañstwa krzy¿ackiego, oraz Zygmunt Stefan Zalewski, analizuj¹cy wp³yw przeobra¿eñ gospodarczych i spo³ecznych na rozwój
imperium brytyjskiego w XIX w. Polskiej i obcej myli politycznej powiêcone
s¹ rozprawy: Romana Jurkowskiego, pisz¹cego o dzia³aczach efemerycznego
Polskiego Stronnictwa Krajowego z Rusi, zorganizowanego na pocz¹tku XX w.,
i Selima Chazbijewicza, omawiaj¹cego muzu³mañski aspekt polityki narodowociowej bolszewików w latach 19171920. Dwa teksty zajmuj¹ siê histori¹
wojskowoci: Miron Wolny pisze o organizacji armii najemnej na szczeblu

8

Od Redakcji

kadry dowódczej w wojskach Hannibala, za Tomasz Strze¿ek o epizodzie
z dziejów powstania listopadowego w województwie sandomierskim. Historia
kultury i sztuki tak¿e znalaz³a odzwierciedlenie w jubileuszowym numerze
Ech Przysz³oci: postaæ Izydora Kajetana Wys³oucha, najwybitniejszego polskiego przedstawiciela modernizmu katolickiego, przypomina Stanis³aw Gajewski; artyku³ Janusza Hochleitnera powiêcony jest problematyce sztuki
ludowej i jej wp³ywu na wiadomoæ narodow¹ Warmiaków w II po³owie XIX w.;
Alojzy Szorc opisa³ wartoæ naukow¹ 13 tomów róde³ do dziejów Warmii
wydanych przez historyków niemieckich w latach 18601937; Tadeusz Filipkowski pisze o pierwszych 17 polskich rednich szko³ach ogólnokszta³c¹cych
powsta³ych na Warmii i Mazurach w latach 19451947, za Ma³gorzata Szostakowska przedstawia rozwój prasy w K³ajpedzie na prze³omie XIX i XX w.
W dziale Dokumenty i materia³y publikujemy trzy materia³y ród³owe:
sprawozdanie niemieckiego archeologa Carla Engela z inspekcji muzeów litewskich z lat 19411942 opracowa³ Miros³aw Janusz Hoffmann; list mazurskiego ch³opa Adama Guni do olsztyñskiego superintendenta Grzegorz Jasiñski analizuje w kontekcie wydarzeñ pierwszej wojny wiatowej; materia³y
polskich przedwojennych s³u¿b bezpieczeñstwa na temat polskich komunistów przygotowa³ natomiast Karol Sacewicz. Zagadnieniom historii nauki
i szkolnictwa powiêcone s¹ dwa opracowania znajduj¹ce siê w tym dziale:
Andrzej Kopiczko przedstawia losy Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum od 1945 do 1962 r.; Danuta Kasparek opisuje pocz¹tki Akademii
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na podstawie akt przechowywanych w Archiwum Uniwersyteckim.
Pragniemy te¿ zwróciæ uwagê Szanownych Czytelników na trzy teksty
z dzia³u Problemy i dyskusje. Anna ¯egliñska podejmuje kwestiê kolejnoci
badawczej w opracowaniu materia³ów z archiwum rodowego, za drugi artyku³ metodologiczny pióra Izabeli Lewandowskiej jest prób¹ systematyzacji
opisu bibliograficznego róde³ mówionych. Wa¿nym g³osem w dyskusji na
temat poziomu wiedzy historycznej w tzw. ruchu ma³ych ojczyzn jest artyku³
Janusza Jasiñskiego, apeluj¹cego aby w tym ruchu unikn¹æ afirmowania
dziedzictwa ziemi skierowanego przeciw Polsce.
Tradycyjnie, jak w ka¿dym numerze, przedstawiony opis uzupe³niaj¹
recenzje, kronika naukowa i niestety coraz czêciej pojawiaj¹cy siê dzia³
Po¿egnania.
Okr¹g³a rocznica ukazywania siê Ech Przesz³oci to czas ocen i podsumowañ, które Witold Gieszczyñski, jako redaktor naczelny czasopisma, zawar³ w Bilansie dziesiêciolecia zestawiaj¹c przy tym bibliografiê zawartoci
rocznika za lata 20002009.
Oddaj¹c Szanownym Czytelnikom dziesi¹ty tom naszego rocznika, na
trwale wpisanego ju¿ w ¿ycie naukowe kraju, dziêkujemy jego za³o¿ycielom,
redaktorom, wspó³pracownikom, recenzentom, wydawcom i autorom, a przede
wszystkim Wam za ¿yczliwoæ, nierzadko merytoryczn¹ krytykê i jak¿e czêsto
potrzebne wyrazy sympatii i poparcia.
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Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

UNIWERSYTECKIE RODOWISKO HISTORYCZNE OLSZTYNA.
SUBIEKTYWNY SZKIC DO PORTRETU
Po 1945 r., po wejciu Olsztyna i  popularnie, acz niezbyt cile
 Warmii i Mazur w sk³ad pañstwowoci polskiej, pojawia³y siê ró¿ne projekty powo³ania placówek naukowych z ró¿norakim programem badawczym.
Nie wysz³o to de facto poza sferê projektów. Najpowa¿niejsz¹ instytucj¹ naukow¹ kszta³c¹c¹ na potrzeby  jak pisano i realizowano  socjalistycznej
gospodarki by³a Wy¿sza Szko³a Rolnicza utworzona w 1950 r. z wydzia³ów
przeniesionych z £odzi i Cieszyna1.
Do po³owy lat szeædziesi¹tych w dziedzinie nauk spo³ecznych najwiêcej
dzia³o siê w dwóch placówkach: w Archiwum Pañstwowym i Muzeum Mazurskim. Z tym pierwszym zwi¹zany by³ dr Tadeusz Grygier, cz³onek honorowy
Polskiego Towarzystwa Historycznego (dalej: PTH). Niezwykle wiele robi³a,
zw³aszcza na niwie popularyzacji, zapominana przez m³odsze pokolenie Emilia Sukertowa-Biedrawina2. U progu lat szeædziesi¹tych XX w. ostatecznie
wykrystalizowa³ siê Orodek Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego
(OBN). Powrót do regionalistyki oznacza³ w przypadku Olsztyna zintensyfikowanie badañ nad Warmi¹ i Mazurami. Na ³amach znakomicie prowadzonych po dzi dzieñ Komunikatów Mazursko-Warmiñskich zaczê³a gociæ
tematyka ca³ego basenu Morza Ba³tyckiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem
spraw niemieckich i regionalnych.
Wokó³ OBN (Instytut Mazurski) oraz niezwykle prê¿nego olsztyñskiego
oddzia³u PTH zaczê³y powstawaæ prace zwi¹zane z wysi³kiem niepodleg³ociowym w XIX w. I tak Janusz Jasiñski (uczeñ Andrzeja Wojtkowskiego,
a potem Stefana Kieniewicza) na marginesie swoich g³ównych zainteresowañ
(dzieje Warmii Mazur w XIX i XX w.) pisa³ o roli Prus Wschodnich w powstaniach 1831 i 18631864 r. oraz wydarzeniach lat 1846 i 18483.
1 Wy¿sza Szko³a Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie (19451950) kontynuowa³a czêciowo tradycje Akademii Rolniczej w Bydgoszczy (19191922), Pañstwowej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie (19221939) oraz Wy¿szej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego
w £odzi (19451950).
2 Szerzej por. J. Gancewski, W. Gieszczyñski. A. Korytko, Wierni historii. 60 lat Olsztyñskiego Oddzia³u Polskiego Towarzystwa Historycznego, Olsztyn 2008, passim.
3 M.in. prace J. Jasiñskiego: Odg³osy powstania listopadowego w Prusach Wschodnich,
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie (dalej: KMW) 1957, nr 2, s. 99104; Nieznana relacja
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Sytuacja w orodku olsztyñskim zaczê³a zmieniaæ siê wraz z powstaniem
w 1969 r. Wy¿szej Szko³y Nauczycielskiej. Na Wydziale Humanistycznym
uruchomiono jako kierunek historiê. 1 padziernika 1984 r. Zak³ad Historii
przekszta³ci³ siê w trzy nowe jednostki organizacyjne: Zak³ad Historii Polski
(pod kierunkiem ówczesnego doc. dr. Stanis³awa Szostakowskiego), Zak³ad
Historii Powszechnej (pod kierunkiem doc. dr. hab. Tadeusza Marii Gelewskiego) i Katedrê Stosunków Miêdzynarodowych XX w. (pod kierunkiem prof.
W³odzimierza T. Kowalskiego). W listopadzie 1988 r. dosz³o do kolejnych
zmian  powsta³ dzia³aj¹cy do dnia dzisiejszego Instytut Historii (w 2001 r.
zmieniono nazwê na Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych). Jego dyrektorami kolejno byli dr hab. Stanis³aw Szostakowski (19881994);
prof. Józef liwiñski (19941996); dr hab. Tadeusz Filipkowski, prof. UWM
(19961999); potem  ju¿ na Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim  prof.
S³awomir Kalembka, prof. Jan Sobczak, prof. Bohdan Ryszewski. Przez
ostatnie piêæ Instytutem kieruje dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew, prof.
UWM, jej zastêpc¹ jest dr Krzysztof £o¿yñski.
Pierwszy nabór studentów na kierunek historia rozpocz¹³ siê latem 1969 r.
Studia trwa³y trzy lata i koñczy³y siê napisaniem pracy dyplomowej. Studenci zdobywali kwalifikacje do nauczania historii i jêzyka polskiego4. W 1973 r.
zmieniono program na studia magisterskie. Pierwsi magistrowie historii opucili mury Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w 1976 r. 15 kwietnia 1983 r. ówczesne Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki wstrzyma³o nabór
kandydatów na historiê w olsztyñskiej WSP5. Kierunek reaktywowano dopiero 8 listopada 1988 r. jako piêcioletnie studia magisterskie. Od roku 1972 do
maja 2009 r. dyplom otrzyma³o 2015 historyków (w tym 1369 na studiach
stacjonarnych), a na stosunkach miêdzynarodowych  11796.
Na pocz¹tku wa¿n¹ rolê w tworzeniu kierunku historia odegra³ Stanis³aw Szostakowski (1929-1994), uczeñ prof. Witolda £ukaszewicza, który habilitowa³ siê na podstawie pracy Prusy Wschodnie w polskim ruchu patriotycznym (Olsztyn 1987)7, jednak przedwczesna mieræ nie pozwoli³a na rozwio krwawych zajciach w Prusach w roku 18311832, Warmia i Mazury 1964, nr 3, s. 24;
Dzia³alnoæ konspiracyjna na Mazurach i Warmii w latach 18451846, [w:] Wiek XIX. Prace
ofiarowane Stefanowi Kieniewiczowi w 60. rocznicê urodzin, Warszawa 1967, s. 251262; Wojciech Kêtrzyñski w powstaniu styczniowym, KMW 1967, nr 12, s. 85120; Warmia wobec
powstania styczniowego, Roczniki Humanistyczne 1972, t. 20, z. 2, s. 227242; Prusy Wschodnie a powstanie styczniowe ze szczególnym uwzglêdnieniem województwa p³ockiego, KMW 1984,
nr 3, s. 251263; Warmia i Mazury a polskie powstania narodowe, [w:] Warmia i Mazury. Zarys
dziejów, Olsztyn 1985, s. 7787; Napoleon w Olsztynie i okolicy (1807), Olsztyn 2003.
4 T. Zienkiewicz (red.), XX lat Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie, Olsztyn 1989,
s. 5255.
5 J. Ch³osta, Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Olsztynie 19691999, Olsztyn 1999, s. 36.
6 R. Gross, 40 lat Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
(19692009), Olsztyn 2009, passim.
7 Por. jego nekrolog autorstwa N. Kasparka, Profesor Stanis³aw Szostakowski (19291994),
KMW, 1994, nr 4, s. 481482.
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niêcie tematyki historii Litwy. Jego nastêpca, Tadeusz Maria Kleofas Gelewski
(19222002), pocz¹tkowo studiowa³ w Akademii Handlowej w Poznaniu, Oddzia³ w Szczecinie, ostatecznie ukoñczy³ je na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1969 r. przeniós³ siê do Olsztyna, gdzie
podj¹³ pracê w Okrêgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
jako kierownik Biura i sekretarz, a nastêpnie zastêpca dyrektora Wydawnictwa Pojezierze. Od po³owy lat siedemdziesi¹tych by³ zatrudniony w WSP.
W 1977 r. habilitowa³ siê na Wydziale Polityczno-Historycznym Wojskowej
Akademii Politycznej w Warszawie na podstawie rozprawy pt. Zbrodnie wojenne na morzu w drugiej wojnie wiatowej, której ksi¹¿kowa wersja zosta³a
opublikowana w serii Historia Morska w gdañskim Wydawnictwie Morskim
w 1976 r.8
Od po³owy lat osiemdziesi¹tych du¿¹ rolê zacz¹³ odgrywaæ zatrudniony
w Olsztynie dekadê wczeniej prof. Józef liwiñski. Pocz¹tkowo nauczyciel
w Lubawie, doktoryzowa³ siê i habilitowa³ na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika (uczeñ prof. Stanis³awa Czachorowskiego). Zaj¹³ siê problematyk¹ cystersów w Polsce redniowiecznej, dziejami regionu (ziemi lubawskiej, Warmii i Mazur), a ostatnio Podlasia oraz Grodzieñszczyzny. Wród jego uczniów
znaleli siê: dr Marek Radoch, dr Krzysztof £o¿yñski i dr Anna Ko³odziejczyk. Kolejnym wspó³za³o¿ycielem Instytutu Historii w 1988 r. by³ dr hab.
Stanis³aw £aniec, który najpierw zatrudniony by³ w szkolnictwie rednim,
ju¿ od 1968 r. w Akademii Rolniczo-Technicznej, nastêpnie w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej i UWM. Na Uniwersytecie Warszawskim by³ uczniem prof.
Stefana Kieniewicza, w 1971 r. obroni³ doktorat na temat udzia³u kolejarzy
w wydarzeniach lat 18631864 i tematowi temu zosta³ wierny po dzi
dzieñ9.
Wydzia³ Humanistyczny posiada uprawnienia do doktoryzowania.
Stopieñ doktora  jak ilustruje to poni¿sza tabela  osi¹gnê³y nastêpuj¹ce
osoby:

8

Biogram na podstawie C. Na³êcz, Profesor zw. dr hab. Tadeusz Maria Gelewski (1922
2002)  uwagi biograficzne i garæ wspomnieñ ucznia o Mistrzu, Echa Przesz³oci 2002,
s. 299311.
9 Publikacje ksi¹¿kowe S. £añca: Konspiracja i czyn zbrojny kolejarzy w powstaniu styczniowym, Olsztyn 1978; Partyzanci ¿elaznych dróg roku 1863. Kolejarze i drogi ¿elazne w powstaniu styczniowym, Warszawa 1974; Partyzanci kresów pó³nocno-wschodnich w powstaniu styczniowym (ziemie bia³oruskie), Toruñ 1996; Zygmunt Sierakowski (18261863), Olsztyn 1999;
Litwa w powstaniu styczniowym. Bitwy i potyczki na Kowieñszczynie (18631864), Olsztyn
2000; Powstanie styczniowe na Litwie, Olsztyn 2000; Pó³nocna Suwalszczyzna w powstaniu styczniowym, Toruñ 2002; Litwa i Bia³oru w dobie konspiracji i powstania zbrojnego
(18611864), Olsztyn 2002; Dowódcy i bohaterowie powstania styczniowego na ¯mudzi, Toruñ
2002.
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Wykaz obronionych prac doktorskich na Wydziale Humanistycznym UWM
Lp.

Imiê i nazwisko

Data
(rok)

Opiekun naukowy
 promotor

Tabela 1

Tytu³ pracy

1. mgr Mariusz Soko³owski 2001 prof. Andrzej Misiuk

Policja a spo³eczeñstwo w okresie
miêdzywojennym

2. mgr Andrzej Korytko

Angielska mediacja w polsko-szwedzkich rokowaniach
w 1635 roku

2002 prof. Edward Mierzwa

3.

mgr Barbara Krysztopa2002 prof. Edward Mierzwa
Czupryñska

Angielska Kompania Wschodnia
(Eastland Company) a Rzeczpospolita w latach 15791673

4.

mgr Izabela
Lewandowska

2002 prof. Janusz Rulka

Historyczna wiadomoæ regionalna m³odzie¿y Warmii i Mazur

2002 ks. prof. W³adys³aw Nowak

Recepcja nauczania Jana Paw³a II
o integracji europejskiej w pimiennictwie polskim w latach 19782000
i jej uwarunkowania historyczne

2002 prof. Józef liwiñski

Kolonizacja Puszczy Grodzieñskiej
od XIV do XVI wieku (na tle przemian zachodz¹cych w stosunkach
w³asnociowych)

5. mgr Stefan Ewertowski

6. mgr Krzysztof £o¿yñski

7.

mgr Jerzy
Czo³goszewski

Wiêziennictwo okresu stalino2003 prof. Stanis³aw Achremczyk wskiego na Warmii i Mazurach
w latach 19451956

8. mgr Ariusz Ma³ek

2003 prof. Bohdan Ryszewski

Kamera Wojny i Domen Departamentu Bia³ostockiego Nowych Prus
Wschodnich 17961807  monografia zespo³u archiwalnego

9. mgr Janusz Obrêbski

2003 prof. Stanis³aw Achremczyk

Polska opinia publiczna wobec Prus
Ksi¹¿êcych w latach 15631657

10. mgr Irena Makarczyk

2003 ks. prof. Alojzy Szorc

Tomasz z Rupniewa Ujejski (lata
16121689) hierarcha katolicki na
tle ¿ycia kocielnego i politycznego
swoich czasów

11. mgr Barbara Turower

2004

dr hab. Bohdan £ukaszewicz, Wie olsztyñska w okresie
prof. UWM
stalinizmu w latach 19451956

2004 ks. Prof. Andrzej Kopiczko

¯ ycie spo³eczne i religijne
Ukraiñców na Warmii i Mazurach
w latach 19471970

13. mgr Edyta Sokalska

2006 prof. Jan Sobczak

Geneza, struktura administracyjna
i funkcjonowanie administracji
publicznej w obecnym powiecie
ostro³êckim w latach 19181975

14. mgr Jerzy Kie³bik

2006 prof. Stanis³aw Achremczyk

Miasta warmiñskie w latach
14661772

2006 prof. Bohdan Ryszewski

Problem opracowania zasobu
archiwów zakonnych w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na przyk³adzie Zgromadzenia  wiêtego Micha³a Anio³a

12.

mgr Anna
Korzeniewska

15. mgr Roman Majka

Uniwersyteckie rodowisko historyczne Olsztyna

16. mgr Janusz Pawlak

2006 prof. Bohdan Ryszewski

Zasób archiwalny proweniencji
pañstwowej dotycz¹cy spraw
¿ydowskich w II Rzeczypospolitej
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17.

mgr Lidia
Potykanowicz-Suda

2006 ks. Prof. Andrzej Kopiczko

Pañstwo a Koció³ katolicki w województwie gdañskim w latach
19451970

18.

mgr Tomasz
Gajowniczek,

2006 ks. Prof. Andrzej Kopiczko

Urz¹d do Spraw Wyznañ w latach
19501970. Zarys dzia³alnoci

dr hab. Norbert Kasparek,
prof. UWM

Powszechna Organizacja S³u¿ba
Polsce w województwie olsztyñskim
w latach 19481955

19. mgr Rados³aw Gross

2007

20. mgr Karol Sacewicz

2007 dr hab. Marek Ney-Krwawicz

21. mgr Anna ¯egliñska

2007 prof. Bohdan Ryszewski

Historia rodu Finck von Finckenstein

2008 prof. Jan Sobczak

Dzia³alnoæ polskiego wywiadu
wojskowego na Litwie w latach
19211939

22. mgr Tomasz Gajownik
23.

mgr Maria KorybutMarciniak

2008

dr hab. Norbert Kasparek,
prof. UWM

Wspó³pracowaæ czy zwalczaæ?
Centralna prasa Polskiego
Pañstwa Podziemnego wobec
komunistów polskich (19391945)

Dobroczynnoæ w Wilnie
w pierwszej po³owie XIX wieku
Zespó³ Wojskowego S¹du Rejonowego w Poznaniu (19461955).
Procesy archiwotwórcze.

24. mgr Rafa³ Lekiewicz

2008 prof. Bohdan Ryszewski

25. mgr Jerzy £apo

Stanowiska archeologiczne i miejsca
o znaczeniu historycznym na
2008 prof. Stanis³aw Achremczyk dawnym pograniczu galindzko-jaæwieskim w wiadomoci Mazurów (XVI w.  I po³owa XX w.)

26. mgr Joanna S³yszewska 2008 prof. Andrzej Misiuk

27. mgr Adam Bia³czak

28.

ks. mgr Bogumi³
Wykowski

Polska s³u¿ba zagraniczna w latach
19181926. Organizacja, zasady
funkcjonowania oraz kierunki
dzia³ania

dr hab. Janusz Go³ota,
2009
prof. UWM

Stosunki polityczne, spo³eczne,
gospodarcze Baranowa w XIX i XX
wieku na tle dziejów Mazowsza
pó³nocno-wschodniego.

2009 ks. prof. Andrzej Kopiczko

Dzieje spo³eczne i religijne
Pasymia w drugiej po³owie
XIX wieku

ród³o: Zestawienie w³asne (stan na 30 lipca 2009 r.).
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Pomylnie zakoñczone przewody habilitacyjne ilustruje tabela 2:
Wykaz przewodów habilitacyjnych na Wydziale Humanistycznym UWM

Lp.

Imiê i nazwisko

1. dr Tomasz Strze¿ek

2. dr Janusz Hochleitner

3. dr Krzysztof Narojczyk

Data
kolokwium
habilitacyjnego
18 grudnia
2007 r.

13 maja
2008 r.

10 czerwca
2008 r.

Temat rozprawy

Tabela 2

Recenzenci

Kawaleria Królestwa
prof. Wies³aw Caban
Polskiego w powstaniu prof. S³awomir Kalembka
listopadowym  mobili- dr hab. Norbert Kasparek,
zacja i podstawy funkcjo- prof. UWM
prof. Lech Trzeciakowski
nowania w wojnie
Obrzêdy doroczne
w kulturze ch³opskiej
Warmii po³udniowej
w XVIXVIII wieku

prof. Aleksander Poser-Zieliñski
prof. W³adys³aw A. Serczyk
prof. Jerzy Dygda³a
dr hab. Wojciech £ysiak,
prof. UWM

1. Budowa badawczych dr hab. Marek Górny,
prof. UWroc.
baz danych w oparciu
dr hab. Micha³ Andrzej Kopczyñski
o historyczne ród³a
dr hab. Cezary Kuklo,
statystyczne.
prof. UwB
2. SUND  pakiet
prof. Bohdan Ryszewski
badawczy [CD-ROM]

ród³o: Zestawienie w³asne (stan na 30 lipca 2009).

Archeologia i pradzieje ziem polskich le¿¹ w gestii zainteresowañ dr.
Miros³awa Hoffmanna, pracownika nie tylko UWM, ale tak¿e Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Przed laty zajêcia te prowadzi³ mgr Romuald Odoj
z tego¿ Muzeum, znakomity znawca problematyki grunwaldzkiej. Trudna
i kosztowna w badaniach historia staro¿ytna uprawiana jest przez dr. Ryszarda Sajkowskiego (ucznia prof. Marii Jaczynowskiej) zajmuj¹cego siê
g³ównie Rzymem pierwszych cesarzy oraz dr. Mirona Wolnego (ucznia prof.
S. Szarypkina) badaj¹cego czasy Hannibala.
Wczesne redniowiecze z du¿¹ domieszk¹ archeologii to pole badañ niedawno zatrudnionego w naszym orodku dr. Kazimierza Gr¹¿awskiego10.
Tak¿e od niedawna z orodkiem olsztyñskim zwi¹za³ siê dr hab. Andrzej
Wa³kówski, badaj¹cy skryptoria cysterskie. Zespó³ prof. Józefa liwiñskiego
(dr £o¿yñski i dr Ko³odziejczyk) bada kwestie gospodarcze Podlasia w XV
i XVI w. Z tego grona problematyce krzy¿ackiej pozosta³ wierny dr Marek
Radoch. W Olsztynie bada siê obecnie g³ównie zagadnienia gospodarcze
i militarne pañstwa zakonnego (dr Jan Gancewski), jak równie¿ kwestie osadnictwa na ziemiach krzy¿ackich (dr hab. Grzegorz Bia³uñski, prof. UWM11).
10 Ukaza³a siê jego praca maj¹ca byæ podstaw¹ do przeprowadzenia kolokwium habilitacyjnego pt. Ziemia lubawska na pograniczu s³owiañsko-pruskim w VIII-XIII wieku. Studium
nad rozwojem osadnictwa, Olsztyn 2009.
11 Najbardziej utytu³owany i p³odny historyk, uczeñ prof. Mariana Biskupa. Jego zainteresowania de facto obejmuj¹ dzieje Prus od czasów przedkrzy¿ackich po XVIII w.
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Dr Jan Gancewski (uczeñ prof. Zenona H. Nowaka, doktorat 1997) zajmuje siê wp³ywem potencja³u gospodarczego zamków krzy¿ackich na ich
znaczenie oraz na wielkoæ zapasów militariów przechowywanych w zbrojowniach oraz innych magazynach, takich jak karwan, prochownia, kuszarnia.
Jest on tak¿e za³o¿ycielem i redaktorem Mr¹gowskich Studiów Historycznych.
Czasy nowo¿ytne badaj¹: dr S³awomir Augusiewicz, dr Andrzej Korytko,
dr Barbara Krysztopa-Czupryñska, dr Piotr Florek i dr Irena Makarczyk.
Zahacza o nie tak¿e dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM, regionalista
coraz bardziej zajmuj¹cy siê etnografi¹ historyczn¹, uczeñ prof. Wac³awa
Odyñca, prowadz¹cego przez krótki czas zajêcia w Olsztynie.
Dr Barbara Krysztopa-Czupryñska i dr Andrzej Korytko12, uczniowie
pracuj¹cego prawie 10 lat w Olsztynie pe³nego nowych pomys³ów i inicjatyw
prof. Edwarda A. Mierzwy, zajêli siê rzadko uprawian¹ histori¹ powszechn¹.
Dr Czupryñska, po znakomitym doktoracie, aktualnie opracowuje stosunki
polsko-brytyjskie doby saskiej; dr Korytko za zaj¹³ siê parlamentaryzmem
XVII-wiecznej Rzeczypospolitej. Dr Piotr Florek (uczeñ prof. Janusza Ma³³ka
z UMK) obroni³ dysertacjê doktorsk¹ o udziale wojsk polskich na s³u¿bie
Dymitra I i Dymitra II Samozwañców, a ostatnio zaj¹³ siê biografi¹ polityczna i wojskow¹ Aleksandra Korwin Gosiewskiego. Znamienite s¹ wyniki badañ dr. S³awomira Augusiewicza. Ten uczeñ prof. Jaremy Maciszewskiego
doktoryzowa³ siê w Uniwersytecie Warszawskim w 1997 r. na podstawie
pracy Kampania hetmana Wincentego Gosiewskiego w Prusach Ksi¹¿êcych
jesieni¹ 1656 roku. Na kanwie tego wyros³y jego ksi¹¿kowe publikacje, dobrze przyjête przez recenzentów. Obecnie prowadzi badania nad sk³adem
i organizacj¹ armii brandenbursko-pruskiej w Prusach Ksi¹¿êcych w latach
1655-1660 (przede wszystkim na podstawie rachunków Komisariatu Wojennego z Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbersitz Berlin-Dahlen),
a tak¿e nad przebiegiem operacji militarnych wojsk elektora brandenburskiego Fryderyka Wilhelma pod dowództwem Bogus³awa Radziwi³³a w Prusach Królewskich i Kurlandii. Pracowita i sumienna dr Irena Makarczyk
(uczennica ks. prof. Alojzego Szorca) skupi³a siê nad dziejami nowo¿ytnej
Warmii, zw³aszcza w dobie potopu szwedzkiego.
Dzieje XIX w. s¹ obecne w pracach prasoznawcy dr. hab. Zbigniewa Anculewicza13. Polskim wysi³kiem niepodleg³ociowym, g³ównie lat 18311864, zajmowa³ siê dr Andrzej Szmyt (uczeñ prof. Bogus³awa Cyglera z Uniwersytetu
Gdañskiego). Z tego zakresu opublikowa³ cenn¹ biografiê gen. Józefa Wysockiego, a aktualnie Gimnazjum i Liceum w Krzemieñcu w systemie owiaty
Wileñskiego Okrêgu Naukowego w latach 18051833 (Olsztyn 2009)14.
12 Obok dr. Jana Gancewskiego jeden z g³ównych organizatorów XVIII Powszechnego
Zjazdu Historyków w Olsztynie.
13 Pierwszy absolwent historii WSP, który zosta³ doktorem habilitowanym.
14 Praca ta jest podstaw¹ do otwartego przewodu habilitacyjnego.
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Wspominany ju¿ dr hab. Tomasz Strze¿ek zajmuje siê g³ównie dziejami
wojskowoci Ksiêstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego i powstania listopadowego. Absolwent historii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu,
doktoryzowa³ siê w Wojskowym Instytucie Historycznym w Warszawie. Pracuj¹c w Studium Nauk Humanistycznych Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie, prowadzi³ zajêcia z najnowszej historii Polski, historii gospodarczej i politologii. Ju¿ wówczas napisa³ kilkanacie prac powiêconych dziejom
wojskowoci, a zw³aszcza powstania listopadowego. Ukoronowaniem tego s¹
publikacje na temat bitwy warszawskiej i ofensywy kwietniowej. W 2007 r.
by³ pierwszym habilitantem na naszym Wydziale z prac¹ Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym  mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie.
Konsekwentnie dzieje ziemian na Kresach Wschodnich po 1864 r. bada
dr Roman Jurkowski (uczeñ prof. Romana Wapiñskiego). Powiêci³ im dysertacjê doktorsk¹ i rozprawê Sukcesy i pora¿ki. Ziemiañstwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy Pañstwowej i Rady Pañstwa 19061913, (Olsztyn 2009)15. Przestrzeñ spo³ecznie odrzuconych znalaz³a siê w centrum rozwa¿añ dr Marii Korybut-Marciniak, autorki udanej monografii dotycz¹cej
rodziny Korybut-Daszkiewiczów16. Dzieje II Rzeczypospolitej, a zw³aszcza jej
pocz¹tków, leg³y u podstaw prac p³k. dr. Wies³awa Boles³awa £acha (ucznia
prof. Lecha Wyszczelskiego). Jego dysertacja doktorska pt. Wp³yw fortyfikacji
sta³ych na dzia³ania militarne w Prusach Wschodnich w czasie I i II wojny
wiatowej (obroniona w Wojskowym Instytucie Historycznym w 1994 r.
i wydana drukiem) sta³a siê ju¿ dzie³em klasycznym. Dr £ach przed przyjciem do Olsztyna zorganizowa³ w swojej jednostce w Wêgorzewie kilka wartociowych konferencji naukowych17. Obecnie opracowa³ studium powiecone
pó³nocno-wschodniemu teatrowi dzia³añ operacyjnych w polskiej myli wojskowej lat 19181926.
P³k dr Dariusz Radziwi³³owicz przez wiele lat s³u¿y³ w instytucjach centralnych Ministerstwa Obrony Narodowej. Uczestniczy³ w reformowaniu i budowaniu wspó³czesnego wizerunku Wojska Polskiego. By³ wspó³twórc¹ systemu
powrotu armii do historycznych korzeni, przywracaj¹cego jednostkom wojskowym tradycje, barwy, symbolikê i ceremonia³ dawnych jednostek wojskowych.
Doktoryzowa³ siê z myli politycznej, zajmowa³ siê b³êkitn¹ armi¹ gen. Hallera, aktualnie opracowa³ studium pt. Polskie formacje zbrojne we wschodniej
Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie w latach 19181920 (Olsztyn 2009)18 .
15

Praca ta jest podstaw¹ do otwartego przewodu habilitacyjnego.
Kresowy ród Korybut-Daszkiewiczów, Olsztyn 2007; Dobroczynnoæ w Wilnie w pierwszej
po³owie XIX wieku [w druku].
17 M. in. zorganizowa³ on konferencje i sympozja: Ziemie Pó³nocno-Wschodnie w dzia³aniach militarnych i dyplomatycznych w latach 19141946, Wêgorzewo 1995; W cieniu genera³a Józefa Bema  w 150. rocznicê mierci Wêgorzowo 2000; Wojsko na ziemi wêgorzewskiej na
przestrzeni dziejów Wêgorzewo 2002.
18 Praca ta jest podstaw¹ do otwartego przewodu habilitacyjnego.
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Jednym z najbardziej obiecuj¹cych historyków m³odego pokolenia jest
niew¹tpliwie dr Karol Sacewicz (uczeñ doc. Marka Ney-Krwawicza). Jego
zainteresowania badawcze obejmuj¹ problematykê ruchu komunistycznego
II Rzeczpospolitej, relacje polityczno-militarne Polskiego Pañstwa Podziemnego z PPR, a tak¿e publicystykê konspiracyjn¹ ZWZ-AK. Bardzo dobrze
zapowiada siê równie¿ dr Tomasz Gajownik (uczeñ prof. Jana Sobczaka),
który zainteresowania badawcze skupi³ na dwóch kierunkach: II RP a pañstwa nadba³tyckie oraz dzieje s³u¿b specjalnych w XX w. W 2008 r.
dr Gajownik otrzyma³ wyró¿nienie w konkursie organizowanym przez IH
PAN i IPN Najlepszy Debiut Historyczny 2008 roku im. W. Pobóg-Malinowskiego.
Trudn¹ epok¹ czasów najnowszych na Warmii i Mazurach zaj¹³ siê
dr Witold Gieszczyñski. Rzetelnoæ naukowa, wzorowe rozumienie i odczytywanie róde³ pozwoli³y mu unikn¹æ pu³apek publicystycznego czy doranego
traktowania historii, tak  niestety  czêsto widocznego przy opisie lat PRL.
Aktualnie dr Gieszczyñski prowadzi badania na temat problemów politycznych i spo³ecznych w woj. olsztyñskim w latach 19801989. Od czterech lat
jest tak¿e redaktorem naczelnym czasopisma naukowego historyków UWM
w Olsztynie Echa Przesz³oci.
W Instytucie Historii i Stosunków Miêdzynarodowych dzia³a laboratorium multimedialne, które wyros³o z utworzonej ju¿ w 1993 r. Pracowni
Metod Komputerowych (pierwszej w kraju tego typu jednostki powsta³ej przy
Instytucie Historii), nastêpnie przekszta³conej w Zak³ad Metod Komputerowych. Jej za³o¿ycielem i pierwszym kierownikiem by³ prof. dr hab. Edward
A. Mierzwa, a po nim dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM. Ten ostatni
(uczeñ prof. Andrzeja Skrzypka) ca³kowicie zmieni³ swój profil badawczy.
Odszed³ od pocz¹tkowych zainteresowañ dziejami ruchu ludowego na Warmii
i Mazurach po 1945 r. i zaj¹³ siê metodami wizualizacji historii i wykorzystaniem komputerów w badaniach historycznych. Te prekursorskie badania nie
zawsze znajduj¹ zrozumienie u innych braci w cechu.
Plany i zamierzenia zawsze weryfikuje ¿ycie. Przez ostatnie, a w³aciwe
jedyne czterdzieci lat istnienia Wydzia³u Humanistycznego w Olsztynie by³o
na nim zatrudnionych 562 pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym
61 profesorów, 98 doktorów habilitowanych, 225 doktorów, 178 magistrów
oraz kilkudziesiêciu doranie). Ci, którzy w jakikolwiek sposób zwi¹zani byli
z histori¹, przedstawieni s¹ w tabeli 3.
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Tabela 3

Nauczyciele akademickiej historii w Olsztynie

Lp.

Tytu³/
/stopieñ

Nazwisko i imiê

Instytut/Zak³ad

1. prof.

Achremczyk Stanis³aw IH i SM

2. mgr

Adam Ho³ub

3. dr hab. Anculewicz Zbigniew

Uwagi
zatrudniony tak¿e w OBN

Instytut
Politologii
Z IH i SM
przeszed³
do Instytutu
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Spo³ecznej

4. dr hab. Ankudowicz-Bieñkowska Instytut Filologii
Maria
Polskiej
5. dr

Augusiewicz S³awomir IH i SM

6. dr

Bagiñski Józef

ZH

7. dr hab. Bia³uñski Grzegorz

IH i SM

8. dr

Bieniek Maria

IH i SM

9. dr

Bonowska Magdalena

zatrudniony tak¿e w OBN

IH i SM

etnograf

10. dr hab. Borawska Teresa

IH i SM

przesz³a z UMK, dok¹d wnet powróci³a

11. dr

Brzeczkowski Tadeusz

ZH

uczeñ prof. Karola Górskiego
po zawieszeniu kierunku przeszed³
do Archiwum Pañstwowego w Olsztynie

12. mgr

Ciesielski Wojciech

ZH

legenda olsztyñskiej pierwszej
Solidarnoci, internowany, nie powróci³
do zawodu

13. prof.

Cimek Henryk

IH i SM

krótko, przeniós³ siê do Rzeszowa

14. dr hab. Czarkowski Ryszard

IH i SM

przeszed³ do Instytutu Politologii

15. dr

Czy¿ewski Marian

Instytut Filozofii

przygotowywa³ rozprawê powiêcon¹
Mariuszowi Zaruskiemu

16. mgr

Dêbiñski Dariusz

ZH

bardzo krótko, przeszed³ do pracy w MO

17. dr hab. Fija³kowska Barbara

Instytut
Politologii

18. dr hab. Filipkowski Tadeusz

IH i SM

19. dr

Florek Piotr

IH i SM

20. dr

Fras Zbigniew

ZH
IH i SM

21. prof.

Gajewski Stanis³aw

22. dr

Gajownik Tomasz

IH i SM

23. dr

Gancewski Jan

IH i SM

dyrektor Instytutu
wróci³ do Wroc³awia

24. prof.

Gelewski Tadeusz Maria IH

25. mgr

Ge³don Krystyna

ZH

bardzo krótko

26. mgr

Gieszczyñska Renata

IH

krótko jako dydaktyk

27. dr

Gieszczyñski Witold

IH i SM

28. dr hab. Godlewski Tadeusz

Instytut
Politologii

Uniwersyteckie rodowisko historyczne Olsztyna

29 dr hab. Go³ota Janusz

Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Spo³ecznej

30. dr

Gr¹¿awski Kazimierz

IH i SM

31. dr

Gross Rados³aw

IH i SM
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uczeñ prof. Andrzeja Skrzypka,
regionalista na styku histori
i politologii, prezes Ostro³êckiego
Towarzystwa Naukowego

32. dr hab. Hochleitner Janusz

IH i SM

uczeñ prof. Wac³awa Odyñca,
etnografia historyczna

33. dr

Hoffmann Miros³aw

IH i SM

archeolog

34. dr

Holiczenko
Aleksander

IH i SM

35. prof.

Jab³onowski Marek

IH i SM

wróci³ na Uniwersytet Warszawski

36. dr hab.

Jaroszewicz-Pieres³awcew Zoja

IH i SM

bibliotekoznawca, historyk ksi¹¿ki,
dyrektor Instytutu

37. dr hab. Jasiñski Grzegorz

IH i SM

zatrudniony tak¿e w OBN

38. prof.

Jasiñski Janusz

ZH

przeszed³ z IH PAN

39. mgr

Judziñski Józef

ZH

40. prof.

Jundzi³³ Juliusz

ZH

41. dr

Jurkowski Roman

IH i SM

42. prof.

Juszkiewicz Ryszard

Katedra
Samorz¹du
Terytorialnego

43. dr

Kalembka (Lech) Urszula IH i SM

44. prof.

Kalembka S³awomir

IH i SM

kilkanacie lat na tzw. II etacie, tak¿e
dyrektor Instytutu, mistrz ni¿ej
podpisanego

45. prof.

Kamiñski Marek
Kazimierz

IH i SM

krótko, wróci³ do IH PAN

46. dr hab. Kasparek Norbert

IH i SM

47. mgr

IH i SM

Kasparek Danuta

krótko

krótko

zajêcie na archiwistyce

48. dr hab. Kazimierski Zygmunt IH i SM
49. prof.

Kisielewski Tadeusz

IH

50. dr hab.

Kobelis-Szostakowska
Ma³gorzata

IH i SM

51. dr

Ko³odziejczyk Anna

IH i SM

52. prof.

Kopiczko Andrzej

IH i SM

53. dr

Korybut-Marciniak
Maria

IH i SM

przeniós³ siê do Akademii w Bydgoszczy

54. dr

Korytko Andrzej

IH i SM

55. prof.

Koseski Adam

IH

56. dr

Kot³owski Grzegorz

IH i SM

filolog klasyczny

57. dr

Kowalewski Jacek

IH i SM

kulturoznawca

58. mgr

Kowalski Jaros³aw

IH

59. prof.

Kowalski W³odzimierz T. IH

60. dr hab.

Kozie³³o-Poklewski
Bohdan

Instytut
Politologii

przeniós³ siê do Akademii w Bydgoszczy
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Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Spo³ecznej

61. prof.

Krajewski Miros³aw

62. dr

Krysztopa-Czupryñska
IH i SM
Barbara

63. dr

Letko Pawe³

64. dr

Lewandowska Izabela IH i SM

65. dr

£ach Halina

IH i SM

66. dr

£ach Wies³aw

IH i SM

67. dr

£aniec Danuta

IH i SM

IH

68. dr hab. £aniec Stanis³aw

IH i SM

69. prof.

IH i SM

£atak Kazimierz

przeniós³ siê do Akademii w Bydgoszczy

70. dr hab. £otys Zbigniew

Instytut Filozofii prace na styku myli spo³ecznej

71. dr

IH i SM

£o¿yñski Krzysztof

72. dr hab. £ukaszewicz Bohdan

IH i SM

73. dr hab. £ysiak Wojciech

IH i SM

74. dr hab. Majer Piotr

Wydzia³ Prawa
i Administracji

75. dr

Makarczyk Irena

IH i SM

76. dr

Marchwiñski Roman

ZH

etnograf, krótko

77. dr hab. Mejor Mieczys³aw

IH i SM

filolog klasyczny, krótko, wróci³ do IBL
w Warszawie

78. prof.

Mierzwa Edward

IH i SM

przeniós³ siê do Piotrkowa
Trybunalskiego

79. mgr

Milewski Pawe³

IH i SM

80. prof.

Misiuk Andrzej

IH i SM

81. mgr

Na³êcz Cezary

IH i SM

82. dr hab. Narojczyk Krzysztof

IH i SM

83. mgr

Odoj Romuald

ZH

84. prof.

Odyniec Wac³aw

ZH

85. mgr

Pi¹tkowska Joanna

IH

86. dr

Pokojski Edmund

ZH

87. dr hab. Pramantaite Aldona

IH i SM

88. mgr

Przeracki Jerzy

ZH

89. dr

Radoch Marek

IH i SM

90. dr

Radziwi³³owicz
Dariusz

IH i SM

91. dr

Rietz Henryk

IH i SM

Rubacha Jaros³aw

Instytut
Dziennikarstwa
i Komunikacji
Spo³ecznej

92. dr

przeszed³ na Wydzia³ Prawa
i Administracji

bardzo krótko, w pierwszej fazie
istnienia WSP

wróci³a do Instytutu Historii Litwy
w Wilnie
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93. mgr

Rusowicz Artur

IH i SM

94. prof.

Ryszewski Bohdan

IH i SM

95. dr

Sajkowski Ryszard

IH i SM

96. prof.

Sharypkin Serhyi

IH i SM

znakomity znawca staro¿ytnej Grecji,
przeniós³ siê do Piotrkowa
Trybunalskiego

97. prof.

Skrzypek Andrzej

ZH

wróci³ do Warszawy

98. doc. dr

Wojnowski Edmund

IH

99. prof.

Sobczak Jan

IH i SM

100. mgr
101. mgr
102. prof.

Socka Izabela
Socki Jerzy
Stronskyy Henrikh

przeszed³ z UMK, dyrektor Instytutu

historyk Rosji, dyrektor Instytutu

IH i SM
IH i SM
IH i SM

103. dr hab. Strze¿ek Tomasz

IH i SM

104. mgr

Szczepaniak Marek

IH

105. dr

Szmyt Andrzej

IH i SM

106. prof.

Szorc Alojzy

IH i SM

107. dr hab. Szostakowski Stanis³aw

IH i SM

dyrektor Instytutu

IH i SM

dyrektor Instytutu, najd³u¿ej
nieprzerwanie pracuj¹cy!

108. prof.

liwiñski Józef

109. mgr

wierczyñska-Wo³osewicz
IH i SM
Izabela

110. mgr

wierczyñski Jaros³aw

IH

111. dr

Tabierski Zdzis³aw

IH

112. mgr

Tomaszek Dorota

ZH

bardzo krótko

113. dr hab. Topij Andrzej

IH i SM

wróci³ do Akademii w Bydgoszczy

114. dr hab. Wa³kówski Andrzej

IH i SM

115. prof.

Wisner Henryk

ZH

116. dr

W³odarski Józef

IH

117. dr hab. Wróblewski Jan

ZH

119. mgr

IH

120. dr hab. ¯ebrowski Waldemar

Instytut
Politologii

121. dr

IH i SM

¯egliñska Anna

przeniós³ siê do Gdañska

Zak³ad Bibliotehistoryk ksi¹¿ki na Warmii i Mazurach
koznawstwa

118. dr hab. Zaj¹c Józef
Ziarek Waldemar
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Pogrubienie  zatrudnieni w Instytucie Historii i Stosunków Miêdzynarodowych na dzieñ
25 lipca 2009; IH  Instytut Historii; IH i SM  Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych; ZH  Zak³ad Historii.
ród³o: Obliczenia w³asne; R. Gross, op. cit.
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Od Redakcji

Od redakcji
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Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIÊDZYNARODOWYCH
UNIWERSYTETU WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
Powo³anie 1 grudnia 1988 r. Instytutu Historii w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie poprzedzi³ prawie dwudziestoletni okres jego tworzenia.
W 1969 r. powsta³a Wy¿sza Szko³a Nauczycielska, a wraz z ni¹ w Zak³adzie
Jêzyka i Literatury Polskiej, kierowanym przez doc. dr. Andrzeja Mariê Rogalê-Lewickiego1, na Wydziale Humanistycznym zal¹¿ki przysz³ego Zak³adu
Historii. Doc. Rogala-Lewicki, który od 1 wrzenia 1969 r. pe³ni³ funkcjê
dziekana Wydzia³u, zatrudni³ dr. Stanis³awa Kobelis-Szostakowskiego2,
a rok póniej mgr Ma³gorzatê Kobelis-Szostakowsk¹, którzy prowadzili zajêcia na trwaj¹cych trzy lata studiach dwukierunkowych filologia polska
z histori¹3. Oficjalnie Zak³ad Historii powo³ano na pocz¹tku 1972 r., a ju¿
od roku akademickiego 1973/74 rozpoczêto kszta³cenie na kierunku historia, co umo¿liwi³y nowe ustalenia resortu owiaty. Dwukierunkowe studia
zawodowe zast¹piono w 1973 r. jednokierunkowymi, pocz¹tkowo czteroletnimi, a nastêpnie piêcioletnimi magisterskimi stacjonarnymi i zaocznymi.
Pierwszy egzamin magisterski odby³ siê 27 lipca 1976 r.4 Promotorem by³
1 Archiwum UWM, sygn. 1407. Doc. dr Andrzej Maria Rogala-Lewicki (ur. 1934), dziekan
Wydz. Humanistycznego WSP w Olsztynie (19691974).
2 W dalszej czêci artyku³u pominiêto nazwisko rodowe Kobelis, poniewa¿ by³o pomijane
w publikacjach naukowych i sk³adach osobowych uczelni
3 Genezê Instytutu i okres dzia³alnoci w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej opracowano na
podstawie: H. Kowalewska, M. wi¹tecki, Stan i perspektywy humanistyki na WSN, Olsztyn
1973; Instytut Historii, [w:] XX lat Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie, pod red.
T. Zienkiewicza, Olsztyn 1989, s. [52]59; Z. Tabierski, Zak³ad Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1980, nr 4, s. 605621; Polemika:
S. £aniec, W sprawie sprawozdania dr. Zdzis³awa Tabierskiego, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1981, nr 2/4, s. 483; A. Pytasz, Instytut Historii Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej
w Olsztynie do 1996 roku (w zarysie), [w:] Od staro¿ytnoci do wspó³czesnoci. Studia historyczne, pod red. J. liwiñskiego, ZHS, Olsztyn 1997, s. 211216; M. Radoch,. Z. Tabierski,
Jubileusz 10-lecia Zak³adu Historii Staro¿ytnej i redniowiecznej w Instytucie Historii Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie. (Kronika Naukowa), Olsztyn 1999, ss. 31.
4 Pierwszy na historii, i w ogóle na WSP, egzamin magisterski zda³ pomylnie student
Aleksander Bieñkowski. Przedstawi³ pracê magistersk¹ pisan¹ pod kierunkiem doc. T. M. Gelewskiego, pt. Przyczyny i skutki istotnych ró¿nic miêdzy Spart¹ a Atenami (Z. Tabierski, Zak³ad
Historii..., s. 609 i s. 618, poz. 4).
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dr Tadeusz Maria Gelewski5. Pierwszym kierownikiem Zak³adu zosta³
dr Stanis³aw Szostakowski (19291994). Zak³ad istnia³ do 1984 r., z tym, ¿e
od 1974 r. funkcjonowa³ ju¿ w strukturze Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej.
W kwietniu 1983 r. Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa Wy¿szego i Techniki podjê³o decyzjê o wstrzymaniu rekrutacji na historiê. Na wniosek Rady
Wydzia³u Humanistycznego z dnia 24 lipca 1984 r. od 1 padziernika 1984 r.
zaczê³y dzia³aæ nastêpuj¹ce jednostki organizacyjne: Zak³ad Historii Polski
pod kierownictwem doc. dr. Stanis³awa Szostakowskiego (od 1987 r. doc. dr.
hab.), Zak³ad Historii Powszechnej, którego kierownikiem zosta³ doc. dr hab.
(od 19 maja 1988 r. prof. nadzw.) Tadeusz Maria Gelewski i Katedra Stosunków Miêdzynarodowych XX Wieku pocz¹tkowo prowadzona przez prof. dr hab.
W³odzimierza Tadeusza Kowalskiego. Pracownicy, kontynuuj¹c zajêcia na
wygasaj¹cym kierunku historia, prowadzili zajêcia na nowo utworzonym kierunku studiów nauki spo³eczne. Dopiero starania doc. dr. hab. Józefa liwiñskiego, pe³ni¹cego wówczas funkcjê prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych WSP, poparte przez Rektora olsztyñskiej WSP prof. dr. hab. Stanis³awa
Kawulê oraz przez prof. dr. hab. Tadeusza M. Gelewskiego zakoñczy³y siê
sukcesem. W sk³ad utworzonego 1 grudnia 1988 r. Instytutu Historii (specjalizacyjnego) wchodzi³y nastêpuj¹ce jednostki: Zak³ad Historii i Kultury Antycznej  kierownik prof. dr hab. Serhiy Sharypkin (zatrudniony w Instytucie od 1 lutego 1997 do 30 czerwca 2002 r.), Zak³ad Historii redniowiecznej
Polski  kierownik doc. dr hab. Józef liwiñski, Zak³ad Historii Powszechnej
redniowiecza  kierownik dr hab. Teresa Borawska, prof. nadzw. (zatrudniona w Instytucie od 1 padziernika 1998 do 28 lutego 2002 r.), Katedra
Historii Powszechnej XIXXX Wieku  kierownik prof. Tadeusz M. Gelewski,
Zak³ad Historii Polski XIX i XX Wieku  doc. dr hab. Stanis³aw Szostakowski, Zak³ad Historii Narodów ZSRR  doc. dr Stanis³aw £aniec, Katedra
Stosunków Miêdzynarodowych XX Wieku  prof. dr hab. W³odzimierz
T. Kowalski. Utworzono te¿ dwie pracownie: w Katedrze Historii Powszechnej Pracowniê Historii Nowo¿ytnej XVI-XVII Wieku, której kierownictwo
powierzono dr. Zdzis³awowi Tabierskiemu oraz w Zak³adzie Historii Polski
Pracowniê Dydaktyki i Metodologii Historii, któr¹ kierowa³a dr Ma³gorzata
Szostakowska. W Instytucie pracowa³o wówczas na pe³nym etacie 13 osób:
2 profesorów i 3 docentów (i 1 na pó³ etatu), 4 adiunktów ze stopniem doktora,
3 starszych asystentów oraz pracownik administracyjny. Na dyrektora Instytutu powo³ano doc. dr. hab. Stanis³awa Szostakowskiego, a jego zastêpc¹ zosta³
dr Andrzej Szmyt. Ju¿ od 1 lutego 1989 r. otwarto Podyplomowe Studium dla
Nauczycieli Historii. Od roku akademickiego 1989/1990 wznowiono nabór na
kierunek historia. W Programie rozwoju Instytutu Historii do roku 2000, podpisanym przez doc. dr hab. Stanis³awa Szostakowskiego, czytamy: Rozwój
Instytutu jest cile powi¹zany z powstaniem kierunku historia, co umo¿liwi
5 J. liwiñski, Profesor Tadeusz Maria Gelewski (¿ycie i dzia³alnoæ), [w:] Od staro¿ytnoci
do wspó³czesnoci..., s. 1118.
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przekszta³cenie go w Instytut kierunkowy ju¿ w 1989 r. Tak te¿ siê sta³o za
jego kadencji. Trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych
dziêki staraniom dr. Krzysztofa Narojczyka i prof. dr. hab. Edwarda Mierzwy
ówczesny dyrektor Instytutu Historii doc. Stanis³aw Szostakowski powo³a³
do ¿ycia Zak³ad Komputerowych Technik Wspomagania Dydaktycznego, co
w nauczaniu historii by³o wówczas jeszcze rzadkoci¹.
Po mierci prof. nadzw. dr. hab. Stanis³awa Szostakowskiego od 1 czerwca 1994 r. dyrektorem Instytutu Historii zosta³ prof. dr hab. Józef liwiñski,
a jego zastêpc¹ dr Norbert Kasparek. Prof. liwiñski, który pe³ni³ tê funkcjê
do 31 padziernika 1996 r., podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu wzmocnienie
kadry naukowej Instytutu, m.in. wystêpuj¹c z wnioskiem o zatrudnienie ks.
dr. hab. Alojzego Szorca, dr. hab. Stanis³awa £añca, dr. hab. Jana Sobczaka
oraz prof. dr. hab. Janusza Jasiñskiego na stanowisko profesora zwyczajnego.
Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e 1 listopada 1995 r. z przekszta³cenia Zak³adu
Komputerowych Technik Wspomagania Procesu Dydaktycznego utworzono
Zak³ad Metod Komputerowych Instytutu Historii, którego pracami kierowa³
dr Krzysztof Narojczyk. Wprowadzono tak¿e pewne zmiany w strukturze
organizacyjnej Instytutu, która w 1996 r. wygl¹da³a nastêpuj¹co:
I. Zak³ad Historii Staro¿ytnej i redniowiecznej  kierownik prof. dr
hab. Józef liwiñski.
II. Zak³ad Historii Polski i Powszechnej XIX Wieku  kierownik dr hab.
Stanis³aw £aniec.
III. Katedra Historii Najnowszej  kierownik prof. dr hab. Andrzej
Skrzypek, a nastêpnie dr hab. Tadeusz Filipkowski.
IV. Zak³ad Historii Europy Wschodniej  kierownik prof. dr hab. Jan
Sobczak.
V. Zak³ad Nauk Pomocniczych i Metodologii Historii  kierownik dr hab.
Edward Mierzwa, prof. nadzw.
VI. Zak³ad Dydaktyki Historii  kierownik dr hab. Ma³gorzata Szostakowska.
VII. Zak³ad Metod Komputerowych  kierownik dr Krzysztof Narojczyk.
VIII. Pracownia Historii Polski i Powszechnej XVIXVIII Wieku  kierownik prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk.
IX. Pracownia Historii Warmii i Mazur  kierownik ks. prof. dr hab.
Alojzy Szorc.
Kadrê Instytutu stanowili wówczas: 1 profesor tytularny, 8 doktorów
habilitowanych na stanowisku profesorów nadzwyczajnych, 6 doktorów adiunktów, 13 magistrów asystentów, 2 magistrów specjalistów i 1 magister
bibliotekarz.
W nastêpnej kadencji, pocz¹wszy od 1 listopada 1996 r., dyrektorem
zosta³ prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Filipkowski6, który wprowadzi³ Instytut
6 Szerzej o ¿yciu, dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej prof. T. Filipkowskiego zob.
I. Lewandowska, Profesorowie Ma³gorzata Szostakowska i Tadeusz Filipkowski. Zarys sylwetek
naukowych, Echa Przesz³oci 2005, nr 6, s. 351355.
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Historii w struktury Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Jego zastêpc¹
zosta³ dr Zbigniew Anculewicz, jednak wkrótce po utworzeniu UWM w Olsztynie JM Rektor powierzy³ pe³nienie obowi¹zków zastêpcy dyrektora Instytutu dr. Witoldowi Gieszczyñskiemu. Pod redakcj¹ naukow¹ prof. Filipkowskiego w latach 19971998 ukaza³y siê dwa tomy Prac Historycznych wydawanych w serii Zeszytów Naukowych WSP w Olsztynie. Warto te¿ przypomnieæ, ¿e uchwa³¹ Senatu Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie nr 144
z dnia 29 wrzenia 1998 r. (z moc¹ od 1 padziernika 1998 r.) powo³ano
w Instytucie Historii na Wydziale Humanistycznym Podyplomowe Studium
Historii i Podyplomowe Studium Historia Cywilizacji.
Z dniem 1 stycznia 2000 r. dyrektorem Instytutu Historii mianowano
S³awomira Roberta Kalembkê7, który by³ zwi¹zany z olsztyñsk¹ uczelni¹ ju¿
od 1 padziernika 1993 r., a na pe³nym drugim etacie od padziernika 1994 r.
do 30 wrzenia 2001 r. (od 1 maja 1999 r. na pierwszym pe³nym etacie profesora zwyczajnego). Zastêpc¹ dyrektora ds. naukowych zosta³ prof. dr hab. Jan
Sobczak, natomiast ds. dydaktycznych i administracyjnych dr Andrzej Szmyt.
Z inicjatywy prof. Kalembki w marcu 2000 r. ukaza³ siê pierwszy tom nowego
czasopisma historycznego Echa Przesz³oci, które przyczyni³o siê zarówno
do dalszego rozwoju w³asnej kadry naukowej, jak i integracji olsztyñskiego
rodowiska naukowego oraz pozytywnie wpisa³o siê w poczet polskich periodyków historycznych. Profesor Kalembka anga¿owa³ pracowników do systematycznych spotkañ i seminariów naukowych.
10 lipca 2001 r. uchwa³¹ Senatu UWM Instytut Historii zosta³ przekszta³cony w Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych. Zmiany organizacyjne w strukturze organizacyjnej sprawi³y, ¿e w roku 2002 by³o 8 katedr: Katedra Historii Staro¿ytnej i Kultury Antycznej  kierownik prof.
Serhiy Sharypkin, a po jego odejciu od 1 padziernika 2002 r. do 30 wrzenia 2004 r. dr hab. Mieczys³aw Mejor, prof. UWM; Katedra Historii redniowiecznej Powszechnej  kierownik dr hab. Teresa Borawska, prof. UWM;
Katedra Historii redniowiecznej Polski i Nauk Pomocniczych Historii
 kierownik prof. Józef liwiñski; Katedra Historii Polski XVIXVIII Wieku
 prof. Stanis³aw Achremczyk, Katedra Historii Polski i Powszechnej XIX
Wieku  dr hab. Stanis³aw £aniec, prof. UWM; Katedra Historii Najnowszej
 kierownik dr hab. Tadeusz Filipkowski, prof. UWM; Katedra Historii Europy Wschodniej  kierownik prof. dr hab. Jan Sobczak; Katedra Archiwistyki
 prof. Bohdan Ryszewski; 4 zak³ady: Zak³ad Dydaktyki i Metodologii Historii  dr hab. Tadeusz Filipkowski, prof. UWM; Zak³ad Stosunków Miêdzynarodowych  kierownik dr hab. Henrikh Stronskyy, prof. UWM; Zak³ad Metod
Komputerowych  kierownik dr Krzysztof Narojczyk; Zak³ad Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej  kierownik dr hab. Bohdan £ukaszewicz,
7 Szerzej o ¿yciu i dzia³alnoci naukowej i organizacyjnej prof. S. Kalembki zob. L. Kuk,
S³awomir Kalembka  uczony, organizator nauki, cz³owiek, [w:] W kraju i na wychodstwie.
Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Profesorowi S³awomirowi Kalembce w szeædziesiêciopiêciolecie
urodzin, red. Z. Karpus i in., Toruñ  Olsztyn 2001, s. [3]18.
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prof. UWM, a tak¿e 2 pracownie: Pracownia Kopernikañska  kierownik dr
hab. Teresa Borawska, prof. UWM; Pracownia Historii Warmii i Mazur  dr
Janusz Hochleitner oraz Biblioteka Instytutu Historii8.
Po objêciu 1 padziernika 2001 r. funkcji dyrektora Instytutu przez prof.
dr. hab. Jana Sobczaka, kierownika Katedry Historii Europy Wschodniej9, do
struktury organizacyjnej Instytutu uchwa³¹ Senatu UWM z 1 listopada 2001 r.
w³¹czono Zak³ad Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, kierowany
przez dr. hab. Bohdana £ukaszewicza, prof. UWM, który jednoczenie obj¹³
stanowisko zastêpcy dyrektora ds. naukowych. Z kolei zastêpc¹ ds. dydaktycznych i administracyjnych zosta³ ponownie dr Andrzej Szmyt, a od 2002 r.
funkcjê tê pe³ni³ dr Norbert Kasparek. Tak¿e w 2002 r. Zak³ad Historii
redniowiecznej Powszechnej przemianowano na katedrê oraz powsta³ Zak³ad Stosunków Miêdzynarodowych, przekszta³cony w 2004 r. w katedrê.
Jako dyrektor prof. Sobczak znacznie zaktywizowa³ ¿ycie naukowe Instytutu
poprzez organizowanie systematycznych spotkañ i seminariów naukowych.
Funkcjê dyrektora po profesorze Janie Sobczaku od 1 padziernika 2002 r.
obj¹³ prof. dr hab. Bohdan Ryszewski10 i pe³ni³ j¹ do koñca 2004 r. Zastêpc¹
dyrektora Instytutu Historii zosta³ dr Witold Gieszczyñski, a od 1 padziernika 2003 r. jego obowi¹zki przej¹³ dr Krzysztof £o¿yñski. Z kolei zastêpc¹ ds.
naukowych od 1 maja 2003 r. zosta³a dr Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew. Prof.
Ryszewski przyby³ do Olsztyna z Torunia, maj¹c bogate dowiadczenie
w kierowaniu zespo³ami ludzi. By³ d³ugoletnim dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, zastêpc¹ dyrektora pe³ni¹cym obowi¹zki dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Miko³aja Kopernika. Na olsztyñskiej
uczelni od roku 1998 kierowa³ Zak³adem Archiwistyki. W czasie kadencji prof.
Bohdana Ryszewskiego zatrudniono w Instytucie Historii i Stosunków Miêdzynarodowych nastêpuj¹cych doktorów habilitowanych: Grzegorza Bia³uñskiego, Grzegorza Jasiñskiego, Wojciecha £ysiaka, Aldonê Pramantaite,
Andrzeja Topija, Wojciecha £ysiaka oraz trzech doktorów: Magdalenê
Bonowsk¹, Aleksandra Holiczenkê i Jacka Kowalewskiego. Powróci³ do Instytutu ks. prof. Alojzy Szorc, a z Wydzia³u Teologii przenios³a siê dr Irena
Makarczyk. Na posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu 4 listopada 2003 r.
prof. Ryszewski rozpocz¹³ dyskusjê nad przygotowaniem wniosku o przyznanie Wydzia³owi uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, dyscyplina historia. Powo³ano
w tym celu zespó³ i rozpoczêto prace nad wnioskiem, ale do koñca kadencji
prof. Ryszewskiego nie zosta³ on ukoñczony. Kolejn¹ wa¿n¹ spraw¹, z któr¹
8

Por. Sk³ad osobowy. Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Olsztyn 2002, s. 7679.
Szerzej o ¿yciu, dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej prof. Jana Sobczaka zob.
P. P. Wieczorkiewicz, R. Jurkowski, Jan Sobczak  historyk i dydaktyk, [w:] Dawna a nowa
Rosja (z dowiadczeñ transformacji ustrojowej). Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Sobczakowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, pod red. R. Jurkowskiego i N. Kasparka z przedmow¹
S. Kalembki, Warszawa 2002, s. [17]25.
10 Szerzej o ¿yciu i dzia³alnoci naukowej prof. Bohdana Ryszewskiego zob. K. £atak,
Jubileusz Profesora Bohdana Ryszewskiego, Echa Przesz³oci 2004, nr 5, s. 79.
9
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przysz³o siê zmierzyæ prof. Ryszewskiemu, by³a zapowied zmiany struktury
Wydzia³u. W³adze rektorskie planowa³y likwidacjê instytutów i zastêpowanie
ich bardzo silnymi kadrowo katedrami lub zmianê wewnêtrznej struktury
instytutów. Zdecydowana postawa dyrektora Ryszewskiego, wsparta g³osami
pracowników oraz wszystkich dyrektorów instytutów i w³adz dziekañskich,
uratowa³a instytuty na Wydziale, ale trzeba by³o w wyniku uchwa³y Senatu
i decyzji Rektora zreorganizowaæ ich strukturê. Zlikwidowane zosta³y katedry i zak³ady.
W styczniu 2005 r., kiedy pe³nienie obowi¹zków dyrektora Instytutu
powierzono dr Zoji Jaroszewicz-Pieres³awcew (od 23 marca 2005 r. ju¿ jako
dr hab. sprawowa³a funkcjê dyrektora, a jej zastêpc¹ zosta³ dr Krzysztof
£o¿yñski), dokonano (we w³asnym zakresie) reorganizacji Instytutu Historii
i Stosunków Miêdzynarodowych. W jej wyniku nast¹pi³o po³¹czenie jednostek i ich wzmocnienie osobowe. Zamiast istniej¹cych dot¹d 13 katedr, zak³adów i pracowni11 powsta³o w Instytucie 8 jednostek zajmuj¹cych siê badaniami i kszta³ceniem w zakresie poszczególnych epok, kierunków i specjalnoci.
By³y to nastêpuj¹ce pracownie: Historii Staro¿ytnej i Powszechnej redniowiecznej  kierownik ks. prof. zw. dr hab. Alojzy Szorc, Historii redniowiecznej Polski i Nauk Pomocniczych Historii  kierownik prof. dr hab. Józef
liwiñski, prof. zw., Historii Nowo¿ytnej  kierownik prof. zw. dr hab. Stanis³aw Achremczyk, Historii XIX Wieku  kierownik dr hab. Norbert Kasparek,
prof. nadzw., Historii XX Wieku  kierownik prof. dr hab. Marek Kazimierz
Kamiñski (od roku 2008 funkcjê tê pe³ni dr hab. Zygmunt Kazimierski, prof.
nadzw.), Stosunków Miêdzynarodowych  kierownik prof. dr hab. Henrikh
Stronskyy, Informacji Naukowej i Bibliologii  kierownik dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew, prof. nadzw. Decyzj¹ Rady Instytutu w 2008 r. powo³ano
jeszcze Pracowniê Dziejów Chrzecijañstwa i Dokumentacji Archiwalnej  kierownik ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Kopiczko. Bêd¹ca w strukturze Instytutu
biblioteka zosta³a w³¹czona do Biblioteki G³ównej i przeniesiona w padzierniku 2007 r. do nowo wybudowanego, nowoczesnego gmachu na terenie kampusu uniwersyteckiego Kortowo II, blisko Centrum Humanistycznego.
W 2006 r. zakoñczy³y siê sukcesem starania zespo³u powo³anego do przygotowania wniosku o uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego przez Radê Wydzia³u Humanistycznego w dyscyplinie historia12. Pierw11 W strukturze Instytutu by³a równie¿ biblioteka, w której pracowali: kustosz Maria
Jag³owska i starsi bibliotekarze: mgr Iwona Korytko i mgr Cezary Na³êcz. Stan zbiorów Biblioteki Instytutu na 31 grudnia 2005 r. wynosi³ 16 891 woluminów, w tym ksi¹¿ek  14 829,
czasopism  872 (w tym tytu³ów czasopism bie¿¹cych polskich 36, zagranicznych 10) i zbiorów
specjalnych  1280 jedn. Sprawozdanie z dzia³alnoci biblioteki za rok 2005 oprac. C. Na³êcz.
12 Centralna Komisja ds. Stopni i Tytu³ów, dzia³aj¹c na podstawie art. 5 ust. 2 Ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki, po zasiêgniêciu opinii Rady G³ównej Szkolnictwa Wy¿szego, postanowi³a
przyznaæ z dniem 29 maja 2006 r. Wydzia³owi Humanistycznemu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk
humanistycznych w dyscyplinie historia.
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szym doktorem habilitowanym po kolokwium w grudniu 2007 r. zosta³ pracownik Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM dr Tomasz
Strze¿ek. Nastêpnie stopieñ doktora habilitowanego uzyskali jeszcze dr Janusz Hochleitner i dr Krzysztof Narojczyk. W druku s¹ kolejne rozprawy
habilitacyjne, a dorobek nastêpnych adiunktów rokuje na pomylne zakoñczenie przewodu habilitacyjnego w najbli¿szym czasie. Sytuacja kadrowa
w Instytucie ustabilizowa³a siê w porównaniu do wczeniejszego okresu,
zw³aszcza od padziernika 1974 r. do listopada 1996 r., kiedy to z ró¿nych
przyczyn rotacja dotyczy³a 25 osób13. Na dzieñ 1 marca 2009 r. stan zatrudnienia w Instytucie wynosi³: 16 pracowników samodzielnych (5 profesorów
zwyczajnych, 8 profesorów nadzwyczajnych, 3 doktorów habilitowanych),
37 adiunktów, 1 starszy wyk³adowca, 1 instruktor, 1 specjalista i 2 osoby
w sekretariacie Instytutu). Znacz¹co wzrós³ w ostatnich latach wk³ad samodzielnych pracowników w kszta³cenie kadry naukowej, o czym wiadczy liczba wypromowanych doktorów, recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych.
Problematyka badawcza realizowana najpierw w Zak³adzie, a póniej
w Instytucie, stopniowo rozszerza³a siê i objê³a wszystkie epoki historyczne14. W poszczególnych katedrach i zak³adach Instytutu (a obecnie pracowniach) ukszta³towa³ siê profil badawczy odpowiadaj¹cy merytorycznie ukierunkowaniu jednostki organizacyjnej i zainteresowaniom badawczym zespo³ów naukowych. Tematyka badañ w zakresie poszczególnych epok koncentrowa³a siê na nastêpuj¹cych problemach:
I. Badania w zakresie historii staro¿ytnej (g³ównie kultura oraz ¿ycie
polityczne antycznej Grecji oraz Rzymu  prof. Serhiy Sharypkin (w latach
19972002) i prof. nadzw. Mieczys³aw Mejor (20022005):
1) Kult cesarski Tyberiusza i boskiego Augusta; S¹downictwo cesarza
i senatu w I w. n.e. (dr Ryszard Sajkowski);
2) Dzia³ania Hannibala w Italii na pocz¹tku konfliktu z Rzymem 218217
p.n.e. (dr Miron Wolny);
3) Wp³ywy rzymskie i wczesne redniowieczne na ziemiach pruskich
w IXII w. (dr Miros³aw Hoffmann).
II. Badania w zakresie historii redniowiecza:
1) Ostatni Piastowie w Polsce (prof. zw. dr hab. Józef liwiñski);
2) Dzieje dawnych Prusów w okresie redniowiecza (dr hab. Grzegorz
Bia³uñski, prof. UWM);
3) Zakon Krzy¿acki w Prusach (prof. J. liwiñski, dr hab. Grzegorz Bia³uñski, prof. UWM, dr Jan Gancewski), w tym:
13

A. Pytasz, op. cit., s. 214.
Efektem prowadzonych badañ s¹ publikacje naukowe pracowników, ale ich wykaz w formie
drukowanej mamy tylko za lata 19691995. Por. Bibliografia publikacji pracowników WSP
w Olsztynie (19691984), oprac. N. Woronczuk, Olsztyn 1993 i Bibliografia publikacji pracowników
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie za lata 19851995, oprac. N. Woronczuk, Olsztyn 2000.
14
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 Folwarki Zakonu Krzy¿ackiego w Prusach w latach 14661525 (dr Jan
Gancewski),
 Kontakty cystersów z Oliwy i Pelplina z Zakonem Krzy¿ackim w Prusach w XIV XV w. (prof. Józef liwiñski),
 Rola zamków w pañstwie krzy¿ackim (dr Jan Gancewski),
 Dzia³alnoæ ksi¹¿¹t mazowieckich wobec pañstwa krzy¿ackiego w Prusach w latach 13851407 (dr Marek Radoch),
 Rozwój osadnictwa na ziemi lubawskiej VIIIXIII w. (dr Kazimierz
Gr¹¿awski);
4) Osadnictwo w Prusach Krzy¿ackich i Ksi¹¿êcych od XIII do XV w.
(dr hab. Grzegorz Bia³uñski, prof. UWM);
5) Kolonizacja i administracja na Podlasiu i Grodzieñszczynie w XIVXV w. (prof. zw. dr hab. Józef liwiñski, dr Anna Ko³odziejczyk, dr Krzysztof
£o¿yñski, dr Marek Radoch);
6) Rola zakonów w kulturze Europy i Polski (dr hab. Andrzej Wa³kówski,
prof. UWM, dr hab. Kazimierz £atak), w tym:
 Kongregacja kanoników regularnych laterañskich w Polsce i Europie
na przestrzeni dziejów (dr hab. K. £atak, prof. UWM, pracowa³ z przerw¹ do
1 marca 2009 r.),
 Skryptoria cystersów na l¹sku do koñca XIII w. (dr hab. Andrzej
Wa³kówski, prof. UWM),
7) Studia nad pocz¹tkami miast w Polsce, m.in.: Lubawa i Ruciane Nida
(prof. zw. dr hab. Józef liwiñski), Dzierzgoñ i Braniewo (prof. zw. dr hab.
Alojzy Szorc), miasta na wschodnich Mazurach: Wêgorzewo, Olecko, Pisz
(dr hab. Grzegorz Bia³uñski, prof. UWM).
III. Badania w zakresie historii nowo¿ytnej:
1) Reformacja i stosunki wyznaniowe (prof. zw. dr hab. Alojzy Szorc);
2) Historia Prus Ksi¹¿êcych, Królewskich i Warmii (prof. prof. Alojzy
Szorc, Andrzej Kopiczko i Stanis³aw Achremczyk, Grzegorz Bia³uñski,
dr S³awomir Augusiewicz, dr Irena Makarczyk, dr Tadeusz Brzeczkowski
w latach 19741986);
3) Wojny szwedzkie w Prusach w XVIIXVIII w. (dr Andrzej Korytko,
dr Józef Bagiñski na emeryturze od 1995 r.);
4) Stosunki polsko-angielskie i dzieje dyplomacji w czasach nowo¿ytnych
(dr Zdzis³aw Tabierski  na emeryturze od 1994 r. oraz dr Barbara Krysztopa-Czupryñska);
5) Kultura Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego (dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew, prof. UWM).
IV. Badania w zakresie XIX w.:
1) Zagadnienia historii wojskowoci Polski i powszechnej XIX i pocz.
XX w., w tym:
 Kawaleria w powstaniu listopadowym (dr hab. Tomasz Strze¿ek),
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 I wojna wiatowa w Prusach Wschodnich (dr hab. Norbert Kasparek,
prof. UWM, dr Dariusz Radziwi³³owicz);
2) Rz¹dy i ludy wobec polskich powstañ (prof. zw. dr hab. S³awomir
Kalembka, dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM, dr hab. Stanis³aw £aniec
na emeryturze od 1 marca 2004 r., dr Andrzej Szmyt);
3) Historia Mazur (dr hab. Grzegorz Jasiñski, prof. UWM);
4) Dwór ziemiañski w XIX w. (prof. zw. dr hab. Bohdan Ryszewski);
5) Historia Rosji; stosunek Polaków do pañstwa carów (prof. dr hab. Jan
Sobczak, dr Roman Jurkowski);
6) Historia Bia³orusi (dr hab. Stanis³aw £aniec na emeryturze, dr Roman Jurkowski);
7) ¯ycie spo³eczne, naukowe i kulturalne kresów pó³nocno- i po³udniowowschodnich w I po³owie XIX w. (prof. prof. UWM: dr hab. Zbigniew Anculewicz, dr hab. Aldona Pramanteitë, dr hab. Wojciech £ysiak, który od
1 marca 2009 r. nie pracuje, dr hab. Ma³gorzata Szostakowska na emeryturze od 2001 r., dr Maria Korybut-Marciniak, dr Henryk Rietz od 1 padziernika 2008 r. na emeryturze, dr Magdalena Bonowska).
V. Badania w zakresie historii najnowszej (po 1918 r.):
1) Polskie formacje zbrojne we wschodniej Rosji oraz na Syberii i Dalekim Wschodzie, 19181920 (dr Dariusz Radziwi³³owicz);
2) Problemy spo³eczne i polityczne na Warmii i Mazurach po II wojnie
wiatowej (prof. prof. UWM: dr hab. Tadeusz Filipkowski i dr hab. Bohdan
£ukaszewicz, oraz dr Witold Gieszczyñski, dr Pawe³ Letko, dr Rados³aw
Gross);
3) Zagadnienia ludnociowe na Warmii i Mazurach po II wojnie wiatowej (dr hab. Tadeusz Filipkowski, prof. UWM oraz dr Witold Gieszczyñski);
4) Prasa Polskiego Pañstwa Podziemnego, ruch komunistyczny w II RP
(dr Karol Sacewicz);
5) Owiata, dzia³alnoæ wydawnicza i kulturalna na Warmii i Mazurach
(prof. prof. UWM: dr hab. Tadeusz Filipkowski, dr hab. Bohdan £ukaszewicz,
dr hab. Ma³gorzata Szostakowska, dr Izabela Lewandowska);
6) Sytuacja demograficzna i polityczna £otwy, Litwy i Estonii w latach
19181939/41 (dr hab. Andrzej Topij, prof. UWM, pracowa³ w latach 20052006);
7) Polska a Czechos³owacja w XX w. (prof. dr hab. Marek Kazimierz
Kamiñski, pracowa³ w latach 20012006);
8) Stosunki polsko-rosyjskie, polsko-ukraiñskie i polsko-bia³oruskie
(prof. dr hab. Jan Sobczak, prof. dr hab. Henrikh Stronskyy, dr hab. Stanis³aw £aniec, prof. UWM, dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof. UWM, dr Aleksander Holiczenko);
9) Polska i Federacja Rosyjska wobec krajów nadba³tyckich (Litwa, £otwa, Estonia) w latach 19912008 (dr Pawe³ Letko, dr Tomasz Gajownik);
10) Polska Pó³nocna w systemie ochrony kraju w latach 19181926
(dr Wies³aw £ach);
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11) Historia techniki wojskowej (dr hab. Zygmunt Kazimierski, prof.
UWM);
12) Zbrodnie wojenne w czasie II wojny wiatowej na morzu (prof. zw.
dr hab. Tadeusz M. Gelewski);
13) Rola Polski we wspó³czesny wiecie (dr Wojciech Stankiewicz, prof.
dr hab. Henrikh Stronskyy, prof. zw., dr Krzysztof Sidorkiewicz).
VI. Problematyka warsztatu historyka (metodologia badañ historycznych, archiwistyka, informatyka historyczna oraz nauki pomocnicze historii):
1) Podstawy teoretyczne archiwistyki, historia i komputeryzacja archiwów (prof. zw. dr hab. Bohdan Ryszewski, dr hab. Krzysztof Narojczyk,
dr Anna ¯egliñska);
2) Edytorstwo róde³ historycznych (prof. prof. Alojzy Szorc, ks. Andrzej
Kopiczko i Bohdan Ryszewski, dr Irena Makarczyk);
3) Metodologia badañ (prof. prof. Bohdan Ryszewski, ks. Alojzy Szorc,
dr hab. Kazimierz £atak, dr hab. Krzysztof Narojczyk, dr Jacek Kowalewski,
dr Izabela Lewandowska);
4) Problemy edukacji historycznej (dr hab. Ma³gorzata Szostakowska na
emeryturze, dr Izabela Lewandowska, dr Maria Bieniek);
5) Bariery informacyjne. Zarz¹dzanie wiedz¹-koncepcja i zastosowania
(dr Marzena wigoñ);
6) Historia ksi¹¿ki i bibliotek (dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew,
prof. UWM).
Pracownicy Instytutu brali udzia³ w projektach badawczych koordynowanych centralnie przez Komitet Badañ Naukowych, a potem Ministerstwo Nauki:
 Podstawowe problemy komputeryzacji archiwów, kierownik i wykonawca prof. dr hab. Bohdan Ryszewski;
 Historia Wielkiej Emigracji 18311863, kierownik i wykonawca prof.
dr hab. S³awomir Kalembka;
 Problem budowy badawczych baz danych dla statystycznych róde³ historycznych (okres realizacji: lata 20022005), kierownik i wykonawca
dr Krzysztof Narojczyk;
 Krajobraz po klêsce. Ziemie polskie w latach 18311833 (okres realizacji: lata 20042006), kierownik i wykonawca dr hab. Norbert Kasparek;
 Liceum Krzemienieckie w systemie szkolnym Wileñskiego Okrêgu Naukowego w latach 18051832 (okres realizacji: lata 20042006), kierownik
i wykonawca dr Andrzej Szmyt;
 Puszcze hospodarskie na Podlasiu i Grodzieñszczynie w XVXVI wieku:
podzia³y, administracja, s³u¿by lene i wodne (okres realizacji: lata 20042007),
kierownik prof. zw. dr hab. Józef liwiñski, dr Anna Ko³odziejczyk i dr Krzysztof £o¿yñski.
Od 2007 i 2008 r. realizowane s¹ dwa granty ministerialne: Rzeczpospolita w oczach rezydentów angielskich w I po³owie XVIII w. (okres realizacji: lata
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20072010) kierownik i wykonawca Barbara Krysztopa-Czupryñska oraz Senatorowie koronni za W³adys³awa IV Wazy (okres realizacji: 20082010), kierownik i wykonawca dr Andrzej Korytko. Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego na zadanie badawcze w³asne nt. Folwarki Zakonu Krzy¿ackiego w komturstwie malborskim od powstania do wojny trzydziestoletniej.
Z obrazu funkcjonowania struktury gospodarczej pañstwa Zakonu Krzy¿ackiego otrzyma³ dr Jan Gancewski, który jest równie¿ kierownikiem projektu wspólnie z doktorem Adamem Chêcikiem z UMK (termin realizacji 20072010). Natomiast dr Jacek Kowalewski jest koordynatorem regionalnym i wspó³wykonawc¹ badañ ministerialnych nt. Czas wolny, wiadomoæ kulturalna i kompetencje kulturalne. Zró¿nicowanie i stan kultury w Polsce (kierownik projektu
badawczego  prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta, Szko³a Wy¿sza Psychologii Spo³ecznej w Warszawie)
Granty promotorskie KBN:
 mgr Barbara Krysztopa-Czupryñska, Angielska Kampania Wschodnia
a Rzeczypospolita, kierownik projektu dr hab. Edward Mierzwa, prof. WSP
Kielce (wczeniej UWM), od 18 padziernika 1998 r.,
 mgr Andrzej Korytko, Angielska mediacja w rokowaniach polskoszwedzkich w 1635 roku, kierownik projektu: dr hab. Edward Mierzwa, prof.
WSP Kielce, od 30 maja 2000 r.,
 mgr Anna ¯egliñska, Archiwum Finckensteinów, promotor: prof. zw.
dr hab. Bohdan Ryszewski,
 mgr Tomasz Gajownik, Dzia³alnoæ polskiego wywiadu wojskowego na
Litwie w latach 19211939, promotor: prof. dr hab. Jan Sobczak (okres realizacji: 20062008).
Tematy badawcze realizowane s¹ równie¿ w ramach tematów statutowych i w³asnych.
Efektem pracy naukowej pracowników Instytutu jest pokany dorobek
badawczy i edytorski. Nale¿y wymieniæ dwie publikacje wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, które uzyska³y nagrodê im. prof. Jerzego Skowronka na Targach Ksi¹¿ki Historycznej:
dr. Norberta Kasparka, Powstañczy epilog. ¯o³nierze listopadowi w dniach
klêski i internowania (Olsztyn 2001) i dr. Tomasza Strze¿ka Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym  mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie (Olsztyn 2007).
Instytut by³ i jest obecnie organizatorem i wspó³organizatorem wielu
konferencji naukowych. Z wa¿niejszych mo¿na wymieniæ organizowane cykliczne od pocz¹tku lat 90. XX w. ogólnopolskie: Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹, Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, Pimiennictwo
pragmatyczne w Polsce do koñca XVIII w., Las w kulturze (wspólnie Dyrekcj¹
Lasów Pañstwowych i innymi placówkami, np. OBN). Z konferencji dotycz¹cych regionu mo¿na wymieniæ: Wysiedlaæ czy repolonizowaæ? Dylematy polskiej polityki wobec ludnoci rodzimej Warmii i Mazur po 1945 (wspólnie
z OBN, 7 grudnia 2000 r.) oraz Warmia i Mazury w latach stalinizmu (1516
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stycznia 2004 r.). Pracownicy Instytutu (dr Wies³aw Boles³aw £ach, dr Dariusz Radziwi³³owicz) byli te¿ g³ównymi organizatorami IX Ogólnopolskiego
Forum Historyków Wojskowoci w 2007 r.
Niektórzy sporód m³odej kadry byli beneficjentami stypendiów, np. Instytutu Herdera w Marburgu  dr Miros³aw Hoffmann (kwiecieñmaj 2005),
Niemieckiego Instytutu Historycznego oraz Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Berlinie  dr Marek Radoch (18 kwietnia  17 maja 2005);
Stypendium Lanckoroñskich otrzyma³a dr Barbara Krysztopa-Czupryñska
(2008), École Française de Rome  dr Miron Wolny (czerwiec 2008). Stypendyst¹ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej by³ dr Roman Jurkowski (2003).
Pracownicy Instytutu odgrywali i odgrywaj¹ aktywn¹ rolê w organizacji
¿ycia naukowego, zarówno na UWM, uczestnicz¹c w pracach ró¿nych komisji
senackich, w regionie, jak i w kraju, np. w by³ym Komitecie Badañ Naukowych, Komisji Ekspertów do Programów i Podrêczników MEN, Komisjach
PAN (np. Neolatynistyki i Badañ nad Odrodzeniem i Reformacj¹  ks. prof.
dr hab. Alojzy Szorc, Komisji Praw Antycznych Komitetu Nauk o Kulturze
Antycznej  dr Ryszard Sajkowski), Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej
(prof. Józef liwiñski, dr hab. Andrzej Wa³kówski, prof. nadzw.), Zarz¹dzie
G³ównym Polskiego Towarzystwa Historycznego i jego komisjach problemowych oraz w Oddziale Olsztyñskim (dr hab. Bohdan £ukszewicz, prof.
UWM), a tak¿e w innych towarzystwach, np. Stowarzyszeniu Archiwistów
Polskich, Stowarzyszeniu Naukowym Archeologów Polskich (funkcjê prezesa
Olsztyñskiego Oddzia³u pe³ni dr Miros³aw Hoffmann), Stowarzyszeniu Historyków Wojskowoci, Polskim Towarzystwie Historii Techniki (cz³onek Zarz¹du dr hab. Zygmunt Kazimierski, prof. nadzw.), Towarzystwie Naukowym
im. Wojciecha Kêtrzyñskiego (cz³onkami zarz¹du s¹ prof. Stanis³aw Achremczyk, dr hab. Grzegorz Bia³uñski, dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew,
prof. UWM), Towarzystwa Pruthenia. Pracownicy Instytutu s¹ tak¿e cz³onkami zagranicznych i miêdzynarodowych towarzystw naukowych, stowarzyszeñ i organizacji, np. prof. Henrikh Stronskyy jest prezesem Stowarzyszenia
Uczonych Polskich Ukrainy i cz³onkiem Rady Programowej Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczynie (Kraków), ks. prof. Andrzej Kopiczko cz³onkiem Magister-und Doktoranden-Stipendien przy Historischer
Verein für Ermland (Münster), dr Miros³aw Hoffmann cz³onkiem Zarz¹du
Kommision zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und
Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa z siedzib¹ w Berlinie,
dr hab. Bohdan £ukaszewicz, prof. nadzw. cz³onkiem Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji ds. Problemów Nauczania Historii, dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew, prof. nadzw. cz³onkiem Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego i Polsko-Bia³oruskiej Komisji
Konsultacyjnej ds. Dziedzictwa Kulturowego.
Pracownicy Instytutu Historii redaguj¹ te¿ czasopisma naukowe: Echa
Przesz³oci (dr Witold Gieszczyñski, dr Jan Gancewski, dr Roman Jurkowski, dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM), Komunikaty Mazursko-War-

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM w Olsztynie

35

miñskie (dr hab. Grzegorz Jasiñski, prof. UWM), Pamiêtnik Kijowski
(prof. dr hab. Henrikh Stronskyy), Mr¹gowskie Studia Humanistyczne
(dr Jan Gancewski). Wystêpuj¹ jako recenzenci, np. Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Stopni i Tytu³ów Naukowych i ds. Grantów oraz jako cz³onkowie komitetów okrêgowych olimpiad, np. Komitetu G³ównego (dr hab. Bohdan £ukaszewicz, prof. UWM) i Okrêgowego Olimpiady Historycznej w Olsztynie (dr S³awomir Augusiewicz), olimpiady tematycznej organizowanej przez
warszawski Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego na temat Losy
Polaków na Wschodzie po 17 wrzenia 1939 r. (dr Witold Gieszczyñski i dr
Karol Sacewicz).
Dydaktyka zawsze zajmowa³a wa¿ne miejsce w dzia³alnoci Zak³adu,
a póniej Instytutu. Wraz z pozyskiwaniem nowej kadry, mo¿liwociami organizacyjnymi, lokalowymi i finansowymi uczelni wzbogacano ofertê kszta³cenia. Na historii oferta ta obejmowa³a jednolite studia magisterskie, nastêpnie uzupe³niaj¹ce magisterskie stacjonarne i niestacjonarne15 w zakresie
nastêpuj¹cych specjalnoci zawodowych:
 nauczycielskiej (ze subspecjalnoci¹ edukacja multimedialna),
 archiwalnej (ze szczególnym uwzglêdnieniem zastosowañ komputerów
w archiwach),
 ogólnohistorycznej,
 zarz¹dzania informacj¹ naukow¹ (równie¿ studenci stosunków miêdzynarodowych i innych kierunków studiów).
Ponadto studenci historii i stosunków miêdzynarodowych maj¹ mo¿liwoæ uczêszczania na ogólnowydzia³owe specjalnoci. Po 2000 r. Instytut
posiada³ w ofercie dydaktycznej ró¿ne rodzaje studiów podyplomowych: Historii, Historii Cywilizacji, Edukacji Multimedialnej, Problemów Komputeryzacji Archiwów, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
W dniach 89 stycznia 2001 r. przebywa³ w Instytucie zespó³ wizytacyjny
Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, który wnioskowa³ o przyznanie Instytutowi akredytacji na piêæ lat. W 2006 r. Instytut otrzyma³ akredytacjê na
kolejne piêæ lat po wizycie cz³onków Pañstwowej Komisji Akredytacyjnej.
W Instytucie dzia³a równie¿ system wewnêtrznej oceny jakoci kszta³cenia,
okresowa ewaluacja pracowników jest przeprowadzana przez studentów (forma ankiety specjalnie opracowana dla Instytutu), kierowników jednostek
(wizytacja zajêæ) oraz ogólnouczelniana. Niektórzy profesorowie z w³asnej
inicjatywy zbierali anonimowe opinie studentów na temat prowadzonych
przez siebie zajêæ.
Od roku 1976 do koñca 2008 r. mury uczelni opuci³o 1255 absolwentów
kierunku historia studiów stacjonarnych (w tym 76 licencjatów i 1179 magistrów) oraz 617 absolwentów studiów niestacjonarnych (18 licencjatów, 583
magistrów studiów jednolitych i 16 magisterskich uzupe³niaj¹cych), tak¿e
15

Od roku akademickiego 2005/2006 w Instytucie Historii i Stosunków Miêdzynarodowych realizowany jest dwustopniowy system kszta³cenia.
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713 absolwentów kierunku stosunki miêdzynarodowe studiów stacjonarnych
(713 licencjatów i 4 magistrów studiów uzupe³niaj¹cych) oraz 307 studiów
niestacjonarnych (292 licencjatów i 15 magistrów studiów uzupe³niaj¹cych)16. Mamy równie¿ 176 absolwentów wy¿szych studiów zawodowych,
z wpisem jêzyk polski z histori¹, bo taka forma kszta³cenia istnia³a w pierwszym okresie nauczania w Wy¿szej Szkole Nauczycielskiej.
Studenci historii i stosunków miêdzynarodowych dobrze wykorzystuj¹
mo¿liwoci studiowania za granic¹ w ramach realizacji programu LLP Erasmus w takich krajach jak: Niemcy, Szwajcaria, Finlandia, W³ochy, Turcja,
Cypr. Jest to m.in. zas³ug¹ koordynatora programu Socrates-Erasmus (od
2007 LLP Erasmus) na Wydziale Humanistycznym dr. Jana Gancewskiego,
pracownika Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych17.
Zgodnie z planem kszta³cenia nasi studenci wyje¿d¿ali na wycieczki
i objazdy naukowo-dydaktyczne w kraju i za granicê. Wa¿n¹ form¹ dzia³alnoci studentów jest praca w ko³ach naukowych. Na przestrzeni lat dzia³a³y
nastêpuj¹ce studenckie ko³a zainteresowañ:
1. Studenckie Naukowe Ko³o Historyków Staro¿ytnoci,
2. Ko³o Naukowe Baltica Antiqua,
3. Studenckie Naukowe Ko³o Historii redniowiecznej Polski,
4. Studenckie Naukowe Ko³o Historii Europy Wschodniej,
5. Studenckie Naukowe Ko³o Etnografii Historycznej,
6. Ko³o Naukowe Historyków Wojskowoci,
7. Studenckie Ko³o Naukowe Informatyków Historii i Stosunków Miêdzynarodowych,
8. Studenckie Ko³o Archiwistów,
9. Ko³o Naukowe Studentów Historii Historykon.
Studenci historii i stosunków miêdzynarodowych prezentowali wyniki
swoich badañ na zebraniach kó³, w formie wydawnictw multimedialnych,
swoich pism18, na konferencjach studenckich organizowanych przez inne
orodki, a tak¿e podczas organizowanych corocznie przez UWM Ogólnopolskich Kó³ Naukowych. Sami równie¿ podejmowali siê trudu organizacji ogólnopolskich konferencji, np. Ko³o Naukowe Archiwistów (2005) i Ko³o Naukowe Studentów Historii Historykon (2009).
Warunki lokalowe kierunku i zak³adu, a nastêpnie Instytutu Historii
zmienia³y siê, na przestrzeni lat ulegaj¹c stopniowo poprawie. W momencie
powo³ania Zak³ad Historii mieci³ siê w jednym pokoju na pierwszym piêtrze
w dzisiaj ju¿ nie istniej¹cym budynku przy ul. Pieniê¿nego 3. Od 1 padziernika pracowników, bibliotekê19 i studentów przeniesiono do pomieszczeñ
16 Dane liczbowe udostêpni³ autorce dr Rados³aw Gross, który zebra³ je, przygotowuj¹c
publikacjê z okazji 40-lecia Wydzia³u Humanistycznego.
17 Dr Jan Gancewski pe³ni tê funkcjê od 2005 r.
18 Na przyk³ad Studenckie Ko³o Naukowe Historii redniowiecznej Polski wydawa³o pismo pt. Medium Aevum.
19 Ksiêgozbiór liczy³ wówczas 3,5 tys. woluminów, ponad 100 tytu³ów czasopism, map
i innych dokumentów, por. Instytut Historii..., s. 55.
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przy pl. Jednoci S³owiañskiej 2. W 1981 r. nast¹pi³a przeprowadzka, wraz
z pozosta³ymi jednostkami Wydzia³u Humanistycznego, do budynku przy
ul. Szrajbera 11, a w latach 1997199820 do budynku przy ul. Obroñców
Tobruku 321. Po oddaniu do u¿ytku nowego gmachu Wydzia³u Humanistycznego w Kortowie 2 przy ul. Kurta Obitza 1 od lutego 2006 r. warunki pracy
Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych zdecydowanie siê poprawi³y. Laboratorium komputerowe Instytutu dysponuje nowoczesnym sprzêtem i oprogramowaniem komputerowym. Nale¿y tu dodaæ, ¿e zaliczano nas
do wiod¹cych w Polsce uczelni w badaniach nad zastosowaniem nowoczesnych metod komputerowych w zakresie historii i archiwistyki. Zajêcia u³atwiaj¹ rzutniki multimedialne (trzy przenone) i zainstalowane na sta³e
w aulach. Do poszczególnych jednostek przydzielono komputery z podstawowym oprogramowaniem biurowym.
W jeszcze m³odej, tylko czterdziestoletniej dzia³alnoci funkcjonuj¹cego
pod ró¿nymi nazwami Instytutu s¹ tak¿e s³abe strony. Powinnimy zadbaæ
o to, by szerzej rozwin¹æ wspó³pracê miêdzyuczelnian¹ i miêdzynarodow¹.
Musimy byæ aktywniejsi w zdobywaniu grantów (w tym promotorskich). Nale¿a³oby tak¿e przyspieszyæ rozwój naukowy pracowników z zakresu historii
staro¿ytnej (brak samodzielnego pracownika) i doprowadziæ do zatwierdzenia
przez w³adze uczelni specjalizacji, których programy zosta³y ju¿ opracowane,
a które uatrakcyjni³yby studia historyczne.

20 W lipcu 1998 r. przeprowadzi³ siê jako ostatni Zak³ad Historii Staro¿ytnej i redniowiecznej.
21 M. Radoch, Z. Tabierski, Jublileusz 10-lecia..., s. 7.
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KONFLIKTY W SZTABIE HANNIBALA?
Problematyka dowodzenia w wiecie staro¿ytnym jest obecnie zagadnieniem szeroko dyskutowanym w nauce1. Pocz¹wszy od okresu, w którym
zaczynaj¹ pojawiaæ siê armie najemnicze, coraz czêciej uczeni zapytuj¹
o sposób ich zorganizowania na szczeblu kadry dowódczej. Skutecznoæ
w osi¹ganiu postawionych celów wojennych zawsze w znacznym stopniu zale¿na by³a bowiem od efektywnej synchronizacji zadañ i jednomylnoci
w gremium decyzyjnym, co implikowa³o niepodwa¿alnoæ rozkazu naczelnego
wodza. Zwa¿ywszy na rozmiary niniejszej pracy, postawiony w jej temacie
problem winien byæ traktowany jedynie jako przyczynek do szerszych rozwa¿añ wynikaj¹cych z gruntownej eksploracji wszystkich miejsc w ród³ach
powiêconych Hannibalowi, z których mo¿na by wywnioskowaæ istnienie
konfliktów w jego sztabie.
Kilku s³ów wyjanienia wymaga zagadnienie sztabu punickiego wodza.
Hannibal jako dowódca (strathgo,j) posiada³ autonomiê w sprawach wojennych i w warunkach kampanii w Italii jego w³adza by³a de facto najwy¿sza.
Z punktu widzenia polityki kartagiñskiej by³ jednak wodzem podlegaj¹cym
w³adzy macierzystej Kartaginy, co wbrew przeciwnemu twierdzeniu F. Cassoli nale¿y podtrzymaæ jako stanowisko wi¹¿¹ce2. J. Seibert s³usznie bowiem
wskaza³, ¿e za takim wyjanieniem problemu statusu Hannibala przemawiaj¹ czytelne wskazania ród³owe3. Po pierwsze, przejmuj¹c w³adzê po Hazdru1 D. W. Engels, Alexander the Great and the Logistics of the Macedonian Army, Berkeley
1978 [diss.]; M. Wolny, Hannibal  wspó³czesne badania i dalsze perspektywy. Wokó³ wybranych
problemów, [w:] Z antycznego wiata, t. I: Grecja  Kartagina  Rzym, pod red. R. Sajkowskiego,
M. Wolnego, Olsztyn 2009, s. 5253.
2 F. Cassola, Il Diadema Annibale, [w:] Studi Annibalici. Atti del Convegno svoltosi
a Cortona  Tuoro sul Trasimeno  Perugia, Cortona 1961, s. 191194.
3 J. Seibert, Forschungen zu Hannibal, Darmstadt 1993, s. 51.
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balu, Hannibal zgodzi³ siê kontynuowaæ j¹ na takich samych zasadach4. Po
drugie, wybór Hannibala na wodza dokonany zosta³ przez wojsko i podlega³
zatwierdzeniu przez w³adze kartagiñskie. Nie ma jasnoci co do tego, jaki
organ zatwierdza³ ten wybór5, ale to akurat nie jest istotne dla prowadzonych w tym miejscu rozwa¿añ. Wa¿ny jest natomiast fakt, ¿e Barkida posiada³ pe³nomocnictwa wojskowe i sta³ na czele sztabu, który  okrelany przez
Polibiusza jako sune,drion  by³ organem skupiaj¹cym wy¿szych oficerów wojskowych, m.in. w celu zasiêgania od nich rad przez naczelnego wodza. Sytuacjê tak¹ obrazuje motyw narady powziêtej przez Hannibala z Magonem
i innymi cz³onkami sztabu, która odby³a siê w przededniu bitwy nad Trebi¹
(218 p.n.e.)6.
Wydaje siê jasne, ¿e dopuszczenie do g³osu pewnej liczby podlegaj¹cych
Hannibalowi dowódców mog³o ju¿ samo przez siê rodziæ konflikty. W niniejszych rozwa¿aniach warto wiêc wyjæ od dzie³a Justynusa, które powsta³o na
kanwie pracy Pompejusza Trogusa. Jak twierdzi to ród³o, Hannibal nigdy
nie sta³ siê ofiar¹ spisku w³asnego wojska, mimo i¿ by³o ono z³o¿one z ¿o³nierzy ró¿nych nacji (diversarum gentium exercitus)7. Jak podaje Justynus, nigdy wierni ¿o³nierze Hannibala nie zastawili na niego zasadzki ani te¿ nigdy
zdradziecko go nie wydali (neque insidiis suorum militum sit petitus umquam neque fraude proditus). Z odnonego fragmentu dzie³a Justynusa dowiadujemy siê, ¿e przyczyn¹ braku zadra¿nieñ by³o daleko posuniête umiarkowanie Hannibala (pudicitia)8. Justynus mówi tutaj o faktycznym stanie wojska Hannibala, które w istocie nigdy nie zbuntowa³o siê przeciwko swojemu
dowódcy. Sytuacjê tê autor wyjania dok³adnie w taki sposób, jak Pompejusz
Trogus poszukuj¹cy pretekstu dla wykreowania wznios³ego przyk³adu moralnego. Zawarta w dziele Justynusa uwaga na temat osobowoci wodza Hannibala niechybnie stanowi moralne exemplum wynikaj¹ce z celów, jakie stawia³
przed sob¹ poprzednik epitomara Pompejusz Trogus9. Trzeba przy tej okazji
podkreliæ, ¿e bunty wojsk zwykle inspirowane by³y przez wy¿sz¹ kadrê
wojskow¹, istotnym zatem zadaniem naczelnego wodza by³o niedopuszczenie
do takowych zajæ.
Dla prowadzonych w tym artykule rozwa¿añ szczególne cenna jest
pierwsza wspomniana wskazówka Justynusa, która wprost mówi o tym, ¿e
4

Pol., II, 36, 3.
Pol., III, 13, 4; Liv., XXI, 3, 1; App., Hann., 3, 8 (zatwierdzenie przez lud); App., Ib., 8, 29
(przez senat, czyli radê); Zon., VIII, 21, 3 (przez w³adny do tego organ  die Behörde, jak to
okrela J. Seibert, Forschungen..., s. 51).
6 Pol., III, 71, 5: pl¾n o[ ge tín Karchdon wn strathgo.j koinologhqej M£gwni tdelfø ka
toÈj sun}droij per[ toÞ m}llontoj gínoj, sugkatatiqem}nwn autø p|ntwn taÈj pibolaÈj.
7 Just., XXXII, 4, 12; F. Barreca, Gli eserciti annibalici, RSA 19831984, vol. 1314, s. 4368;
A. C. Fariselli, Mecenarito a cartagine. Riflessioni sulla problematica dei reclutamenti, [w:] Atti
V Congresso internazionale di studi fenici e punici, MarsalaPalermo, 28 ottobre 2000, vol. III,
Palermo 2005, s. 231235.
8 Just., XXXII, 4, 11.
9 I. Lewandowski, Historiografia rzymska, Poznañ 2007, s. 218.
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w wojsku Hannibala nigdy nie zaistnia³ ¿aden bunt. Tego rodzaju ustalenie
na podstawie innych róde³ mo¿liwe jest do wywnioskowania jedynie ex silentio. Informacja Justynusa nie musi przecie¿ wiadczyæ o pe³nej zgodzie ani
w szeregach, ani wród wy¿szych kadr dowódczych. Informacja ta mo¿e odnosiæ siê do sytuacji, w której nigdy nie dopuszczono do buntu. W warunkach
wojennych mo¿na by³o tego dokonaæ poprzez dzia³ania prewencyjne, de facto
odnosz¹ce siê do eliminacji jednostek niesubordynowanych. Je¿eli chodzi
o tego rodzaju rozwi¹zywanie problemów z niepos³usznymi poddowódcami,
mo¿emy pos³u¿yæ siê przyk³adem praktyk, które zna³ wiat grecki i wiat
hellenistyczny. Przy czym nie chodzi tutaj o morderstwa przy dochodzeniu do
w³adzy, które s¹ niejako wpisane w bieg dziejów, ale w³anie wyroki mierci
b¹d akty skrytobójstwa dokonywane na kadrze oficerskiej. To w³anie rosn¹ca rola poszczególnych jednostek w gremiach decyzyjnych mog³a przek³adaæ siê na sytuacjê, w której mo¿liwy by³ bunt wojska opowiadaj¹cego siê za
nowym liderem. Takie w³anie motywy mog³y powodowaæ Aleksandrem, który doprowadzi³ chocia¿by do skazania i fizycznej eliminacji Parmeniona.
Postawiony problem nakazuje przeledziæ dwa aspekty domniemanych
konfliktów w sztabie: akty krytykowania poczynañ Hannibala i jawnej niesubordynacji wobec wodza. Konsekwencje tych zachowañ to eliminowanie
jednostek niesprzyjaj¹cych jednoci sztabu i przez to niebezpiecznych. Szczegó³owa analiza materia³u ród³owego dotycz¹cego ca³ej drugiej wojny punickiej pozwala odnaleæ takie przyk³ady.
Hannibal w istocie móg³ spotkaæ siê z krytyk¹ swoich poczynañ. Swoiste
exemplum odnajdujemy w kontekcie wydarzeñ 212 r. p.n.e., kiedy to wódz
kartagiñski mia³ zerwaæ ³¹cznoæ ze swoimi podw³adni wys³anymi pod Kapuê. Obydwaj poddowódcy, Hannon10 i Bostar11, mieli wówczas wyraziæ swoje pretensje wobec Hannibala. Jak powiada Liwiusz, napisali oni list do
Hannibala, w którym otwarcie i ostro krytykowali wydanie Kapui w rêce
wroga, jak te¿ oskar¿ali go o wystawienie ich samych na zwi¹zane z tym
cierpienia: ii conscriptis ad Hannibalem litteris non libere modo, sed etiam
aspere, quibus non Capuam solam traditam in manum hostibus, sed se quoque
et praesidium in omnis cruciatus proditos incausabant12. Trudno okreliæ, sk¹d
wywodzi³a siê ta informacja. Najprociej i najwygodniej by³oby uznaæ, ¿e Liwiusz zaprezentowa³ w swoim dziele wymys³ jakiego annalisty, który chc¹c
znaleæ potwierdzenie dla punickiej wiaro³omnoci, pos³u¿y³ siê opowieci¹
o tym, jak Kartagiñczyk porzuca swoich podw³adnych, nie przejmuj¹c siê ich
losem. Nie mo¿na jednak wykluczyæ istnienia poselstwa, które zosta³o wys³ane
z owym listem do Hannibala i które zosta³o przejête przez w³adze rzymskie.
Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ wariantu, ¿e informacja ta dotar³a do Liwiusza za
porednictwem Polibiusza, a pochodzi³a z tej czêci greckiego dzie³a, która do
10

Th. Lenschau, Hanno no. 18, RE VII, 2, Stuttgart 1912, kol. 2358 i n.
B. Niese, Bostar no. 5, RE III, 1, Stuttgart 1897, kol. 789.
12 Liv., XXVI, 12, 11.
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dzi siê nie zachowa³a. Przekonuje to o tyle, ¿e relacja Polibiusza mog³a w tym
wzglêdzie omijaæ ród³a annalistyczne i polegaæ na wiedzy wynikaj¹cej z tradycji domu Scypionów, której podstaw¹ by³y relacje z arystokracj¹ punick¹, nawi¹zane w okresie zawierania pokoju w roku 201 p.n.e.
Omówiony powy¿ej epizod oskar¿enia Hannibala nakazuje zastanowiæ
siê nad jeszcze jedn¹ kwesti¹, a mianowicie, czy istnia³ stosunek zale¿noci
pomiêdzy Hannonem i Bostarem a Hannibalem. Nie ulega dyskusji, ¿e
w warunkach wojennych podlegali oni w³adzy Hannibala. Wydaje siê, ¿e
nasze ród³a prezentuj¹ w tej sprawie wystarczaj¹cy materia³ dowodowy.
W dziele Appiana czytamy bowiem, ¿e Hannon zosta³ wys³any wraz z dwutysiêcznym oddzia³em: pempen ^Annona met\ cil{wn pezín ka[ cil{wn Äpp}wn13.
Znajduje to tak¿e potwierdzenie w dziele Liwiusza, który powiada, ¿e dwutysiêczny oddzia³ konnicy wys³ano wraz z pos³ami: duo milia equitatum
cum legatis mittit14. Mimo i¿ obydwa sprawozdania ró¿ni¹ siê drobnymi
szczegó³ami15, niezmienny zostaje stosunek zale¿noci Hannona od Hannibala, oddany u Appiana przez grecki czasownik p}mpw i ³aciñski mitto
u Liwiusza16. Poniewa¿ ród³a nie prezentuj¹ ci¹gu dalszego tej historii,
trudno jest w istocie orzec, czy poddowódcy Hannibala zostali ukarani.
Wydaje siê jednak, ¿e w obliczu niekorzystnej dla Kartagiñczyków sytuacji
wojennej nie by³o to konieczne.
W dalszej kolejnoci nale¿y zastanowiæ siê, czy w istocie w wojsku kartagiñskim wykonywane by³y kary. W nie do koñca jasny sposób Polibiusz wypowiada siê na temat Bostara17, podw³adnego Hazdrubala18, który da³ siê
oszukaæ Abilyksowi19. Historyk grecki powiada, ¿e akt niesubordynacji
wzglêdem prze³o¿onego ci¹gn¹³ na Bostara niema³e k³opoty20. Rzecz jasna
mo¿e tu chodziæ o wydanie wyroku i jego wykonanie. W przeciwieñstwie do
opisu wojsk Aleksandra, ród³a mówi¹ce o Hannibalu wprost nie powiadcza³y aktów egzekucji wykonywanych na wy¿szej kadrze oficerskiej. Niemniej
jednak nale¿a³oby zwróciæ uwagê, ¿e niczym nie uzasadnione znikniêcia poszczególnych osób ze róde³ mog¹ mieæ zwi¹zek z faktem, ¿e zwykle by³y to
osoby, które wesz³y w jawny konflikt z Hannibalem b¹d by³y jednostkami
ambitnymi i znajduj¹cymi pos³uch wród ¿o³nierzy, przez co tak¿e mog³y
13

App., Hann., 36, 153.
Liv., XXV, 15, 3.
15 U Liwiusza (XXV, 15, 3) mowa jest o dwóch tysi¹cach konnicy i wys³annikach (cum
legatis), u Appiana (Hann., 36, 153) powiadczony jest natomiast wys³any wraz z Hannonem
oddzia³ sk³adaj¹cy siê z jednego tysi¹ca konnicy i jednego tysi¹ca piechoty.
16 Por. M. Wolny, Rola poddowódców kartagiñskich w zwyciêskim marszu Hannibala przez
Italiê (218216 p.n.e.), Antiquitas XXIX, Wroc³aw 2007, s. 217218.
17 B. Niese, Bostar no. 3, RE III, 1, Stuttgart 1897, kol. 789.
18 Th. Lenschau, Hasdrubal no. 8, RE VII, 2, Stuttgart 1912, kol. 2470.
19 Zob. M. Wolny, Oszustwo Abilyksa  fikcja literacka czy rzeczywisty symptom s³aboci
polityki Barkidów w Hiszpanii w pocz¹tkowym okresie drugiej wojny punickiej?, Echa Przesz³oci, t. IX, Olsztyn 2008, s. 723.
20 Pol., III, 98, 11.
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zagroziæ spoistoci w³adzy i autorytetowi naczelnego wodza. Poni¿ej rozpatrzone zostan¹ zatem wybrane przyk³ady niesubordynacji podw³adnych i innych konfliktów w sztabie Hannibala.
Za sprawê, która sta³a siê ewidentnym precedensem do postawienia pytania o mo¿liwoci ukarania poddowódcy przez wodza naczelnego, nale¿y
uznaæ postêpowanie Maharbala21. Etapy jego kariery oraz przewinienia wobec Hannibala sta³y siê przedmiotem rozwa¿añ w odrêbnej pracy22. Maharbal, który po bitwie nad Jeziorem Trazymeñskim podj¹³ samowoln¹ decyzjê
w imieniu Hannibala23, a nastêpnie po bitwie pod Kannami buñczucznie
poucza³ swojego wodza24, zosta³ za to najprawdopodobniej wyeliminowany25.
Dalsze badania powiêcone szerokiemu zagadnieniu dotycz¹cemu statusu i kompetencji dowódców kartagiñskich pozwoli³y na przeledzenie innych
opisów pod k¹tem mo¿liwoci sytuacji konfliktowych. Oto bowiem znikniêcie
Maharbala ze róde³, które mo¿na wi¹zaæ z jego fizyczn¹ eliminacj¹ nie jest
jedynym tego rodzaju przyk³adem. Bior¹c pod uwagê Hazdrubala26  uzdolnionego dowódcê ze sztabu Hannibala  sytuacja jest niemal analogiczna.
W przypadku Hazdrubala nie mo¿emy jednak mówiæ o niesubordynacji tego
poddowódcy, ale o ambicji maj¹cej odzwierciedlenie w jego systematycznie
rozwijaj¹cej siê karierze. Czy istnieje jednak podstawa ród³owa, pod³ug której mo¿emy uznaæ, ¿e Hazdrubal by³ jednostk¹ ambitn¹ i przez sam ten fakt
zagra¿a³ Hannibalowi? Pewnego rodzaju tropy znajdujemy w dzie³e Polibiusza, które oczywicie powinno byæ czytane z najwiêksz¹ ostro¿noci¹27. Historyk z Megalopolis sugeruje, ¿e Hazdrubal nadzorowa³ prace in¿ynieryjne.
Okreli³ go mianem prze³o¿onego pracowników (Ô p[ tín leitourgiín
tetagm}non)28. Rzecz jasna, w tym miejscu nie mo¿na sobie pozwoliæ na szersz¹ analizê terminu leitourgÒV, która sprzyja³aby lepszemu wyjanieniu
wspomnianych kompetencji Hazdrubala29. Akcje prowadzone przez tego poddowódcê  przerzucenie wojsk kartagiñskich przez Pad30, a tak¿e podstêp
21

V. Ehrenberg, Maharbal no. 1, RE XIV, 1, Stuttgart 1928, kol. 522523.
M. Wolny, Maharbal  poddowódca kartagiñski w wojsku Hannibala (219216/15 p.n.e.),
Echa Przysz³oci, t. VI, Olsztyn 2005, s. 729.
23 B. Wollner, Die Kompetenzen der karthaginischer Feldherrn, Frankfurt am Mein 1987,
s. 115.
24 Liv., XXII, 51, 4; por. J. Lazenby, Was Maharbal Right?, [w:] The Second Punic War, ed.
T. Cornell, B. Rankov, P. Sabin, London 1996, s. 3948.
25 M. Wolny, Maharbal..., s. 28: Maharbala zamordowano w sposób skrytobójczy, bez
zbêdnej ceremonii procesowej, albowiem ta mog³aby dostarczyæ argumentów przeciwnikom politycznym Hannibala. Na skrytobójstwo wskazuje powszechna niewiedza o losach Maharbala.
By³a ona stanem jaki po stronie Hannibala z wszech miar starano siê utrzymaæ. Ten stan
przenikn¹³ do róde³, które po roku 216 p.n.e. nie wspominaj¹ ju¿ Maharbala.
26 Th. Lenschau, Hasdrubal no. 8, RE VII, 2, Stuttgart 1912, kol. 24732474.
27 E. W. Marden, Polybios as Military Historian, Entretiens Hardt 1974, vol. 20, s. 276 i n.
28 Pol., III, 93,4.
29 F. W. Walbank, Commentary, vol. I, s. 400.
30 Pol., III, 66, 46; J. F. Lazenby, Hannibals War. A Military History of the Second Punic
War, Warminster 1978, s. 53
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polegaj¹cy na wystraszeniu ¿o³nierzy rzymskich przez wo³y, którym przywi¹zano do rogów p³on¹ce ³uczywa31  wskazuj¹ wyranie, i¿ w istocie by³ on
zwi¹zany z formacj¹ zajmuj¹c¹ siê w wojsku sprawami technicznymi. Takie
zadania przydzielono Hazdrubalowi na pocz¹tku konfliktu z Rzymem, tj.
w latach 218217 p.n.e. Póniej awansowa³ on na dowódcê pomniejszych
oddzia³ów. Pos³uguj¹c siê terminologi¹ greck¹, trzeba zauwa¿yæ, i¿ kompetencje Hazdrubala po roku 217 p.n.e. pozwalaj¹ identyfikowaæ jego funkcjê
z ÚpostrathgÒV. Takie rozwi¹zanie zaproponowa³ K. Geuss, chocia¿ uczyni³ to
a priori32. Ucilaj¹c zakres pojêcia ÚpostrathgÒV, mo¿emy dopiero stwierdziæ,
czy opisane funkcje pozwalaj¹ na stosowanie tego terminu. Nigdzie bowiem
Hazdrubal nie jest wprost okrelony jako Úpostr|thgÒV. Z pomoc¹ przychodzi
jednak tekst Polibiusza, w którym zarysowana zosta³a sytuacja pozwalaj¹ca
domyliæ siê, jakie by³y zale¿noci pomiêdzy Hazdrubalem a Hannibalem.
W dziele historyka z Megalopolis czytamy, ¿e kiedy Hannibal znalaz³ siê
w trudnym po³o¿eniu i nie³atwo utrzymywa³ swój obóz, broni¹c go przed
nawa³nic¹ wroga, z odsiecz¹ przyby³ mu Hazdrubal dowodz¹cy oddzia³em
z³o¿onym z czterech tysiêcy ludzi. Wsparcie to stanowili ludzie, którzy zbiegli
z okolicznych wsi do obozu warownego znajduj¹cego siê nieopodal Geronium:
wV #Asdro?baV nalabên to/V pÕ t®V céraV sumpefeugÒtaV eÃV tÕn c|raka tÕn
per[ tÕ Gero?nion, ×ntaV eÃV tetrakiscil{ouV, µke parabohqín33. W wietle zaprezentowanego kontekstu z relacji Polibiusza wydaje siê nie ulegaæ w¹tpliwoci, ¿e u¿ycie terminu oznaczaj¹cego wsparcie czy pomoc (paraboªqeia) mo¿e
prowadziæ na trop zdefiniowania funkcji Hazdrubala jako ÚpostrathgÒV34.
W celu g³êbszego wejrzenia w ten problem nale¿a³oby wskazaæ na charakterystyczne przyk³ady zastosowania terminu ÚpostrathgÒV. E. Famerie
w swojej pracy na temat terminów greckich wystêpuj¹cych w dziele Appiana
zwraca uwagê, ¿e okrelenie to odnosi³o siê do dowódcy podporz¹dkowanego
naczelnemu wodzowi (strathgÒV), ale zachowuj¹cemu stosunkowo wysok¹
pozycjê. W tym sensie termin ÚpostrathgÒV znajduje swój ³aciñski ekwiwalent w terminie legatus35. Ten pojemny znaczeniowo termin zaproponowany
zosta³ w rozumieniu: zastêpca tudzie¿ kto sprawuj¹cy w³adzê w czyim
imieniu, zgodnie z tym, co podpowiadaj¹ przyk³ady z dzie³ Cezara i Cycerona36. W relacji Appiana spotykamy wysuniêt¹ przez Pyrrusa ofertê skierowan¹ wzglêdem Gajusza Fabrycjusza, a dotycz¹c¹ uczynienia go podkomend31 Pol., III, 94, 3 i n.; por. A. Dawson, Hannibal and Chemical Warfare, CJ 63, 1967/68,
s. 117125; J. Seibert, Forschungen..., s. 224.
32 K. Geuss, Prosopographie der literarisch bezeugten Karthagern, Leuven 1994, s. 148.
33 Pol., III, 102, 6.
34 Zob. S³ownik grecko-polski, s. 452: podkomendny, dowódca ni¿szej rangi, dowódca pododdzia³u.
35 E. Famerie, Le Latin et le Grec dAppien. Contribution à létude du lexique dun historien grec de Rome, Genève 1998, s. 198199.
36 Caes., BG., I, 52, 1; Cic., Cluent., 99; por. S³ownik ³aciñsko-polski, pod red. M. Plezi,
t. III, Warszawa 2007, s. 338.
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nym w³adcy Epiru (ÚpostrathgÒV)37. Gdybymy zgodnie z translacj¹ L. Piotrowicza uznali termin zastêpca za ekwiwalent ÚpostrathgÒV38, a jednoczenie na podstawie wczeniejszych dociekañ przychylali siê do tego, ¿e termin
ÚpostrathgÒV w³aciwie definiowa³ funkcje Hazdrubala, to stanie siê jasne,
i¿ postaæ ta musia³a zajmowaæ szczególnie wysokie stanowisko w sztabie
Hannibala.
W odrêbnej publikacji zastanawialimy siê, dlaczego samowolne decyzje
w przypadku Maharbala by³y karcone, za w przypadku Hazdrubala przechodzi³y bez echa39. Na podstawie powy¿szych ustaleñ wydaje siê, ¿e kluczem do rozszyfrowania tej ró¿nicy jest przede wszystkim to, i¿ Hazdrubal
jako ÚpostrathgÒV mia³ wiêksz¹ autonomiê w zakresie podejmowania decyzji.
Maharbal, który nie osi¹gn¹³ stopnia równego Hazdrubalowi  jak s³usznie
zasugerowa³ B. Wollner  nie by³ uprawniony do samowolnego podejmowania
decyzji w imieniu wodza naczelnego (strathgÒV)40. Hazdrubal podejmowa³
samowolne decyzje, które nie by³y karcone z pewnoci¹ dlatego, ¿e
w kartagiñskim podziale kompetencji stanowisko, jakie odzwierciedla grecki
termin ÚpostrathgÒV, musia³o opieraæ siê na pewnej autonomii decyzji.
W tym kontekcie natomiast wa¿ny wydaje siê fakt, i¿ rosn¹cy w si³ê podw³adny nagle po 216 r. p.n.e. znika ze róde³. W przypadku Hazdrubala nie
mo¿na tak dok³adnie przeledziæ motywów jego znikniêcia, jak w przypadku Maharbala, gdzie istnia³o pewnego rodzaju podejrzenie, ¿e zgin¹³ on pod
Kasylinum. Niemniej jednak wydaje siê, i¿ nieobecnoæ Hazdrubala
w relacjach antycznych odnosz¹cych siê do lat nastêpuj¹cych po roku 216
p.n.e., szczególnie w dziele Liwiusza, mo¿e wskazywaæ na to, ¿e po wspomnianym okresie Hazdrubal nie wystêpowa³ w relacjach pierwotnych, te za
nie odnotowywa³y osoby de facto nieistniej¹cej.
Zastanawiaj¹c siê nad motywami znikniêcia Hazdrubala, mo¿na pokusiæ siê o kilka hipotez. Po pierwsze, móg³ on zgin¹æ w walce lub umrzeæ na
przyk³ad na skutek powik³añ wynikaj¹cych z zadanych ran, tudzie¿ przemêczenia czy chorób. Czy jednak w takim wypadku propaganda Hannibala nie
wykorzysta³aby tego faktu do wskazania na trudy, jakie spotyka³y kartagiñskie wojsko? Maj¹c na uwadze hellenistyczne inspiracje Kartaginy, odpowiedzialni za propagandê historycy mogliby stworzyæ kolejn¹ paralelê do ¿alu
Achillesa po mierci Patroklosa, na wzór rozpaczy Aleksandra op³akuj¹cego
Hefajstiona. Niczego podobnego nie znajdujemy w ród³ach, co naturalnie
mo¿e te¿ byæ efektem ich skrzêtnego oczyszczenia ze wszystkiego, co odbiega37

App., Samn., 10, 12; zob. M. Wolny, Próba przekupienia Gajusza Fabrycjusza podczas
rokowañ pokojowych z Pyrrusem po bitwie pod Heraklej¹ (280 p.n.e.). Przyczynek do rozwa¿añ
na temat korupcji wród wy¿szych urzêdników rzymskich, [w:] Studia z dziejów staro¿ytnego
Rzymu, pod red. R. Sajkowskiego, Olsztyn 2007, s. 910.
38 Appian z Aleksandrii, Historia rzymska, przek³., oprac., wstêp L. Piotrowicz, Wroc³aw
2004, s. 46.
39 M. Wolny, Rola poddowódców kartagiñskich..., s. 219.
40 B. Wollner, Die Kompetenzen, s. 115116.
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³o od rzymskiej koncepcji Hannibala, którego cechuje przede wszystkim
okrucieñstwo (inhumana crudelitas)41. Badania nad propagand¹ kartagiñsk¹
pozwalaj¹ na sformu³owanie tezy, ¿e informacje dotycz¹ce Kartagiñczyków
by³y przez Rzymian przetwarzane42. Z tego wzglêdu nale¿y raczej wykluczyæ
bohatersk¹ czy te¿ naturaln¹ mieræ Hazdrubala. Wydaje siê, i¿ podobnie jak
w przypadku Maharbala mo¿na tutaj za³o¿yæ skrytobójcz¹ eliminacjê ambitnego oficera kartagiñskiego. Do takiej konstatacji sk³aniaj¹ dwie przes³anki.
Po pierwsze, fakt wspó³pracy z oddzia³ami in¿ynieryjnymi, a tak¿e brawurowa akcja przeprowadzona przez Hazdrubala w bitwie pod Kannami mog³a
zjednywaæ mu coraz wiêksz¹ rzeszê sympatyków w szeregach wojska kartagiñskiego, a taki stan rzeczy z pewnoci¹ nie by³ po¿¹dany przez Hannibala.
Po drugie, Hannibal mia³ mo¿liwoæ awansowania podw³adnego na samodzielnego dowódcê, a dowodem na to jest wys³anie Magona do Kartaginy
i oddanie go pod protektorat tamtejszych w³adz43. Magon by³ jednak bratem
Hannibala i posuniêcie to by³o kolejnym krokiem na drodze umacniania rodziny Barkidów44 , w której interesie nie le¿a³o awansowanie osób nie nale¿¹cych do rodziny. Hazdrubal najprawdopodobniej by³ tak¹ w³anie osob¹.
Zaprezentowany powy¿ej krótki rekonesans po ród³ach antycznych pozwala w zasadniczym stopniu sk³aniaæ siê ku stwierdzeniu, ¿e w istocie
konflikty wewnêtrzne by³y obecne w sztabie Hannibala. Wys³ani pod Kapuê
poddowódcy oskar¿ali otwarcie Hannibala za pozostawienie oddzia³u na pastwê rzymskiego wroga. Ambitne jednostki w rodzaju Maharbala czy Hazdrubala przestawa³y byæ wzmiankowane w ród³ach, co pozwala przypuszczaæ, i¿ nie by³y to znikniêcia przypadkowe. Jednak¿e stosunkowo lakoniczne
dane na temat konfliktów, wsparte danymi Justynusa mówi¹cymi o zgodzie
w wojsku Hannibala, pozwalaj¹ ufaæ, ¿e naczelny wódz punicki dobrze panowa³ nad dyscyplin¹ w sztabie, a co za tym idzie  i w ca³ym wojsku. Wszystko to pozwala domniemywaæ, ¿e w repertuarze metod wykorzystywanych
przez kartagiñskiego wodza by³o równie¿ miejsce na akty skrytobójstwa.
SUMMARY
As the chief commander (strathgÒV), Hannibal had full autonomy in military
matters, and he enjoyed the highest power during military campaigns in Italy. Yet
from the point of view of Carthaginian policy, Hannibal was a subject to Carthaginian rule. Having assumed military command, Hannibal headed a group of higher
41 P. Matusiak, Alter Hannibal. Z problematyki badañ nad obrazem Hannibala w literaturze antycznej, [w:] Z antycznego wiata, t. I: Grecja  Kartagina  Rzym, pod red. R. Sajkowskiego i M. Wolnego, Olsztyn 2009, s. 67 n.
42 Zob. M. Wolny, Hannibals Ideological War, Olsztyn 2009 [w przygotowaniu].
43 M. Wolny, Poselstwo Magona do Kartaginy w sprawie wynegocjowania nowych posi³ków
militarnych dla Hannibala w roku 215 p.n.e., [w:] Studia z dziejów staro¿ytnego Rzymu..., s. 1423.
44 Zob. D. Hoyos, Hannibals Dynasty: Power and Politics in the Western Mediterranean
247183 B.C., London 2003.
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officers, referred to as sun}drion by Polybius. By sharing some of the power with his
officers, Hannibal faced the risk of internal conflict. Yet according to Justinus, Hannibal never fell prey to a conspiracy staged by his army despite the fact that his
soldiers represented various nationalities. It should be noted that most mutinies
were orchestrated by higher officers, and it was the chief commanders task to
prevent such danger. The presented overview of ancient sources may, however, suggest that Hannibals group of military commanders was torn by internal conflict. The
officers dispatched to Capua openly accused Hannibal of leaving his troops at the
mercy of the Roman enemy. The most ambitious military units led by Maharbal and
Hasdrubal ceased to be mentioned in historical records, leading to the suspicion that
their disappearance was not accidental and could result from their physical elimination. Yet the rather succinct references to internal conflict in historical sources,
backed by Justinus claims of harmony in Hannibals army, indicate that the chief
Punic commander had a sound grasp on discipline among his officers and soldiers.
The above could suggest that assassination was one of the methods deployed by the
Carthaginian commander in his military repertoire.
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PRUS PIPIN
Postaæ Pipna od dawna budzi³a dosyæ du¿e zainteresowanie wród historiografów. Po raz pierwszy wzmiankowa³ o nim w swojej kronice Piotr
z Dusburga, który oprócz rozbójniczej dzia³alnoci i tragicznego koñca Pipina, wspomnia³ nadto wiernego Zakonowi jego syna Mattona1. Tak by³o te¿
m.in. u Lucasa Davida2, Marcina Muriniusa3, Kaspra Schütza4 i Johannesa
Voigta5, którzy na ogó³ cile trzymali siê informacji Piotra z Dusburga,
rzadko odwo³uj¹c siê do odmiennych szczegó³ów o Pipinie (Peypino) z póniejszej kroniki Szymona Grunaua. Ten za siedzibê jego lokalizowa³ o milê
od Vogelsangu, w miejscu zwanym Waro.
Pipin swoj¹ rozbójnicz¹ dzia³alnoæ na ziemi che³miñskiej prowadzi³ wed³ug róde³ przez dwa lata. Jego synem nie by³ Matto (Mato) znany z udzia³u
w bitwie nad Durb¹, ten bowiem mia³ byæ Sambem rodem z Quednau, ale
niejaki Macko, który dzielnie walczy³ po stronie Zakonu w czasie pierwszego
1 Chronicon terrae Prussiae von Peter von Dusburg (dalej jako: Dusburg), hrsg. von
M. Toeppen, [w:] Scriptores rerum Prussicarum, Bd. I, Leipzig 1861, III, s. 7 i 84.
2 L. David, Preussische Chronik, hrsg. von E. Hennig, Bd. II, Königsberg 1812, s. 6061;
Bd. III, Königsberg 1813, s. 1718; Bd. IV, Königsberg 1813, s. 30, 32. David nie potrafi³
zlokalizowaæ grodu Pipina. Synowi Pipina, wystêpuj¹cemu pod imieniem Macko (zamiast Matto), przypisa³ natomiast znaczn¹ rolê w pierwszym powstaniu Prusów, w¹tpi³ te¿ w jego to¿samoæ z Pomezaninem Macko, dzielnie walcz¹cym w czasie bitwy pod Durb¹.
3 M. Murinius, Kronika mistrzów pruskich, opr. Z. Nowak, Olsztyn 1989, s. 77.
4 C. Schütz, Rerum Prussicarum Historia, Gedani 1769, s. 45 (u niego Pupin).
5 J. Voigt, Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft
des deutschen Ordens, Bd. II, Königsberg 1827, s. 220221, 224, 434; Bd. III, Königsberg 1828,
s. 185 Autor ten wyrazi³ pewne w¹tpliwoci co do pruskiego brzmienia imienia Pipin, nie zna³
te¿ lokalizacji jego grodu w rejonie Pig¿y. Za Grunauem i Davidem przypisa³ Mattonowi
(u niego Macho lub Makko), synowi Pipina, du¿¹ rolê w czasie pierwszego powstania pruskiego,
jako wiernemu stronnikowi Zakonu.
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powstania Prusów6. Siedziby Pipina d³ugo nie potrafiono dok³adnie wskazaæ.
Przewa¿a³a opinia zainspirowana dzie³em Kaspra Hennenbergera o grodzie
zwanym Schlemmo (Slommo, Slemmo) po³o¿onym najpewniej nad Jeziorem
Che³m¿yñskim, ewentualnie nad Jeziorem Grodzieñskim (Grodno)7. Na okolice miêdzy Starym Toruniem i Grzywn¹ wskaza³ Max Toeppen8, a ostatecznie po³o¿enie jeziora Pipina przy Pig¿y (Pipingesehe) ustali³ Wojciech Kêtrzyñski9. Niew¹tpliwie ten ostatni dokona³ prze³omu w badaniach nad rodem Pipina. Choæ jeszcze w pierwszej pracy b³êdnie uzna³ go za protoplastê
mo¿nego rodu Stangonów, za jego syna Mattona (Macho) za ojca Dytryka
(Teodoryka) Stango, w³aciciela ogromnych dóbr w Pomezanii10. Imiê, nazwisko i herb otrzymaæ mia³ Matto od swojego ojca chrzestnego Hermana Stangona  brata komtura dzierzgoñskiego Henryka Stangona11. W nastêpnej
pracy, opartej ju¿ na szerszej kwerendzie archiwalnej, uda³o siê Kêtrzyñskiemu poprawnie ustaliæ genealogiê rodu. Za³o¿ycielem rodu by³ Pomezañczyk
Pipin, jego synem wspomniany Matho-Herman, za wnukiem lub prawnukiem Gunto, w³aciciel dóbr w Gontach. Nastêpnie Jeduta, syn Guntona,
przeniós³ siê w Ostródzkie, za jego siostry wesz³y w zwi¹zku ma³¿eñskie ze
znanymi rodami, m.in. Stangonów i Schilingsdorfów12.
We wszystkich tych pracach nie podwa¿ano wiarygodnoci przekazu
z kroniki Piotra z Dusburga o dzia³alnoci wojskowej Pipina na ziemi che³miñskiej i posiadaniu tam¿e grodu w Pig¿y pod Toruniem13. Zastrze¿enia
wniós³ dopiero Stanis³aw Kujot, który odrzuci³ istnienie trzech pruskich grodów pod Toruniem. Wyklucza³ nawet imiê Pipina, ale przyjmowa³, ¿e by³ on
postaci¹ rzeczywist¹, która ponios³a mieræ z r¹k Krzy¿aków, choæ nie wiadomo kiedy i gdzie14. Nie przyj¹³ tych uwag Henryk £owmiañski. Jego zdaniem
Pipin by³ pomezañskim nobilis, który habitabat in quodam propugnaculo
6 Simon Grunaus Preussische Chronik, hrsg. von M. Perlbach, Bd. I, Leipzig 1876, s.
187, 215217, 255. Matto mia³ byæ bratem S(k)lodo z Quednow, który tak¿e bra³ udzia³ w bitwie
nad Durb¹. Szymon Grunau ewidentnie w tym miejscu pomiesza³ i sztucznie po³¹czy³ ró¿ne
postacie z kroniki Dusburga.
7 C. Hennenberger, Erclerung der Preussischen grössern Landtaffel oder Mappen, Königsberg 1595, s. 137, 422; por. M. Praetorius, Deliciae Prussicae, oder Preussische Schaubühne,
hrsg. von I. Lukðaitë, Bd. 2, Vilnius 2004, s. 492493.
8 M. Toeppen, Historisch-comparative Geographie von Preussen, Gotha 1858, s. 239.
9 W. Kêtrzyñski, O narodowoci polskiej w Prusiech Zachodnich za czasów krzy¿ackich,
Pamiêtnik Umiejêtnoci w Krakowie, t. I, [Kraków] 1874, s. 134.
10 Ibidem, s. 164166. Podobnie przyjmowa³ R. von Flanâ, Geschichte Westpreubischer
Güter, Zeitschrift des historischen Vereins für den Reg.-Bezirk Marienwerder, H. 19, 1885,
s. 37.
11 W. Kêtrzyñski, O narodowoci polskiej..., s. 180. W pracy tej nie wi¹za³ jeszcze Guntona
i jego potomków z Mattonem (s. 187).
12 W. Kêtrzyñski, O ludnoci polskiej w Prusiech niegdy krzy¿ackich, Lwów 1882, s. 191192,
360.
13 Ibidem, s. 53; W. Kêtrzyñski, O narodowoci polskiej..., s. 164.
14 S. Kujot, Trzy grody pruskie w ziemi che³miñskiej, Zapiski Towarzystwa Naukowego
w Toruniu, 1908, nr 4, s. 8793.
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w pobli¿u Torunia. Ten jego gródek znajdowa³ siê na terenach podbitych przez
Prusów, a zamiarem Pipina by³ rozbój na czele dru¿yny, bandy ³otrzyków (cum
multis infidelibus latrocinia exercens). W tym celu musia³ posiadaæ ufortyfikowan¹ siedzibê15. O siedzibie Pipina w Pig¿y pisa³ te¿ Józef Paradowski16.
Do w¹tpliwoci Kujota powróci³, a nawet je podbudowa³ Janusz Bieniak17. Z kolei Jan Powierski ponownie uzna³ za wiarygodne informacje
z kroniki Piotra z Dusburga, podtrzymuj¹c te¿ prawdziwoæ przekazu o osieku Pipina nad jeziorem ko³o Pig¿y w ziemi che³miñskiej18. Ostatnio do postaci tej powróci³ Jaros³aw Wenta, opowiadaj¹c siê za w¹tpliwociami Kujota
i Bieniaka. Jego zdaniem Dusburg le osadzi³ wydarzenia w miejscu i czasie.
Nale¿a³oby je odnieæ  czêciowo zgodnie z wczeniejsz¹ sugesti¹ Bieniaka
 do Pomezanii i najpewniej do okresu walk w czasie pierwszego powstania19.
O Pipinie dowiadujemy siê z dwóch zaledwie róde³: kroniki Piotra
z Dusburga oraz Kroniki oliwskiej. Kronikarz krzy¿acki napisa³, ¿e jak referunt quidam Prusowie mieli powy¿ej Torunia nad brzegiem Wis³y gród zwany Rogow, a poni¿ej, w dolnym biegu rzeki jeszcze jeden gród w pobli¿u
obecnego castrum antiquum. Pomiêdzy nimi porodku mieszka³ nobilis de
Pomesania Pippinus, posiada³ umocnion¹ siedzibê (propugnaculo) nad jakim jeziorem, które od jego imienia nazwano stagnum Pippini. St¹d dokonywa³ licznych rozbojów. Wreszcie Krzy¿acy zaatakowali gród Rogow, który
zdobyli, gdy¿ dowódca grodu przeszed³ na stronê Zakonu, a nawet poprowadzi³ ich wojska na drugi ze wspomnianych grodów, który zosta³ równie¿
zdobyty, a pijana za³oga zabita. Ów dowódca, jak siê nastêpnie dowiadujemy,
by³ wujem Pipina. Nied³ugo potem wyda³ on w rêce Krzy¿aków równie¿
swojego siostrzeñca, ci za powlekli go przywi¹zanego do koñskiego ogona do
Torunia i powiesili na drzewie. Rzecz dzia³a siê w czasie, gdy bracia zakonni
mieszkali jeszcze na dêbie20, czyli  jak siê obecnie przyjmuje  w okresie
ich pobytu w Starym Toruniu21.
Od czasów S. Kujota wokó³ tej relacji rozgorza³ spór, który powy¿ej po
czêci zarysowano. Nie miejsce tutaj na pe³n¹ jego dokumentacjê, ale od
15 H. £owmiañski, Studia nad pocz¹tkami spo³eczeñstwa i pañstwa litewskiego, t. II,
Wilno 1932, s. 217.
16 J. Paradowski, Osadnictwo w ziemi che³miñskie w wiekach rednich, Lwów 1936,
s. 108, 131.
17 J. Bieniak, Studia nad dziejami ziemi che³miñskiej w okresie piastowskim, Rocznik
Grudzi¹dzki 1970, t. VVI, s. 5367.
18 J. Powierski, Przekaz Dusburga o najazdach pruskich i przejciowej okupacji ziemi
che³miñskiej, [w:] idem, Prussica. Artyku³y wybrane z lat 19651995, t. 2, Malbork 2005, s. 2734.
19 J. Wenta, Pipin, [w:] S³ownik biograficzny Pomorza Nadwilañskiego, t. 3, Gdañsk
1997, s. 431; idem, Od tradycji ustnej do tradycji pisanej na przyk³adzie Kroniki Piotra
z Dusburga, [w:] Res Historica. Kultura pimienna redniowiecza i czasów nowo¿ytnych. Problemy i konteksty badawcze, red. P. Dymmel, B. Treliñska, Lublin 1998, s. 7678.
20 Dusburg, III, 7.
21 J. Powierski, Przekaz Duisburga..., s. 27. Najpewniej na prze³omie 1231 i 1232 r.
(ibidem, s. 36).
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uznania lub odrzucenia jej wiarygodnoci zale¿¹ wa¿ne wnioski co do pocz¹tków rodu Pipina, jak te¿ szerzej  problemu tzw. okupacji pruskiej ziemi
che³miñskiej. Pe³ne ustosunkowanie siê do tego zagadnienia wymaga³oby
znacznie szerszej publikacji, zatem w tym miejscu poprzestanê na uzasadnieniu swojego zdania.
Rozpocznê od wysuwanych zastrze¿eñ wobec tej relacji. Przyk³adowo
S. Kujot uwa¿a³, ¿e wiadomoæ o Pipinie nie by³a zwi¹zana z reszt¹ rozdzia³u
o dwóch grodach, gdy¿ w tytule nie wspomniano o trzecim grodzie. Tymczasem kronikarz rzeczywicie pisa³ tylko o dwóch grodach (castrum), do których najwyraniej nie zalicza³ siedziby Pipina, okrelaj¹c j¹ odrêbnym i zapewne nieprzypadkowym mianem propugnaculum. Ponadto, jak ju¿ zauwa¿y³ J. Powierski, informacje o dwóch grodach i Pipinie wzajemnie siê przeplataj¹ i wyranie stanowi¹ zwart¹ jednolit¹ ca³oæ22.
Wysuwano w¹tpliwoæ co do uto¿samiania jeziora Pipina  Poppingissehe i Pipingesee (te¿ Peppingsee23)  z Pig¿¹, która zawiera s³owiañski rdzeñ
pop- (Popie Jezioro), gdy¿ okolice te od 1242 r. by³y w³asnoci¹ kocieln¹24.
Z punktu jêzykoznawczego propozycja ta nie wyjania koñcówki -ing, która
wystêpuje w jêzyku pruskim i jest odpowiednikiem polskiego patronimiku
-ic25. Z kolei próba wyjanienia wystêpuj¹cego u Dusburga zwi¹zku imienia
Pipin z nazw¹ jeziora od pruskiego Pepekte, Peypote jakoby oznaczaj¹cego
staw, sadzawkê, nie znajduje potwierdzenia w dostêpnych s³ownikach pruskich26.
Przewa¿a zgodna opinia, ¿e ród³em kronikarskiego przekazu by³a ustna
tradycja (o czym wprost wspomina kronikarz) i to najpewniej tradycja rodu
Pipina27, skoro dalej w tym samym rozdziale mowa jest o jego synu Mattonie, a sk¹din¹d dowiadujemy siê o jego dalszych potomkach a¿ po prawnuków Mattona28. Przeciwnicy relacji, przyjmuj¹c prawdziwoæ jednych informacji, podwa¿aj¹ rzetelnoæ innych, a przy tym podkrelaj¹ znaczenie pamiêci genealogicznej i przechowywanie wiadomoci o przodkach29. Jak wiêc
to mo¿liwe, by potomkowie Pipina zapomnieli, jak brzmia³o jego imiê, jaki
by³ rzeczywisty obszar dzia³alnoci, a zw³aszcza miejsce mierci, pamiêtaj¹c
o takich drobnych szczegó³ach, jak np. pijañstwo za³ogi jednego z grodów?
Tym bardziej ¿e opis geograficzny sprawia (prócz jednego szczegó³u  o czym
za chwilê) bardzo realistyczne i logiczne wra¿enie: po³o¿enie Rogowa powy¿ej
22

Ibidem, s. 28.
Zob. W. Kêtrzyñski, O narodowoci polskiej..., s. 134.
24 S. Kujot, op. cit., s. 91.
25 J. Powierski, Przekaz Duisburga..., s. 30-31.
26 Staw, sadzawka to Wurs (ûrs)  por. M. Klussis, Bazowy s³ownik polsko-pruski, Vilnius
1999, s. 331, 340; R. Trautmann, Die altpreubischen Sprachdenkmäler, Göttingen 1910, s. 466.
27 Por. S. Kujot, op. cit., s. 90; J. Powierski, Przekaz Duisburga..., s. 2930 (nie wyklucza
innych róde³); J. Wenta, Od tradycji..., s. 76.
28 Die ältere Chronik von Oliwa, hrsg. von T. Hirsch, [w:] Scriptores rerum Prussicarum,
Bd. V, Leipzig 1874, s. 596597.
29 J. Wenta, Od tradycji..., s. 77.
23
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Torunia, a dalej w dolnym biegu Wis³y castrum antiquum, gdzie rzeczywicie
znajdujemy Starogród ko³o Che³mna, zgadza siê te¿ po³o¿enie in medio siedziby Pipina, identyfikowanej z Pig¿¹. Jeli przyjmujemy tradycjê rodzinn¹,
to tym samym trudno oddzieliæ opowieæ o dwóch grodach, skoro jeden
z dowódców tak¿e nale¿a³ do krewnych Pipina. Jedyna nielogicznoæ w tej
relacji to usytuowanie grodu Rogow, który jest identyfikowany z Rogowem.
Problem w tym, ¿e osada ta po³o¿ona jest nad Drwêc¹, a nie nad Wis³¹.
Jednak inne propozycje zupe³nie odbiegaj¹ od realiów przekazanych przez
Dusburga  Rogono le¿y nad Os¹ (J. Bieniak30), za przesuniêcie opowieci
do rzekomego Rogowa ko³o Dzierzgonia i Starogrodu (Starego Targu) w Pomezanii jest zupe³nie dowolne (równie¿ w kwestii chronologii)31. Podobieñstwo nazw niczego nie dowodzi  jak to s³usznie napisa³ J. Powierski  lepiej
zatem zawierzyæ temu, co stwierdza ród³o32. W przypadku Rogowa, o ile
identyfikacja miejsca jest s³uszna (a z danych Dusburga, poza nazw¹ rzeki,
tak mo¿e wynikaæ), najprociej chyba przyj¹æ rzeczywisty b³¹d kronikarza
(raczej jego informatorów), mianowicie pomylenie Wis³y z Drwêc¹, równie¿
przecie¿ du¿ej rzeki, co przy dosyæ krótkim jeszcze pobycie Krzy¿aków
w s³abo im znanej ziemi che³miñskiej jest dopuszczalne33.
Przyjêcie wiarygodnoci tego opisu potwierdza zarazem przejciow¹ okupacjê ziemi che³miñskiej przez Prusów. To stanowi³o jeden z g³ównych zarzutów wobec tej relacji, gdy¿ staæ mia³o w sprzecznoci z innymi fragmentami
kroniki Dusburga34. Przekonuj¹ca argumentacja J. Powierskiego zwalnia
mnie od szczegó³owego przedstawienia problemu. Powtórzê tylko za nim, ¿e
przyjêcie okupacji pruskiej najwczeniej latem 1231 r. i jej zakoñczenie
w roku nastêpnym znosi wszelkie sprzecznoci35.
30

J. Bieniak, op. cit., s. 65.
J. Wenta, Pipin..., s. 431; idem, Od tradycji..., s. 77. Osady Rogowo ko³o Dzierzgonia nie
uda³o mi siê zidentyfikowaæ. Podane przez autora odsy³acze wskazuj¹ na jakiego Ottona de
Reckow, który by³ so³tysem tej¿e wsi na Pomorzu (najprawdopodobniej wsi Rajkowy ko³o Tczewa). Osada pod nazw¹ Rogowo nie wystêpuje te¿ w gruntownej pracy H. Wundera (Siedlungsund Bevölkerungsgeschichte der Komturei Christburg 13.16. Jahrhundert, Wiesbaden 1968),
jak te¿ w kompletnych wykazach podatkowych z XIV w. tego obszaru (por. Das Pfennigschuldbuch der Komturei Christburg, hrsg. von H. Wunder, Köln 1969). W¹tpliwe te¿ jest skojarzenie
Starego Targu ze Starym Grodem, w znanych mi ród³ach redniowiecznych wystêpowa³a wy³¹cznie nazwa Aldenmarkt lub Forum antiquum, natomiast nazwa w formie Starygród pojawi³a
siê w 1629 r. (por. prace cyt. powy¿ej oraz W. Kêtrzyñski, O narodowoci polskiej..., s. 150).
Zreszt¹ nazwa przemawia za okrelon¹ funkcj¹ osady, która k³óci siê z funkcjami grodu.
W okolicy tej archeolodzy nie stwierdzili te¿ ladów ¿adnego grodziska (por. J. Stephan, Osadnictwo pruskie i kolonizacja krzy¿acka w komturstwie Dzierzgoñ, Studia Historica Slavo-Germanica, t. XXVII).
32 J. Powierski, Przekaz Duisburga..., s. 33.
33 Ibidem, s. 3234.
34 J. Bieniak, op. cit., s. 63; J. Wenta, Od tradycji..., s. 77; idem, Studien über die
Ordensgeschichtsschreibung am Beispiel Preuâens, Toruñ 2000, s. 211.
35 J. Powierski, Przekaz Duisburga..., s. 36. Tutaj dodatkowe przes³anki ród³owe, np.
relacja Tomasza z Zaj¹czkowa o zajêciu przez Prusów umocnieñ pod Toruniem.
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Podsumowuj¹c, przy dos³ownym odczytaniu relacji Dusburga nie znajdujemy w niej podnoszonych przez oponentów nielogicznoci, poza jedn¹, najpewniej ewidentn¹ pomy³k¹ w po³o¿eniu Rogowa. Ca³a opowieæ sprawia
wra¿enie spójnej i opartej na skrzêtnie przechowywanej tradycji rodowej.
Moim zdaniem w pe³ni zas³uguj¹cej na zaufanie.
Pipin pochodzi³ zatem w warstwy mo¿nych Prusów (nobiles) z Pomezanii. Oko³o po³owy 1231 r. wraz z czêci¹ innych pomezañskich nobilów bra³
udzia³ w akcji wojskowej na ziemi che³miñskiej. Przynios³a ona pewne sukcesy, m.in. opanowano grody w Starogrodzie i Rogowie. W tym ostatnim dowódc¹ za³ogi zosta³ nieznany z imienia brat matki Pipina. Sam Pipin wraz ze
swoj¹ za³og¹ ulokowa³ siê w jaki pomniejszych umocnieniach nad jeziorem
w okolicach póniejszej Pig¿y, której nazwa stanowi³a pami¹tkê po jego pobycie. Krzy¿acy najpóniej w 1232 r. kolejno opanowywali pruskie umocnienia,
do czego walnie przyczyni³ siê krewny Pipina, dowódca za³ogi w Rogowie.
Schwytany Pipin zosta³ przywi¹zany do koñskiego ogona i przewleczony do
Torunia (zapewne Starego Torunia). Tutaj powieszono go na drzewie.
Pozornie inaczej o jego mierci wypowiada siê drugie wspomniane wy¿ej
ród³o, czyli Kronika oliwska. Krzy¿acy rozciêli Pipinowi brzuch i zmusili go
do biegu wokó³ drzewa, dopóki mu siê na nim nie owinê³y wnêtrznoci36.
Moim zdaniem kronika ta uzupe³nia tylko informacje Dusburga i podaje
szczegó³y dodatkowe od przywleczenia Pipina do powieszenia go (raczej jego
zw³ok) na drzewie. Zgin¹³ wiêc zapewne na skutek kary kiszek, ale powieszenie mog³o byæ dodatkow¹ kar¹, zarazem odstraszaj¹c¹ innych Prusów.
Trudno inaczej wyjaniæ powsta³e ró¿nice, tym bardziej ¿e równie¿ autor
Kroniki oliwskiej zna³ pewne szczegó³y z tradycji rodu Pipina i zas³uguje na
zaufanie. Tak okrutna mieræ by³a kar¹ za bezbo¿ne zamordowanie wielu
chrzecijan, o czym podaje wprost Kronika oliwska37. Nie trzeba zatem uciekaæ siê do wyjanieñ, ¿e taka kara mog³a dotyczyæ tylko poddanych Zakonu
i tym samym nie trzeba jej równie¿ przenosiæ w czasie do okresu pierwszego
powstania pruskiego38.
Pipin zgin¹³ pod Starym Toruniem oko³o 1232 r. Zwa¿ywszy na to, ¿e
jego wuj by³ jeszcze w pe³ni sprawny, a on sam mia³ najpewniej jednego tylko
syna, musia³ byæ w momencie mierci stosunkowo m³odym cz³owiekiem.
Wspomniany syn o imieniu Matto, którego Dusburg okreli³ jako nobilis viri
de Pomezania39, w przeciwieñstwie do ojca by³ wiernym chrzecijaninem i a¿
do swojej mierci gorliwie wspiera³ Zakon Krzy¿acki40, podobnie zreszt¹ jak
kolejni jego potomkowie siedz¹cy w okolicach Gont w Pomezanii, a nastêpnie
równie¿ w okolicy Ostródy (do koñca XIV w.).
36

Die Chroniken von Oliva..., s. 597.
Ibidem, s. 597: sic qui multos Christianos impie necauerat crudeliter fuit et miserabiliter interemtus.
38 J. Wenta, Pipin..., s. 431.
39 Dusburg, III, 7.
40 Ibidem.
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SUMMARY
The article discusses the life of Pipin of Pomesania (died around 1232). Contrary
to the claim made by some historiographers, the author recognises the short-lived
occupation of parts of Che³m territories (1231/1232) and Pipins involvement in the
process. The occupation was a phase of borderland fighting during which the Prussians
gained temporary hold over a number of fortified points. Pipin was betrayed by his
uncle, he was captured by the Teutonic knights and brutally murdered. His only son
was Matto-Herman who was brought up in the Christian faith and remained faithful
to the Teutonic Order until his death.
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URZ¥D LENICZEGO W PAÑSTWIE
ZAKONU KRZY¯ACKIEGO
 FUNKCJONOWANIE I ZNACZENIE
DLA GOSPODARKI*
1. Powstanie, rozwój i funkcje urzêdu leniczego
Urzêdy lene (Waldamt) by³y obok innych urzêdów, a przede wszystkim
rybickiego i zwi¹zanych z nim gospodarstw rybackich, zarówno czêci¹ struktury administracyjnej, jak i przede wszystkim gospodarczej pañstwa krzy¿ackiego w szeroko rozumianych Prusach1. Zakon musia³ i chcia³ korzystaæ z
wielkich obszarów lasów i puszcz, z ich zasobów rolinnych, a przede wszystkim zwierzêcych. By³o to zjawisko naturalne i samo w sobie nie budzi³oby
zdziwienia, gdyby nie sposób organizacji gospodarczo-handlowej i eksploatacji wspomnianych zasobów. W strukturze administracyjnej pañstwa krzy¿ackiego urz¹d leniczego nale¿a³ do najni¿szych, poni¿ej szczebla komturskiego
i wójtowskiego, ale odgrywa³ niebagateln¹ rolê gospodarcz¹2.
Urz¹d mistrza leniczego3 w okresie funkcjonowania w Prusach pañstwa
krzy¿ackiego wystêpowa³ w komturstwach: cz³uchowskim, gdañskim, tuchol* Artyku³ wyg³oszony na VI konferencji: Las w kulturze polskiej, £añsk 1920 maja
2007 r.
1 F. Mager, Der Wald in Altpreußen als Wirtschaftsraum, KölnGraz 1960; P.G. Thielen,
Die Verwaltung des Ordensstaates Preussen vornehmlich im 15. Jahrhundert, Köln 1965;
O. Schlüter, Wald, Sumpf und Siedlungsland in Altpreussen vor der Ordenszeit, Halle 1921,
passim.
2 M. Töppen, Historisch  comparative Geographie von Preußen, Gotha 1858, s. 164, 200, 201.
3 W ród³ach jest okrelany jako: Waldmeister b¹d brudere von der wiltnisse lub jägermeister.
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skim (na Pomorzu Gdañskim), elbl¹skim, malborskim, dzierzgoñskim, ryñskim, pokarmiñskim, ba³gijskim i królewieckim (w Prusach w³aciwych),
bierzg³owskim (w ziemi che³miñskiej) oraz w wójtostwie nowomarchijskim.
Wymienione okrêgi administracyjne pañstwa krzy¿ackiego by³y najgêciej
zalesione i zasobne w dobra natury.
Pozycja mistrza leniczego by³a doæ znaczna4. Od niego zale¿a³o nie
tylko administrowanie okrelonym okrêgiem (urzêdem) lenym (Waldamtem), ale równie¿ organizacja pozyskiwania dóbr lenych i zarz¹dzanie ludmi, którzy byli zwi¹zani z danym regionem poprzez miejsce urodzenia
i zamieszkania. Z tego te¿ wzglêdu urz¹d ten nale¿a³ do najtrudniejszych
 wymaga³ nawi¹zania wspó³pracy z miejscowym spo³eczeñstwem, które
z regu³y nale¿a³o do grupy najbardziej ubogiej. Prowadzi³o to do licznych
nieporozumieñ i konfliktów pomiêdzy zarz¹dzaj¹cymi dobrami lenymi
w imieniu Zakonu urzêdnikami a miejscowymi ludmi5. Urzêdnicy nadzorowali równie¿ wypas trzody chlewnej w lasach, np. bukowych, gdzie winie
by³y skarmiane ¿o³êdziami6. Ponadto do ich obowi¹zków nale¿a³y czynnoci
typowo administracyjne, takie jak: zbieranie (przyjmowanie) czynszów w dni
okrelone przywilejem nadawczym, sprawowanie s¹dów w ograniczonym zakresie (najczêciej tzw. sprawy mniejsze), administrowanie obiektami gospodarczymi znajduj¹cymi siê na terenie urzêdu leniczego (tartaki, m³yny, pasieki lene i ³¹kowe itp.), organizowanie transportu drewna i produktów
wyrabianych z drewna, a na terenach wykarczowanych zasadctwo wsi
i póniejsze nimi administrowanie w roli so³tysa7.
Urz¹d leniczego powstawa³ wraz z rozwojem terytorialnym i instytucjonalnym pañstwa krzy¿ackiego w Prusach. Od samego pocz¹tku Krzy¿acy zauwa¿yli potrzebê jego istnienia i przydatnoæ w organizacji i rozwoju gospodarki, najpierw przede wszystkim o charakterze wewnêtrznym, skierowanej na
potrzeby rosn¹cej w si³ê struktury pañstwowej, póniej równie¿ z myl¹
o zarobku, a zatem prowadzeniu handlu, równie¿ dalekosiê¿nego. Na dowód
tego mo¿emy przeledziæ Waldmeister-Register, jeden z pierwszych rejestrów
w dopiero co za³o¿onym pañstwie krzy¿ackim ze sto³ecznym kompleksem
zamkowym w Malborku. Pierwsi (z pocz¹tku XIV w.) znani z imienia leniczy
rezydowali w komturstwie elbl¹skim. Beamten-Register dla tego¿ komturstwa
zawiera 20 imion z lat 13051416. Oto one: Heinrich 1305, Gotsche 1308,
4 Ich wyboru dokonywano sporód braci, którzy co najmniej rok przebywali w danym
konwencie i od d³u¿szego czasu byli zakonnikami. Te wymagania zapisano w artyku³ach wielkiego mistrza Paw³a von Russdorfa w grudniu 1427 r. Acten der Ständetage Preussens unter der
Herrschaft des Deutschen Ordens. Band I. (Die Jahre 12331435), wyd. M. Töppen, Leipzig
1878, s. 499500.
5 P.G. Thielen, Die Verwaltung..., s. 107.
6 R. Czaja, Dzia³alnoæ gospodarcza. Wstêp [w:] Zakon Krzy¿acki i jego pañstwo w Prusach. Wybór tekstów ród³owych, pod red. A. Radzimiñskiego, Toruñ 2005, s. 109.
7 P.G. Thielen, Die Verwaltung..., s. 106107; K. Kasiske, Ordenskomturei Schlochau,
Leipzig 1937, s. 16. Wystêpuje tu leniczy jako kierownik akcji osadniczej w komturstwie
cz³uchowskim.
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Konrad Keselhut 1314 i 13168, Friedrich 1326, Johann Weske w 1332 i 1336,
Gerhard von Rams (Renys?) 1337, Lüdecke 1344, Otto von Opyn (Oppin?)
1347 i w M³ynarach 1348, kolejni urzêdnicy rezyduj¹cy w M³ynarach to:
Werner von Linden 1349, Reipold 1354, Erkenbrecht von Voitsbeg 1357
i 1359, Werner von Linden 1360. Nastêpnie: Giselbrecht Huser (von Hausen?)
rezyduj¹cy w Elbl¹gu w latach 1386-1387, Dietrich von Hartenstein (lub Hatzenstein) te¿ w Elbl¹gu w latach 1391-1392, Wilhelm Landerer 1395, Heinrich
von Potendorf 1397, 1398 sprawuj¹cy swój urz¹d w Kadynach, Johann Amon
1398, ponownie Heinrich von Potendorf w 1399 i 1403, Kunz Kruftel 1404
i 1407 oraz jako ostatni z listy: Friedrich Vitzthum 1415, 1416 w Kadynach9.
Podobne zestawienia z XIV w., tylko z póniejszego okresu, s¹ równie¿
znane dla komturstwa malborskiego i gdañskiego. Lista komturstwa gdañskiego z lat 13591447 obejmuje 26 urzêdników10 na tym stanowisku. Oto
oni: Heinrich von Elrebach 1359, Wilhelm Landerer 1364, Johann von
Tümpling 1365, ponownie Wilhelm Landerer w 1367, Heinrich von Bollendorf 1369, Dietrich von Laubheim 1370, 1372 i 1376, Volprecht von Dernbach
13731376, Heidenreich von Plettenberg 13771379, Christian von Bastweiler 1380, 1381, Johann von Techwitz 1389, Hans Leschwin 1389, Heinrich
Brendel 1391, Jacob von Rheinach 1393, Gottfried Iring (Yrink?) 1393, Bohemund Brendel 1397, 1398. W XV w. funkcjê mistrza leniczego pe³nili
w komturstwie gdañskim: Johann von Dittenhofen 13921402 i 1404, Jordan
von Wyen 1412, 1413, Hans von Techwitz11 1421, Wetzel von Vladicheim
1422, Wilhelm Weiss von Feuerbach 1424, 1425, Johann von Elrebach12
1428, Heinrich von Milen 1433, Hermann Hug von Heiligenberg 1436, 1438,
Heinrich Pfefferkorn 1445 i Heinrich Hardefust 1446, 144713.
Convents-Register dla komturstwa malborskiego odnotowuje latach
13761441 piêtnastu mistrzów leniczych. S¹ to: Michael 1376, Hans von
dem Felde 13761381, Johann von dem Becke 13811384, ponownie Hans
von dem Felde 1384, Dietrich von Röder 13841386, Friedrich von Hornburg
1386, Hartmann Lewe bis 1387, Macharius 1387, Hermann Gans bis 1394,
ponownie Hatmann Lewe w latach 139497, Cuno von Baldersheim 1399,
Wolf von Urbach 1399, Michael von Nessow 1440, Heinrich Reffle (Reifflein)
von Richtenberg 144214 oraz N.15 von Stockheim 144116.
8

W 1341 r. spotykamy go jako komtura w Papowie.
G.A. von Mülverstedt, Die Beamten und Conventsmitglieder in den Verwaltungs-Districten des Deutschen Ordens innerhalb des Regirungsbezirk Danzig, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, H. 24, 1888, s. 34 i n.
10 W³aciwie odnotowano 26 przypadków pe³nienia tego urzêdu. Niektóre z osób powtarzaj¹ siê na licie, podobnie jak na innych listach konwentowych w przypadku Elbl¹ga i Malborka.
11 Kolejny z tego rodu po Johanie, który sprawowa³ ten urz¹d w 1389 r., a mo¿e równie¿
wczeniej.
12 Kolejny z tego rodu po pierwszym wymienionym z konwentu gdañskiego  Heinrichu.
13 G.A. von Mülverstedt, Die Beamten..., s. 15 i n.
14 Póniejszy wielki mistrz Zakonu Krzy¿ackiego.
15 Prawdopodobnie Nicklas.
16 G.A. von Mülverstedt, Die Beamten..., s. 52 i n.
9
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Urzêdnicy na takim stanowisku nawi¹zywali kontakty z pozosta³ymi
cz³onkami rodzimych konwentów oraz z innymi konwentami, gdy¿ prowadzili liczne transakcje o charakterze gospodarczo-handlowym. Ich imiona widniej¹ zatem dosyæ czêsto w ró¿norakich rachunkach zakonnych, np. wydatkach poszczególnych urzêdników krzy¿ackich. Tak np. w 1405 r. Waldmeister
rezyduj¹cy w malborskim Benowie otrzyma³ 23 i 25 czerwca 1405 r. od
prokuratura krzy¿ackiego na swoje utrzymanie najpierw 20, a póniej jeszcze 13 grzywien17. Przy okazji dowiadujemy siê równie¿ nieco o sposobie
funkcjonowania tego urzêdu, gdy¿ pojawia siê w tych zapisach nie wymieniony z imienia pisarz mistrza leniczego (schriber). St¹d te¿ wniosek, ¿e urz¹d
ten  podobnie jak i inne urzêdy w pañstwie krzy¿ackim  mimo ¿e piastowany samodzielnie, wymaga³ zatrudnienia pisarza, który nie tylko sporz¹dza³ stosown¹ korespondencjê urzêdnicz¹, ale równie¿ sprawowa³ funkcjê
niejako zastêpcy mistrza leniczego w sprawach finansowo-ekonomicznych.
Natomiast ju¿ w 1399 r. Waltmeister zum Benhoffe, jak go okrela ksiêga
konwentowa malborska, otrzyma³ 43 grzywny i 9 skojców za 19 ³anów i 10,5
mórg ziemi oddanej Prusom w u¿ytkowanie18. Ten sam urzêdnik, najprawdopodobniej Wolf von Urbach, 8 lipca 1400 r. otrzyma³ 20 grzywien za sprzedane i dostarczone siano19. Podobna sytuacja mia³a miejsce w latach20: 1401
(17 czerwca), 1403 (16 czerwca), 1404 (30 maja), 1405 (28 czerwca), 1406
(19 sierpnia), 1408 (7 lipca), 1409 (14 czerwca)21. Natomiast 8 stycznia 1410 r.
mistrz leniczy w Benowie otrzyma³ z kasy wielkiego komtura 14 grzywien
zap³aty za zakupione u niego siano22. Równie¿ ze skarbca innych dostojników krzy¿ackich by³y przeznaczane pieni¹dze na utrzymanie i bie¿¹ce funkcjonowanie tego urzêdu. Tak np. w padzierniku 1416 r. komtur zamkowy
malborski przeznaczy³ pewn¹ kwotê pieniêdzy na zap³atê dla pokojowych
mistrza leniczego w Benowie oraz dla innych, którzy wówczas pracowali na
potrzeby kocio³a w. Miko³aja, a tak¿e dla pomocników (byæ mo¿e tych samych pokojowych), którzy pomagali niejakiemu mistrzowi Nitzczen w pracach na terenie funkcjonowania urzêdu23.
17 Das Marienburger Konventsbuch der Jahre 13991412 (dalej: MKB), hrsg. v. Walther
Ziesemer, Danzig 1913, s. 162 i n.: item 20 m. dem walmeister off synen hayslag; das gelt nam
syn schriber am obunde Johannis baptiste, [...] item 13 m. dem waltmeister pfleger off synen
hayslag; das gelt nam syn schriber am donrstag noch Johannis baptiste.
18 Ibidem, s. 7: Benhoff. item 43 m. 9 sc. dem waltmeister zum Benhoffe vor 17 hubin und
10 ½ morgen den Prussen gegeben, von dem morgen 2 sc.
19 Ibidem, s. 32: howslag [Hauslag = Heuschlag  sianokosy]; howslag. Beenhoff. Czum
irsten 20 m. uff den howslag czum Beenvove, das gelt entfing der waltmeister von uns am
donrstage noch Processi et Martiniani martirum.
20 Ibidem, s. 63, 118, 144, 162, 176, 218, 237,
21 W tym wypadku 30 grzywien jednokrotnej wyp³aty. MKB, s. 237.
22 MKB, s. 241: Hoy gekowfft. Benhoff. item 14 m. dem waltmeyster czum Benhoffe vor hoy
gekowfft czum Benhoffe von des groskompthurs geheyse gesant an der mittewochen noch Epyphanie.
23 Das Ausgabebuch des Marienburger Hauskomtur für die Jahre 14101420 [dalej:
ABMHK], hrsg.v. W. Ziesemer, Königsberg 1911, s. 237 i n.: Beenhoff czymmerampt. item 4 sc.
minus 8 d. den, die do zcum Benhoffe zcigel und kalk zcufurten, am sontage noch Dionisi. item
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Ksiêga podskarbiego malborskiego z lat 13991409 zawiera wzmianki
o pieni¹dzach przekazywanych mistrzowi leniczemu przy ró¿nych okazjach24. I tak w 1399 r. stary mistrz leniczy otrzyma³ od podskarbiego
malborskiego Hartmana 4 grzywny i wspólnie z mistrzem piekarniczym mia³
je przeznaczyæ na statek, którym wybierali siê w podró¿ na ¯mud25. Innym
razem mistrz leniczy otrzyma³ sumê 7 grzywien, 4 szkojce i 3 szel¹gi jako
zap³atê za 1980 sztuk szczebli (desek) u¿ywanych do produkcji sto³ów
w warsztacie zamkowym26. 10 lipca 1408 r. podskarbi malborski zap³aci³
mistrzowi leniczemu w Benowie 19 grzywien za urz¹dzenie wiat do ogrodu
ró¿anego, najprawdopodobniej na zamku wielkiego mistrza w Malborku27.
Z kolei wczeniej, bo 3 lutego 1404 r., mistrz leniczy otrzyma³ pieni¹dze
z kasy podskarbiego na prace zwi¹zane z umocnieniem fosy przed swoj¹
siedzib¹ w Benowie28. W okresie 31 maja  21 sierpnia 1404 r. urzêdnik ten
lub jego nastêpca29 dostali od podskarbiego malborskiego nastêpne kwoty,
równie¿ za wiaty do ogrodu ró¿anego, w sumie 22 grzywny w dwóch ratach,
a potem jeszcze 3 grzywny bez 9 szkojców za 525 sztuk szczebli przeznaczonych najprawdopodobniej na klatki dla zwierz¹t oraz ogrodzenie w ogrodzie
zoologicznym w Sztumie30. Z kolei miêdzy 23 grudnia 1405 a 8 marca 1406 r.
urz¹d leniczego w Benowie zosta³ wsparty sum¹ 16 grzywien za podobne
us³ugi i na podobne cele, jakie spotykamy w poprzednich rachunkach, tzn. na
urz¹dzenie ogrodu i na drewno do fosy31, oraz 6 grzywien najprawdopodobniej
28 maja 1407 r. za fosê (jej umocnienie) przed siedzib¹ wielkiego komtura32.
2 ½ m. 2 sc. 5 d. 4 gesellen czymmerluwthen, die do haben gearbeit zcum Benhoffe am gemache,
am sontage vor Symonis et Jude 4 wochen. (kirche) item 20 15 sc. 4 czymmerluwthen, die do
haben gearbeith 4 tage an der senthe Niclos kirchen, am sontage vor Simonis et Jude. item
1 fird. eynem, der do snideronen hat gehawen in dem walde termino ut supra. item 14 sc. minus
5 d. 2 gesellen und eynem koche, die meister Nitzczen hulffen arbeyten czum Benhoffe.
24 Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 13991409 [dalej: MTrB], hrsg.v. F. Joachim,
Königsberg 1896, s. 28, 98, 211, 283, 293, 377, 427.
25 Ibidem, s. 27 i n.: item 4 m. Her Hartman dem alden waltmeister und dem bakmeister
zerunge uf den schiffen in die reyse. Zapis pochodzi z 12 czerwca 1399 r.
26 Ibidem, s. 98: item 7 m. 4 scot und 1 sch. dem waltmeister vor 33 schok zünsteckel zu
den tichen.
27 Ibidem, s. 211: Behenhoff: item 19 m. an 1 firdung dem waltmeister gegeben, uf die
lantwere zu eyme rosgarten zu machen, am dinstage vor Margarete.
28 Ibidem, s. 283: Behenhoff: item 3 m. an 8 scot vor dem graben zu rumen vor dem hofe
zum Behenhoffe; das gelt entpfimg der waltmeister am sontage noch lichtmesse.
29 Na ten temat brak szczegó³owych informacji z tego okresu.
30 MTrB, s. 293: Behenhoff: item 12 m. uf die landtwere zum rosgarten zu machen; das gelt
entpfing der waltmeister am sonabunde noch corporis Christi. item 10 m. uf die lantwere zum
rosgarten dem waltmeister gegeben am donrstage noch assumpcionis Marie; Peter [najprawdopodobniej ówczesny pisarz przy urzêdzie leniczego w Benowie  A.C, J.G.] nam das gelt. item
3 m. an 9 scot vor 5 schog und 15 mandeln zunstocke, yo das stocke zu 6 den., zum tyrgarten
[ogród zwierzêcy  najprawdopodobniej jaka forma ówczesnego ogrodu zoologicznego  A.C,
J.G.] zum Sthume; das gelt entpfimg der waltmeister.
31 Ibidem, s. 377: Behenhoff: item 16 m. dem waltmeister zum Behenhove gegeben vor
graben und lantweren zu machen.
32 Ibidem, s. 427: Behenhoff: item 6 m. dem waltmeister of graben von das groskompthurs
geheise, die syn schryber nam am montage noch trinitatis.

62

Adam Chêæ, Jan Gancewski

Widzimy zatem, analizuj¹c zapisy rachunkowe dokonywane w kancelarii
podskarbiego malborskiego z pocz¹tku XV w., ¿e wiêkszoæ pieniêdzy otrzymywanych wówczas przez mistrza leniczego (przede wszystkim z Benowa)
by³o przeznaczonych na zap³atê za drewno s³u¿¹ce do budowy wiat kwiatowych w ogrodach wysokich dostojników krzy¿ackich, w tym na samym zamku wielkiego mistrza w Malborku. Czêæ z tych pieniêdzy by³a przeznaczona
dla samego leniczego na jego podró¿e oraz utrzymanie swojego urzêdu
i otoczenia dworu, w tym wypadku dworu leniczego w Benowie. Do osobliwoci mo¿na zaliczyæ tu zap³atê za drewno u¿yte najprawdopodobniej do
budowy klatek i ogrodzenia w ogrodzie zwierzêcym w Sztumie.
Oczywicie urz¹d mistrza leniczego zosta³ powo³any przez Krzy¿aków
przede wszystkim dlatego, aby zarz¹dzaæ lasami oraz sprawowaæ kontrolê
nad pozyskaniem i sprzeda¿¹ drewna. St¹d te¿ najwiêcej w zachowanych
ród³ach informacji na temat zakupu za porednictwem tego urzêdnika krzy¿ackiego ró¿nych asortymentów drewna. Rzecz jasna, by³o to przede wszystkim drewno konstrukcyjno-budowlane oraz przeznaczone na wykonanie
ogrodzeñ, mebli33 itp. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e drewno s³u¿y³o równie¿ do
dalszego przetwarzania  otrzymywano z niego wêgiel drzewny oraz popió³,
produkty niezwykle cenne i czêsto u¿ywane w ówczesnej Europie. Z pocz¹tku
1411 r. pochodzi informacja o zakupie drewna s³u¿¹cego w³anie do przeróbki
na wêgiel drzewny w Szkarpawie, w sumie zap³acono 23½ grzywny i 7 szkojców ³¹cznie za 142½ prêta i 1 æwieræ prêta drewna34.
Jedn¹ z ga³êzi rzemios³a, które rozwija³o siê szczególnie w okresie wzmo¿onego handlu dalekosiê¿nego, by³o szkutnictwo. Istnia³o zatem zwiêkszone
zapotrzebowanie na drewno do wyrobu poszczególnych czêci statku, takich
jak podk³ad, burty czy te¿ maszty. Krzy¿acy ponosili pewne nak³ady zwi¹zane w³anie z budow¹ statków, wystêpowali jako inwestorzy lub te¿ czêciej
jako porednicy w dostarczeniu rzemielnikom odpowiedniego surowca35.
Jednoczenie mamy do czynienia z wieloma informacjami o nazwach
konkretnych lasów, z których wed³ug istniej¹cych przekazów by³o pozyskiwane drewno. W rachunkach zachowa³y siê nazwy: lasu czeskiego nieopodal
Gniewu36, D¹browy37, lasu dzierzgoñskiego38 i innych39.
33

ABMHK, s. 300.
ABMHK, s. 24: Kolen und koleholcz in der Scharffaw. item 6 m. 2 sc. vor 36 ½ ruten
holcz, dy nu leczt czu den kolen qwomen. item 17 ½ m. 5 sc. vor 106 ruten und 1 firtel holcz, dy
man yn dem walde beheldet uff das yor, dy habe ich [komtur zamkowy malborski  A.C, J.G.]
alreyt beczalt.
35 Ibidem, s. 252: Schiffbuwen. item ½ m. dem schiffbuwer und sinem sone, der die tage
hat pangen und schiffborte abelosen in dem walde.
36 Ibidem, s. 202, 245: item 1 fird. dem schosseler offm bemischen walde gelegen off
schosseln; [...] Iitem 1 ½ m. 18 sol. vor 18 schok schosseln, dy Andris im Behemisschen walde
kowffte by der Mewe termino Invocavit.
37 Ibidem, s. 105: item den goltgrebern im Damprauwischen walde 18 m.
38 Ibidem, s. 295: item 8 m. 16 sc. vor 56 schusselln dem manne us dem Cirsburgschen walde.
39 Ibidem, s. 222.
34

Urz¹d leniczego w pañstwie Zakonu Krzy¿ackiego...

63

Interesuj¹cych informacji na temat siedziby jednego z mistrzów leniczych w S¹tocznie, urzêdu funkcjonuj¹cego jeszcze po wojnie trzynastoletniej
na terytorium pañstwa krzy¿ackiego w Prusach, dostarczaj¹ badania archeologiczne40. Wskazuj¹ one m.in., ¿e by³a to doæ masywna budowla na planie
prostok¹ta o wymiarach oko³o 85 m na 30 m41. Nic w tym dziwnego, gdy¿
wczeniej zamek wielokrotnie zmienia³ swojego w³aciciela (urzêdnika krzy¿ackiego), najprawdopodobniej w latach 13431347 by³ siedzib¹ komtura,
póniej nale¿a³ na przemian do komturstwa ryñskiego b¹d te¿ bangijskiego.
W trakcie powstawania opisywanego komturstwa s¹toczañskiego utworzono
zapewne urz¹d mistrza leniczego, który przetrwa³ w zmienianych formach
administracyjnych a¿ do 1468 r. W³anie dziêki istnieniu tego urzêdu oraz
rozwijaj¹cemu siê osadnictwu S¹toczno przez d³ugi okres istnienia pañstwa
krzy¿ackiego by³o istotnym orodkiem osadniczym w Prusach.
Od samego pocz¹tku tworzenia struktur pañstwowych Zakon Krzy¿acki
by³ wiadomy wartoci, jak¹ by³y lasy. Szczególnie by³o to widoczne we wczesnych okresach kolonizacyjnych a¿ do koñca XIV w.42 Póniej lasy wykorzystywano g³ównie gospodarczo, stanowi³y istotne ród³o dochodu. Puszcze
i lasy by³y wówczas pe³ne zwierzyny ³ownej, któr¹ pozyskiwano przede
wszystkim dla miêsa i futer. Oprócz jeleni i saren ³owiono, nie tylko podczas
polowañ, ale równie¿ zak³adaj¹c sid³a i ró¿nego rodzaju wnyki43, tak¿e ³osie,
dzikie konie, niedwiedzie, ¿biki, rysie, lisy, bobry, wydry, borsuki, kuny,
rzadziej inne zwierzêta lene44. Analizuj¹c inwentarze zamkowe, mo¿emy
z ca³¹ pewnoci¹ powiedzieæ, ¿e pomimo nie najwy¿szej rangi w strukturze
administracji zakonnej urz¹d leniczego by³ bardzo przydatny dla pañstwa
krzy¿ackiego w Prusach.
2. Charakterystyka urzêdu leniczego krzy¿ackiego
Leniczy krzy¿accy, bêd¹cy cz³onkami konwentów, nie zawsze mieszkali
w zamkach komturskich. Na swe rezydencje wybierali niejednokrotnie oddalone od konwentów miejscowoci zlokalizowane w s¹siedztwie du¿ych kompleksów lenych (np. Benowo, ¯elazna Góra, Kadyny). W niektórych siedzibach leniczych by³y równie¿ inne urzêdy (komturstwa, ale i np. komornictwo
w Kêtrzynie i prokuratorstwo w Tapiawie). W macierzystych zamkach urzêdnicy ci pojawiali chyba tylko na zebrania kapitu³y i w terminach rozliczeñ45.
Zdarza³o siê, ¿e w zale¿noci od potrzeb miejsce urzêdowania leniczego by³o
40

A. Andrzejewski, L. Kajzer, Sprawozdanie z badañ archeologiczno-architektonicznych
przeprowadzonych na terenie zamku w S¹tocznie, gm. Korsze, woj. warmiñsko-mazurskie w 2001
roku [dalej: Sprawozdanie], £ódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. VII, 2001, s. 289292.
41 Ibidem, s. 292.
42 Por. F. Mager, Wildbahn und Jagd Altpreußens im Wandel der geschichtlichen Jahrhunderts, Berlin 1941, s. 14 i n.
43 Mówi¹ o tym inwentarze zamków mistrzów leniczych, w których odnotowywano prawie ca³y czas magazyny z sid³ami i wnykami na dzik¹ zwierzynê, o czym bêdzie jeszcze mowa.
44 F. Mager, Wildbahn..., s. 20 i n.
45 P. G. Thielen, Die Verwaltung..., s. 106107.
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przenoszone  tak by³o w przypadku Waldmeistera elbl¹skiego, który rezydowa³ w Kadynach, Tolkmicku i M³ynarach.
Do komturstwa ba³gijskiego nale¿a³y lenictwa w ¯elaznej Górze, Kêtrzynie i S¹tocznie z leniczymi jako podw³adnymi komtura ba³gijskiego46.
Urzêdy lene by³y obsadzane ludnoci¹ niemieck¹, gdy¿ na tych terenach
powstawa³y przede wszystkim wsie niemieckie (omijane by³y przez osadnictwo pruskie, które z regu³y nie radzi³o sobie z zagospodarowaniem tych
obszarów). W du¿ych komturstwach znajdowa³y siê urzêdy, którym podlega³y
zwarte kompleksy lene. Tu by³y lokowane niemieckie wsie na surowym
korzeniu47. Wielkoæ urzêdu lenego w ¯elaznej Górze wynosi³a w I po³owie
XV w. ponad 1800 ³anów lasów i obszarów niezalesionych, np. ³¹k48. Siedziba
leniczego znajdowa³a siê w bezporednim s¹siedztwie kocio³a  w ogrodzie
przy plebanii pozosta³y kamienne fundamenty i wa³ zabudowañ rezydencji
leniczego. ¯elazna Góra by³a miejscem wystawienia dokumentu przez wielkiego mistrza Ludolfa Königa w 1342 r.49 Urz¹d leniczego i folwark zakonny powsta³ tu ok. 1325 r. Pierwszy Waldmeister wzmiankowany jest ju¿
w 1330 r.50 Istnieje równie¿ wzmianka z 23 wrzenia 1418 r. o leniczym51.
W S¹tocznie zostaje wymieniony leniczy Cuncze von Bukym w 1416 r.52,
w Lunenburg waltampt wzmianki o urzêdzie leniczym pojawi³y siê 11 listopada 1412 r. i 16 padziernika 1420 r.53 Obszar zarz¹dzany przez leniczego
w S¹tocznie mia³ ok. 2250 ³anów54.
W Kêtrzynie informacja o urzêdzie leniczym znajduje siê w inwentarzu
z 11 listopada 1412 r. By³ to wiêc zapewne krótki epizod w dzia³alnoci tego
urzêdu, któremu podlega³o 250 ³anów czynszowych55. W zamku tym by³
równoczenie urz¹d komorniczy. Zachowa³a siê równie¿ wzmianka o myliwym (Jägermeister) w Kêtrzynie z 29 stycznia 1447 r.56
W komturstwie brandenburskim (pokarmiñskim) leniczy urzêdowa³ w zamku komturskim, a jego okrêg znajdowa³ siê w bezporedniej
bliskoci zamku  nad Zalewem57. Obszar urzêdu wynosi³ 1000 ³anów58.
46 Das Große Ämterbuch des Deutchen Ordens [dalej: GÄB], hrsg.v. W. Ziesemer, Danzig
1921, s. 159163, inwentarz zamkowy z 11 listopada 1412 r.
47 C. Krollmann, Die deustche Besiedlung des Ordenslandes Preußen, Prussia, t. 29,
s. 259; E. J. Guttzeit, Das Waldamt..., s. 179180.
48 GÄB, s. 159; M. Töppen, Historisch-comperative..., s. 200201; L. Weber, Preussen vor
500 Jahren Jahren in culturhistorischer, statistischer und militärischer Beziehung nebst Special
 Geografie, Danzig 1878, s. 492494; E.J. Guttzeit, Das Waldamt..., s. 182183.
49 E. J. Guttzeit, Das Waldamt..., s. 183.
50 Preussisches Urkundenbuch [dalej: PUB], Bd. II, hrsg. v. R. Philippi, A. Seraphim,
M. Hein, E. Maschke, H. Koeppen, K. Conrad, Königsberg 1882, s. 468.
51 GÄB, s. 163.
52 Ibidem, s. 177; M. Töppen, Historisch-comperative..., s. 201.
53 GÄB, s. 159, 194.
54 L.Weber, Preussen vor 500 Jahren..., s. 500501.
55 GÄB, s. 159.
56 Ibidem, s. 183.
57 M. Töppen, Historisch-comperative..., s. 207.
58 L. Weber, Preussen vor 500 Jahren..., s. 508.
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Wzmianki o urzêdzie lenym pochodz¹ m.in. z 11 listopada 1416 r. i 8
wrzenia 1418 r.59
W komturstwie królewieckim urz¹d leniczego znajdowa³ siê w Tapiawie
 Waldmeister zarz¹dza³ st¹d terenem na pó³noc od Prego³y60. Do tapiawskiego urzêdu nale¿a³y wsie niemieckie i po³owa wsi pruskich61. Zachowane
wzmianki o leniczym pochodz¹ z 13 grudnia 1374 r. i 25 lipca 1379 r.62
Na terenie komturstwa gdañskiego rezydencja leniczego znajdowa³a siê
wed³ug Töppena w Sulminie63, choæ okrêg leniczy gdañski by³ ró¿ny od
okrêgu sulmiñskiego. Jest mo¿liwe, ¿e leniczy rezydowa³ w zamku komturskim w Gdañsku. W ksiêdze komturstwa wzmiankowani s¹: leniczy Herman Kochberger w latach 1428143464 i leniczy nie wymieniony z imienia65. Zachowa³ siê te¿ spis czynszów w urzêdzie leniczym66 i miejscowoci
znajduj¹ce siê na obszarze urzêdu lenego67. Na obszarze urzêdu lenego
znajdowa³y siê jedynie wsie czynszowe68.
Z terenu komturstwa gniewskiego znana jest wzmianka z 1336 r.
o leniczym Dietrichu von Nalesche. Rezydowa³ on w dworze w Starogardzie
Gdañskim i mia³ zarz¹dzaæ obszarami lenymi w pobli¿u miasta. Jednak
prawdopodobnie doæ szybko urz¹d ten zosta³ zlikwidowany69.
W wójtostwie nowomarchijskim leniczy rezydowa³ w widwinie. W inwentarzu tego zamku zachowa³a siê wzmianka o nim pochodz¹ca z 1 sierpnia 1408 r.70
W komturstwie malborskim leniczy rezydowa³ w Benowie na skraju
Puszczy Sztumskiej. Znajdowa³ siê tam folwark z dworem zarz¹dcy krzy¿ackich lasów, który w latach 20022004 by³ przedmiotem badañ archeologiczno-architektonicznych71.
59

GÄB, s. 219, 220.
M. Töppen, Historisch-comperative..., s. 211.
61 L. Weber, Preussen vor 500 Jahren..., s. 530532.
62 GÄB, s. 1, 3.
63 M. Töppen, Historisch-comperative..., s. 229.
64 Ksiêga komturstwa gdañskiego, wyd. K. Ciesielska, I. Janosz-Biskupowa, Fontes Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 70, 1985, s. 157.
65 Ibidem, s. 226.
66 Ibidem, s. 222226.
67 M. Grzegorz, Osady Pomorza Gdañskiego w latach 13091454, Warszawa  £ód 1990,
s. 5661.
68 L. Weber, Preussen vor 500 Jahren..., s. 345348.
69 PUB, t. 3/1, nr 78; K. Bruski, Ziemie nad doln¹ Wierzyc¹ od XIII do pocz¹tku XV wieku,
Gdañsk 1997, s. 111, 200; P. Oliñski, Starogard w dobie redniowiecza, [w:] Dzieje Starogardu,
t. 1: Historia miasta do 1920 roku, red. M. Kallas, Starogard Gdañski 1998, s. 7071;
M. Grzegorz, Komturstwo gniewskie i jego strategiczne znaczenie, Bydgoszcz 2003, s. 141.
70 GÄB, s. 765.
71 L. Weber, Preussen vor 500 Jahren..., s. 441; A. Chêæ, Folwarki krzy¿ackie na terenie
komturstwa malborskiego w wietle róde³ archeologicznych i historycznych  próba lokalizacji,
[w:] Pogranicze polsko-pruskie i krzy¿ackie. Materia³y z konferencji naukowej Górzno 12 czerwca 2002r., red. K. Gr¹¿awski, W³oc³awekBrodnica 2003, s. 328; idem, O siedzibie leniczego
krzy¿ackiego w Benowie, Schody Kawowe. Kwartalnik Kwidzyñskiego Towarzystwa Kulturalnego 2004, nr 4 (20), s. 45.
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W komturstwie cz³uchowskim wzmianki o leniczym pochodz¹ z 10 lipca
1377 r.72 oraz z XV w.73
Wzmianka o leniczym w komturstwie elbl¹skim pojawia siê dosyæ wczenie: Konrad Kesselhut 14 czerwca 1314 r. okrelany jest jako magister
nemorum Elbingensium74. Siedziba tego urzêdnika by³a pierwotnie w Elbl¹gu75, potem w latach 1348-1365 wzmiankowani s¹ leniczy w M³ynarach76
i znów w Elbl¹gu. Nastêpnie rezydencjê przeniesiono do Kadyn (pierwszy
odnotowany leniczy w 1397 r., ostatni  w 1416 r.). Do Tolkmicka Waldmeister sprowadzi³ siê przed 1431 r.77
Oko³o 1280 r. powsta³ w Kadynach dwór krzy¿acki, który póniej sta³ siê
rezydencj¹ leniczego. Zbudowano go u podnó¿a Góry Klasztornej b¹d na jej
szczycie, gdzie pierwotnie by³ gród pruski, a póniej wzniesiono klasztor78.
W Tolkmicku przy po³udniowo-zachodnim naro¿niku fortyfikacji miejskich (rejon obecnych ulic: S³upeckiej i M³yñskiej) na Wzgórzu Starociñskim
w II po³owie XIV w. Krzy¿acy wznieli niewielki zamek lub dwór krzy¿acki
z folwarkiem, który by³ siedzib¹ zarz¹dcy lasów komturstwa elbl¹skiego. Na
pocz¹tku wojny trzynastoletniej mieszczanie tolkmiccy zburzyli doszczêtnie
ten obiekt. Na jego miejscu w po³owie XVI w. stan¹³ dwór starociñski
i zabudowania gospodarcze79.
W komturstwie dzierzgoñskim leniczy rezydowali na zamku komturskim w Dzierzgoniu. W ród³ach pisanych odnotowani zostali: Wilhelm Sure
(1360), Siegfried Walpot von Bassenheim (XIV w.), Reinhard von Berckrode
(1412), Friedrich von Kaltenborn (1414), Hans von Militz (1431) oraz
Günther v Hatzfeld (1442 i 1443)80.
Na terenie komturstwa bierzg³owskiego leniczy rezydowali zapewne
w zamku bierzg³owskim, bowiem wspominani byli zawsze wraz z braæmi konwentu bierzg³owskiego. Prawdopodobnie by³o to spowodowane niewielkim obszarem komturstwa. By³ to jedyny Waldmeister w ziemi che³miñskiej81.
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GÄB, s. 646.
Ibidem, s. 671.
74 PUB, Bd. II, nr 118.
75 M. Töppen, Historisch-comperative..., s. 190.
76 Ibidem, s. 189.
77 G.A. von Mülverstedt, Die Beamten..., s. 31, 3538.
78 R. Dorr, Cadinen. Illustrirter Führer, Nordostdeutsche Städte und Landschaften,
1900, t. 11, s. 16; E. Kerstan, Die Geschichte des Landkreises Elbing, Elbing 1925, s. 156157;
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W inwentarzu zamkowym komturstwa ragneckiego Jagermeister wymieniany zosta³ 19 listopada 1432 r.82
W komturstwie ryñskim urzêdy lene znajdowa³y siê w S¹tocznie
i w Rynie83.
W pañstwie zakonnym nie by³o lenictw i rewirów lenych w dzisiejszym
tego s³owa znaczeniu. Dopiero pod koniec panowania Zakonu Krzy¿ackiego
zaczêto wprowadzaæ podzia³ na rewiry. W czasach krzy¿ackich nie by³o równie¿ centralnej administracji lenej, przynajmniej nie mówi¹ o tym przekazy
ród³owe. Leniczy mieli do pomocy myliwych i s³u¿bê len¹ (Jäger, Waldknecht), co potwierdzaj¹ inwentarze zamków w Bratianie, Nieszawie, Grudzi¹dzu i Kêtrzynie84. W inwentarzach z Pisza (1523), Kêtrzyna (1447), Królewca (1424), Pas³êka (1523) i Gi¿ycka (1513) pojawiaj¹ siê te¿ wzmianki
o jegirpferd, jegersweyken (koniach dla myliwych)85. Do prac lenych u¿ywano waltsweike (koni pochodzenia pruskiego) lub waltpferde. Na ten temat
istniej¹ liczne wzmianki86. Od koñca XV w. pojawiaj¹ siê w zamkach tak¿e
Jägerknechte i Jägerjungen. Na pocz¹tku XVI w. wydano zalecenia, by
w ka¿dym zamku by³ myliwy i Jägerjunge. Myliwy otrzymywa³ jako wynagrodzenie deputat w naturaliach, utrzymanie, dach nad g³ow¹ oraz ziemiê
pod uprawê, rzadko te¿ gotówkê na wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem
urzêdu. W nielicznych osadach myliwskich (Jägersiedlungen), szczególnie
w Wielkiej Puszczy, byli te¿ osadzani myliwi-rolnicy. Do ich obowi¹zków
nale¿a³o oprócz uprawy przyznanych im gruntów, uczestniczenie w s³u¿bie
myliwskiej podczas polowañ i nadzorowanie okrelonych czêci puszczy. Zachowa³y siê lady tych osad w nazewnictwie: np. Jägerdorf ko³o Nidzicy i
Schützendorf ko³o Szczytna. W okresie panowania dwóch ostatnich wielkich
mistrzów zaczêto wprowadzaæ nowe metody w gospodarce lenej, tzn. skuteczniej nadzorowano lasy, zwiêkszono personel leny, tworzono i zalesiano
nowe rewiry. Takie informacje zawiera np. rachunek z Tapiawy (1511) dotycz¹cy zalesieñ w piêciu rewirach87.
Istnienie urzêdu leniczego daje podstawê do stwierdzenia, ¿e gospodarka lena odgrywa³a bardzo istotn¹ rolê w strukturze pañstwa krzy¿ackiego.
Z pocz¹tku nastawiona by³a przede wszystkim na rabunkowe pozyskiwanie
drewna, nie mia³a równie¿ ujednoliconej organizacji. Dopiero pod koniec
w³adztwa krzy¿ackiego mo¿emy dopatrywaæ siê zacz¹tków rozumnie przeprowadzanej eksploatacji lasów, ochrony drzewostanu i reformy urzêdu leniczego.
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SUMMARY
The gamekeepers office was established during the territorial and institutional
expansion of the Teutonic State in Prussia. From the very beginning, the Teutonic
knights recognised the significance of the gamekeepers office for the state, in particular its economic growth. The above indicates that forest management played
a very important role in the structure of the Teutonic Order.
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Cezurê czasow¹ sygnalizowan¹ w tytule wyznaczaj¹ lata panowania
Jana Kazimierza, natomiast pod pojêciem Warmia bêdziemy rozumieli zarówno diecezjê warmiñsk¹, nad któr¹ jurysdykcjê kocieln¹ sprawowa³ biskup, jak i ksiêstwo duchowne, w którym w³adzê wieck¹ sprawowa³ biskup
i kapitu³a warmiñska, ka¿dy na podleg³ym sobie terytorium: biskup w siedmiu komorach, kapitu³a w trzech. Te dwie p³aszczyzny, czyli sprawy Kocio³a
warmiñskiego oraz zarz¹du dominialnego, bêd¹ wyznacza³y problematykê
relacji monarchy z Warmi¹. Niektóre z tych relacji bêd¹ dotyczy³y spraw
tylko lokalnych na poziomie bezporednich kontaktów monarchy z biskupem
warmiñskim czy kapitu³¹, ale bêd¹ te¿ zagadnienia natury ogólnokrajowej,
w których król bêdzie Warmiê traktowa³ na takich samych zasadach jak inne
dzielnice Rzeczpospolitej.
Wspomniane ju¿ pojêcie Warmia w interesuj¹cym nas okresie, czyli
w XVII w., wymaga kilka s³ów wyjanienia. Pierwsze znaczenie to diecezja
warmiñska. Jej pocz¹tki siêgaj¹ pierwszej po³owy XIII w., a dok³adniej roku
1243, kiedy papie¿ Innocenty IV powo³a³ j¹ do istnienia wraz z trzema innymi diecezjami: dwiema pruskimi  pomezañsk¹ i sambijsk¹ oraz diecezj¹
che³miñsk¹, nie zaliczan¹ do pruskich. Pierwszym biskupem warmiñskim
zosta³ duchowny wywodz¹cy siê z Zakonu Krzy¿ackiego, Anzelm (12501278).
Diecezje pruskie le¿a³y na terenie pañstwa krzy¿ackiego i podlega³y w³adzy
wieckiej Zakonu. Jedna trzecia terytorium diecezji warmiñskiej stanowi³a
jednak uposa¿enie biskupa i nad ni¹ w³adzê wieck¹ sprawowa³ biskup warmiñski. W³adz¹ t¹ w 1260 r. biskup podzieli³ siê z kapitu³¹ katedraln¹, któr¹
wówczas, za zgod¹ Stolicy Apostolskiej, powo³a³ do istnienia. Ze swego terytorium trzeci¹ czêæ biskup wydzieli³ kapitule na jej uposa¿enie i nad t¹ czê-
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ci¹ w³adzê wieck¹ sprawowa³a kapitu³a. Trzecia czêæ ca³ej diecezji, nad
któr¹ w³adzê wieck¹ sprawowa³ biskup i kapitu³a, to by³o ksiêstwo duchowne, tzw. dominium warmiñskie.
W prawie niezmienionych granicach administracji wieckiej trzy diecezje
pruskie przetrwa³y do po³owy XV w., kiedy po pokoju toruñskim w 1466 r.
czêæ diecezji warmiñskiej i czêæ pomezañskiej w³¹czono do Rzeczpospolitej.
Powa¿niejsze zmiany, nie tylko przynale¿noci terytorialnej, ale i konfesyjnej
trzech diecezji, nast¹pi³y w okresie reformacji. W 1525 r. Zakon Krzy¿acki
w Prusach sekularyzowa³ siê i z terytorium dawnego pañstwa krzy¿ackiego
utworzone zosta³o Ksiêstwo Pruskie o konfesyjnym obliczu luterañskim.
W jego granicach administracyjnych wieckich znalaz³y siê wówczas: ca³a
diecezja sambijska i te czêci diecezji pomezañskiej i warmiñskiej, które po
pokoju toruñskim nie wesz³y w sk³ad Rzeczpospolitej (w sumie 46 parafii).
Automatycznie te¿ zosta³y one w³¹czone do Kocio³a luterañskiego. A zatem
pierwotne terytorium diecezji warmiñskiej zmniejszy³o siê znacznie. Przy
Kociele katolickim pozosta³a tylko trzecia czêæ diecezji warmiñskiej, tzw.
dominium, czyli ta czêæ, nad któr¹ w³adzê wieck¹ sprawowa³ biskup
i kapitu³a. W sumie po reformacji terytorium diecezji warmiñskiej i ksiêstwa
duchownego (dominialnego) prawie siê pokrywa³y. Ta jedna trzecia dawnej
przedreformacyjnej diecezji warmiñskiej to historyczna Warmia i o takiej
Warmii bêdziemy mówili w niniejszym przed³o¿eniu1.
Relacje Jana Kazimierza z Warmi¹, jak wspomniano, wyznaczaæ bêdzie
okres dwudziestu lat rz¹dów tego monarchy. By³y to lata bardzo trudne dla
samego króla, jak równie¿ ca³ej Rzeczpospolitej. Chyba lata panowania ¿adnego innego polskiego monarchy nie by³y naznaczone tyloma wojnami.
W takich te¿ okolicznociach Jan Kazimierz inaugurowa³ swoje rz¹dy i niemal w podobnych abdykowa³. Najpierw musia³ zmierzyæ siê z najwiêkszym
w historii powstaniem na Ukrainie pod wodz¹ Bohdana Chmielnickiego,
a gdy ten w 1654 r. sprzymierzy³ siê z Rosj¹, walki wewnêtrzne Rzeczpospolitej przerodzi³y siê w zbrojny konflikt z Rosj¹. W roku nastêpnym nast¹pi³a
agresja szwedzka, która przez piêæ lat niszczy³a kraj. Do konfliktów zewnêtrznych dochodzi³y jeszcze problemy wewnêtrzne, które dodatkowo pogr¹¿a³y kraj. Po latach zmagañ militarnych zbuntowa³o siê nieop³acone od
dawna wojsko, które zawi¹za³o grone konfederacje: w Rzeczpospolitej pod
nazw¹ Zwi¹zku wiêconego, na Litwie  Zwi¹zku Kmicicowskiego. Przetargi,
groby i negocjacje z wojskiem trwa³y jak nigdy dot¹d bardzo d³ugo, bo
niemal trzy lata (16611663). To zbuntowane wojsko podburzane przez przeciwników dworu, m.in. Jerzego Lubomirskiego, wci¹gniête zosta³o w sprawy
polityczne, tak¿e przeciwko planom królowej Ludwiki Marii wybrania na1 Wiêcej na temat organizacji i historii diecezji warmiñskiej i dominium warmiñskiego
zob. J. Ob³¹k, Historia diecezji warmiñskiej, Olsztyn 1959; A. Szorc, Dominium warmiñskie
12431772. Przywilej i prawo che³miñskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990; idem, Dzieje
diecezji warmiñskiej (12431991), Olsztyn 1991; A. Kopiczko, Ustrój i organizacja diecezji warmiñskiej w latach 15251772, Olsztyn 1993.
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stêpcy tronu za ¿ycia Jana Kazimierza. Tragiczny w skutkach okaza³ siê
bunt dumnego magnata marsza³ka dworu Jerzego Lubomirskiego, który bêd¹c w opozycji do dworu, doprowadzi³ do wojny domowej. W tych wszystkich
wydarzeniach Warmia mia³a jaki udzia³, jeli nie zawsze bezporedni, to na
pewno poredni. Zagadnienia wy³aniaj¹ce siê z relacji monarchy z Warmi¹
zostan¹ poni¿ej ujête rzeczowo, z zachowaniem chronologii.
Wa¿n¹ spraw¹ dla ka¿dej dzielnicy, miasta, korporacji czy innej instytucji u progu rz¹dów nowego monarchy by³o uzyskanie potwierdzenia posiadanych dotychczas przywilejów. O to niejednokrotnie stara³a siê równie¿
Warmia. Poprzedni taki dokument uzyska³a w 1614 r. od Zygmunta III Wazy
w sytuacji, kiedy jacy senatorowie z woj. malborskiego poddali w w¹tpliwoæ
posiadane przez Warmiê przywileje. Co wiêcej, chciano, by ludnoæ z Warmii
podatki wp³aca³a do kasy woj. malborskiego, ponadto wojewoda malborski
bezprawnie zacz¹³ na Warmii wyznaczaæ stacje ¿o³nierzom. Niektórzy nawet
ujawnili pomys³ w³¹czenia Warmii do woj. malborskiego. W takich okolicznociach Warmia postara³a siê i Zygmunt III Waza potwierdzi³ jej samodzielnoæ i przywileje.
By unikn¹æ podobnie przykrej sytuacji, w 1653 r. kapitu³a warmiñska
delegowa³a do króla Jana Kazimierza kanonika warmiñskiego i jednoczenie
sekretarza królowej Ludwika Fantoniego, by uzyska³ od monarchy potwierdzenie posiadanych przywilejów. Król uczyni³ to 25 marca 1653 r. podczas
sejmu obraduj¹cego wówczas w Brzeciu Litewskim. Tekst potwierdzonych
przywilejów warmiñskich publikujemy w dodatku ród³owym, zamieszczonym na koñcu artyku³u.
Nominacje na wy¿sze stanowiska kocielne
Do wy¿szych stanowisk kocielnych nale¿a³y godnoci opatów zakonnych, biskupów diecezjalnych i prepozytów kapitu³ katedralnych. Warmii
bêd¹ dotyczy³y dwa ostatnie. Prawo mianowania prepozytów kapitu³ uzyska³
Zygmunt I w 1519 r. i od tego czasu jego nastêpcy z tego prawa korzystali.
W interesuj¹cym nas okresie mia³a miejsce jedna zmiana na stanowisku
prepozyta kapitu³y warmiñskiej, kiedy we Fromborku 15 lipca 1651 r. zmar³
£ukasz Górnicki2. Na wakuj¹ce stanowisko Jan Kazimierz mianowa³ Tomasza Ujejskiego (16121689), od 1650 r. kanonika warmiñskiego, od wielu lat
sekretarza królewskiego, cz³owieka ciesz¹cego siê szczególnymi wzglêdami
monarchy. Dok³adna data nominacji królewskiej nie jest nam znana, niemniej na posiedzeniu generalnym kapitu³y warmiñskiej 6 maja 1652 r. Ujejski po raz pierwszy wyst¹pi³ jako jej prepozyt3. Stanowisko to piastowa³
przez kolejne 25 lat.
2

Stanowisko to piastowa³ zaledwie jeden miesi¹c  A. Eichhorn, Die Prälaten des
ermländischen Domkapitel, Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Bd. 3,
1886, s. 326328.
3 Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie (dalej: AAWO), AK, Acta Cap. 7, k. 172.
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Odnonie do osoby Tomasza Ujejskiego odnotowujemy jeszcze jedn¹ nominacjê królewsk¹. Na sejmie 1655 r., podczas rozdania wakansów, Jan Kazimierz 24 maja nominowa³ Ujejskiego na biskupstwo kijowskie4, a z odpowiednim pismem zwróci³ siê do papie¿a 5 lipca. Z pewnoci¹ warunki wojenne stanê³y na przeszkodzie i na zatwierdzenie przez Rzym Ujejski czeka³
prawie rok, bowiem bulla prekonizacyjna zosta³a wystawiona z dat¹ 3 kwietnia 1656 r. Te same warunki spowodowa³y, ¿e po up³ywie prawie kolejnego
roku mog³a siê odbyæ konsekracja Ujejskiego na biskupa kijowskiego. Tomasz
Ujejski nigdy nie by³ w swojej diecezji. Jako biskup ordynariusz nadal piastowa³ urz¹d prepozyta kapitu³y warmiñskiej a¿ do 1677 r., kiedy zrezygnowa³
ze wszystkich beneficjów i stanowisk kocielnych i wst¹pi³ do zakonu jezuitów w Wilnie.
Nastêpne nominacje dotycz¹ stanowiska biskupa warmiñskiego. Królowie polscy prawo obsady diecezji zdobyli sobie od czasu rz¹dów Kazimierza
Jagielloñczyka, a od momentu inkorporacji ziem pruskich do Rzeczpospolitej
(1454) król chcia³ równie¿ decydowaæ o obsadzie biskupstwa warmiñskiego.
Kapitu³a warmiñska, która do tej pory o przysz³ym biskupie decydowa³a
w drodze swobodnych wyborów, pocz¹tkowo stara³a siê pomin¹æ g³os króla,
ale od 1512 r. musia³a pogodziæ siê z faktem, i¿ biskup Fabian Luzjañski
zaakceptowa³ uk³ad zapewniaj¹cy królowi polskiemu prawo prezentowania
czterech kandydatów na biskupa sporód cz³onków kapitu³y warmiñskiej. Na
pierwszym miejscu zawsze widnia³o nazwisko faworyta królewskiego i tego
kapitu³a wybiera³a.
Od 1644 r. z nominacji W³adys³awa IV stanowisko biskupa warmiñskiego
dzier¿y³ Wac³aw Leszczyñski (1605-1666). Ju¿ u progu swoich rz¹dów na
Warmii Leszczyñski przys³u¿y³ siê domowi Wazów. Tylko bowiem zd¹¿y³ na
pocz¹tku sierpnia 1645 r. obj¹æ diecezjê, a zaraz wspólnie z Krzysztofem
Opaliñskim wyruszy³ z poselstwem do Francji po królow¹ Ludwikê Mariê.
Inna przys³uga, ju¿ wobec Jana Kazimierza, mia³a miejsce w czasie bezkrólewia po mierci W³adys³awa IV. Otó¿ dziêki m.in. mediacji biskupa Leszczyñskiego królewicz Karol Ferdynand Waza, biskup wroc³awski, zrezygnowa³ na
rzecz brata Jana Kazimierza z ubiegania siê o koronê. O tych zas³ugach Leszczyñskiego Jan Kazimierz pamiêta³, kiedy 15 kwietnia 1658 r. zmar³ dotychczasowy arcybiskup gnienieñski Andrzej Leszczyñski. Ju¿ w kilka dni póniej
król na wakuj¹ce stanowisko nominowa³ biskupa Wac³awa Leszczyñskiego.
Przedstawiaj¹c papie¿owi Aleksandrowi VII tê kandydaturê, król nie omieszka³ do zas³ug biskupa zaliczyæ m.in. jego udzia³ w odci¹gniêciu elektora Fryderyka Wilhelma od przymierza z królem szwedzkim Karolem X Gustawem5.
4 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana
Kazimierza Wazy. Prawo  doktryna  praktyka, t. 1, Wroc³aw 2000, s. 240.
5 Kopiê tego listu zob. Warmia w dobie potopu szwedzkiego 16541660. Protoko³y posiedzeñ
kapitu³y, korespondencja i akta, oprac. A. Szorc, I. Makarczyk, Olsztyn 2008, cz. 2, nr 167. List
królewski datowany jest z Poznania 29 maja 1658 r. Jan Kazimierz prosi³ w nim m.in., by papie¿
zwolni³ Leszczyñskiego od op³at kancelaryjnych zwi¹zanych z wystawieniem bulli translacyjnej.
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Papie¿ zatwierdzi³ kandydaturê królewsk¹ i 8 kwietnia 1659 r. kanonik warmiñski Wojciech Nowiejski w imieniu Wac³awa Leszczyñskiego obj¹³ arcybiskupstwo gnienieñskie. Tym sposobem Wac³aw Leszczyñski jako pierwszy z
biskupów warmiñskich dost¹pi³ najwy¿szego stanowiska w Kociele polskim,
czyli arcybiskupa gnienieñskiego oraz godnoci prymasa.
Nominacja biskupia zawsze wywo³ywa³a reakcjê ³añcuchow¹. Król, przenosz¹c Leszczyñskiego na archidiecezjê gnienieñsk¹, musia³ na Warmiê naznaczyæ jego nastêpcê. Kandydatem królewskim zosta³ Jan Stefan Wyd¿ga,
od wielu lat zwi¹zany z dworem królewskim, najpierw jako kaznodzieja królewski za W³adys³awa IV, póniej referendarz i sekretarz wielki, kanclerz
Ludwiki Marii, a od 31 maja 1655 r. biskup ³ucki. Nominacja Wyd¿gi na
Warmiê, a cilej procedura wyborcza, spowodowa³a pewne zamieszanie,
a w efekcie przed³u¿enie o kilka miesiêcy procesu prekonizacji papieskiej.
Jan Kazimierz 26 sierpnia 1658 r. z Warszawy wystosowa³ do kapitu³y warmiñskiej list, w którym poinformowa³ o swojej decyzji nominacji biskupa
³uckiego Jana Stefana Wyd¿gi na biskupstwo warmiñskie6. Poleca³ te¿ kapitule wybraæ go z listy czterech kandydatów królewskich (kanoników warmiñskich), którymi poza Wyd¿g¹, byli: dziekan kapitu³y Przec³aw Szemborowski,
sufragan warmiñski Wojciech Pilchowicz i kustosz kapitu³y Jerzy Marquardt.
O przychylnoæ podczas elekcji prosi³ te¿ sam zainteresowany, biskup Wyd¿ga, który w tej sprawie 26 sierpnia 1658 r. z Warszawy listownie zwróci³
siê do kapitu³y warmiñskiej7. Kapitu³a nie mia³a ¿adnych zastrze¿eñ do
kandydata królewskiego i 20 wrzenia 1658 r. listownie poinformowa³a biskupa Wac³awa Leszczyñskiego o zamiarze dokonania elekcji nowego biskupa warmiñskiego, jednoczenie zapraszaj¹c Leszczyñskiego do Fromborka na
ten akt8. Leszczyñski elekcjê nowego biskupa uwa¿a³ za przedwczesn¹,
a nawet od strony proceduralnej niebezpieczn¹, gdy¿ on sam nie zosta³ jeszcze przeniesiony na arcybiskupstwo gnienieñskie i oficjalnie nadal pozostawa³ biskupem warmiñskim9. Kapitu³a, nie zwa¿aj¹c na sugestie i przestrogi
biskupa Leszczyñskiego (który na elekcjê nie przyby³), podczas zebrania
5 padziernika 1658 r. w kociele archiprezbiterialnym w Olsztynie na nowego biskupa warmiñskiego wybra³a Jana Stefana Wyd¿gê10. Jeszcze tego samego dnia wystosowa³a kilka pism, m.in. do Jana Kazimierza o wyborze
zgodnym z ¿yczeniem królewskim11. O elekcji Wyd¿gi powiadomi³a te¿ papie¿a Aleksandra VII, zaznaczaj¹c przy tym, ¿e dotychczasowy biskup warmiñski jest w trakcie translacji na Gniezno12. To w³anie ta okolicznoæ  ¿e
6

Warmia w dobie potopu..., cz. 2, nr 176.
Ibidem, cz. 2, nr 177.
8 Ibidem, cz.2, nr 179, list kapitu³y pisany by³ z Pieniê¿na.
9 W tej sprawie Leszczyñski pisa³ do kapitu³y z Lidzbarka 3 padziernika 1658 r. Treæ
tego listu zob. ibidem, cz. 2, nr 180.
10 Notarialny akt tego wyboru zob. ibidem, cz. 2, nr 181.
11 Treæ tego listu ibidem, cz. 2, nr 182.
12 Treæ tego listu ibidem, cz. 2, nr 184.
7
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biskup Leszczyñski na przeniós³ siê jeszcze na arcybiskupstwo gnienieñskie
 stanê³a na przeszkodzie prekonizacji Wyd¿gi. Po kilku miesi¹cach do kapitu³y zaczê³y docieraæ informacje od nuncjusza, ¿e elekcja mo¿e byæ przez
Stolicê Apostolsk¹ uznana za niewa¿n¹ i byæ mo¿e trzeba bêdzie j¹ powtórzyæ. Powtórn¹ elekcjê w lipcu 1659 r. nakazywa³ kapitule równie¿ Jan Kazimierz. Ostatecznie oby³o siê bez tego. Kapitu³a z³o¿y³a Stolicy Apostolskiej
stosowne wyjanienie13, a breve papieskie, wystawione 15 listopada 1659 r.,
czyli po roku od elekcji dokonanej przez kapitu³ê warmiñsk¹, pozwala³o biskupowi Wyd¿dze na objêcie diecezji warmiñskiej jeszcze przed wystawieniem bulli translacyjnej z £ucka na Warmiê.
Jan Kazimierz a kapitu³a warmiñska
W tak ogólnie ujêtym temacie wy³ania siê kilka zagadnieñ szczegó³owych. Pierwsze to obsada wakuj¹cych kanonii. Od czasów konkordatów ksi¹¿êcych (1447) obowi¹zywa³a zasada alternativa mensium, wed³ug której kanonie wakuj¹ce w miesi¹cach parzystych obsadza³a w drodze wyborów kapitu³a, natomiast kanonie, które zawakowa³y w miesi¹cach nieparzystych, obsadza³ na mocy prowizji papie¿. Zazwyczaj papie¿ nie czyni³ tego osobicie,
a uprawnienia te cedowa³ najczêciej nuncjuszom, czasami prawo obsady
kilku kanonii otrzymywa³ nowo mianowany biskup diecezji. O zdobycie aktualnie wakuj¹cej kanonii zabiegali sami zainteresowani albo ich promotorzy,
wród których byli najwy¿si dostojnicy pañstwowi i kocielni, a tak¿e królowie i królowe. Oni wszyscy starali siê uzyskaæ dla swoich podopiecznych
beneficjum kocielne drog¹ prowizji papieskiej, najczêciej poprzez nuncjusza,
ale te¿ czêsto pisali do kardyna³a protektora Polski w Rzymie, który móg³
dopilnowaæ awansu kandydatury królewskiej w miesi¹cu tzw. papieskim.
W interesuj¹cym nas tu okresie kilka osób otrzyma³o kanoniê w kapitule
warmiñskiej dziêki Karolowi Ferdynandowi Wazie, biskupowi wroc³awskiemu
i p³ockiemu, który prawo obsady kanonii otrzyma³ od papie¿a.
Nas bêd¹ tu interesowa³y starania Jana Kazimierza i ewentualnie królowej Ludwiki Marii. Dla kogo para królewska zabiega³a o beneficjum w kapitule warmiñskiej? Otó¿ przede wszystkim dla ludzi blisko zwi¹zanych z dworem
królewskim. Najczêciej byli to sekretarze zatrudnieni w kancelarii koronnej
lub osobistej króla czy królowej. Kanonia warmiñska i dochody z niej p³yn¹ce
mia³y byæ czêciowym wynagrodzeniem za tê pracê. Beneficjum warmiñskie
nie by³o jedynym, jakie posiadali, gdy¿ czêsto zdobywali oni kanonie w innych jeszcze kapitu³ach polskich. Jeli chodzi o sekretarzy królewskich
z czasów Jana Kazimierza, to dla omiu z nich uda³o siê uzyskaæ kanonie
w kapitule warmiñskiej i to prawie wszystkim w drodze prowizji papieskiej.
Dwaj byli wczeniej sekretarzami W³adys³awa IV, a póniej równie¿ Jana
Kazimierza.
13

Korespondencjê w tej sprawie zob. ibidem, cz. 2, nr 207211.
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Pierwszy to Ludwik Fantoni (zm. 1681), W³och z pochodzenia. Nale¿a³ do
zaufanych ludzi W³adys³awa IV, póniej by³ sekretarzem Ludwiki Marii od
korespondencji w³oskiej, pe³ni³ te¿ za obu monarchów ró¿ne misje dyplomatyczne. Kanoniê warmiñsk¹ otrzyma³ w 1642 r., ale przez nastêpne piêæ lat
na Warmii nie rezydowa³. Do Fromborka przyby³ dopiero w 1647 r. W czasie
potopu administrowa³ komornictwem olsztyñskim, w 1662 r. otrzyma³ kustodiê warmiñsk¹, a w 1665 dziekaniê. Mimo obowi¹zków w kapitule, stale
by³ wzywany na dwór królewski, np. w 1664 r. Ludwika Maria pisa³a do
kapitu³y warmiñskiej, aby Fantoniemu daæ wolne do czasu powrotu z Francji
Piotra Des Noyers, gdy¿ inaczej wielk¹ niewygodê w sprawach cum externis
mielibymy, a kilka miesiêcy póniej Jan Kazimierz pisa³, aby Fantoniemu
dla wygody naszej i ca³ej Rzeczpospolitej wolnym uczyniwszy niech go za
obecnego uwa¿aj¹14. Ostatnie s³owa króla to proba, by kapitu³a za czas
absencji Fantoniego przy katedrze nie potr¹ca³a mu dochodów kanonickich.
Ta proba bêdzie siê powtarza³a przy niemal wszystkich petycjach o zwolnienie kanonika ze statutowej rezydencji.
Kolejnym kanonikiem warmiñskim zwi¹zanym z dworem Wazów by³ Andrzej Basius (zm. 1665), Szwed z pochodzenia. W 1643 r. wystêpowa³ jako
sekretarz wówczas królewicza Jana Kazimierza. W tym te¿ roku, 19 sierpnia,
na mocy prowizji papieskiej, otrzyma³ kanoniê warmiñsk¹. Osobicie obj¹³ j¹
po kilku miesi¹cach, a jego absencjê usprawiedliwia³ sam król W³adys³aw IV,
który w tej sprawie do kapitu³y wystosowa³ dwa listy15. Dowiadujemy siê
z nich, ¿e Basius towarzyszy³ królewiczowi w podró¿y do Rzymu. Na Warmiê
przyby³ w marcu 1644 r. i podj¹³ statutow¹ rezydencjê przy katedrze fromborskiej. Póniej Jan Kazimierz ju¿ jako król kilkakrotnie prosi³ kapitu³ê
warmiñsk¹ o zwolnienie Basiusa z rezydencji, gdy¿ potrzebowa³ go na dworze królewskim. Tak by³o na pocz¹tku 1650 r. Król pisa³ do kapitu³y, aby
pozwoli³a Basiusowi na d³u¿sz¹ absencjê, ale ta zas³aniaj¹c siê statutami
da³a kanonikowi tylko jeden miesi¹c wolnego16. Gdy Basius by³ ju¿ na dworze królewskim, Jan Kazimierz prosi³ kapitu³ê o przed³u¿enie mu absencji
przy katedrze i kapitu³a zgodzi³a siê na kolejny miesi¹c17.
Sekretarzem królewskim by³ wspomniany ju¿ Tomasz Ujejski. Kanoniê
warmiñsk¹ otrzyma³ w drodze wyboru przez kapitu³ê, ale nie ulega w¹tpliwoci, ¿e za wstawiennictwem dworu. O wakuj¹c¹ wówczas kanoniê ubiega³a
siê niespotykanie du¿a grupa duchownych maj¹ca poparcie ró¿nych osób,
w tym równie¿ kanoników warmiñskich. Ujejskiego rekomendowa³ tylko biskup Leszczyñski i to tylko listownie, gdy¿ przebywa³, jak zapisano w proto14 AAWO, AK, Ab 18, k. 27  Ludwika Maria do kapitu³y warmiñskiej, Warszawa
16 marca 1664 r.; k. 50  Jan Kazimierz do kapitu³y warmiñskiej, Warszawa 12 listopada 1664 r.
15 AAWO, AK, AB 15, k. 16  W³adys³aw IV do kapitu³y, Ch¹dzyñ 12 padziernika 1643 r.;
ibidem, k. 24  W³adys³aw IV do kapitu³y, Wilno 15 lutego 1644 r.
16 AAWO, AK, Acta Cap. 7, k. 118.
17 Ibidem, Acta Cap. 7, k. 123  list króla czytany by³ na posiedzeniu 9 czerwca 1650 r.
18 Ibidem, Acta Cap. 7, k. 118119  znajduje siê tam treæ protoko³u wyboru.
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kole: in Polonia. Wybory odby³y siê 21 marca 1650 r. i wówczas okaza³o siê,
¿e wszyscy g³osuj¹cy oddali g³os na Ujejskiego18. Rozumiemy, ¿e w tym
przypadku dzia³anie dworu i biskupa by³o zgodne i skuteczne. Ujejski po
up³ywie pó³ roku zjawi³ siê we Fromborku, by osobicie obj¹æ kanoniê, ale ju¿
po kilku dniach okaza³ pismo Jana Kazimierza, w którym król prosi³, by
Ujejski jak najszybciej wraca³ do Warszawy, gdy¿ jego us³ugi s¹ niezbêdne
podczas obrad sejmu koronnego19. Kapitu³a zadoæuczyni³a probie królewskiej, a Ujejskiego tymczasem zwolni³a z obowi¹zuj¹cej trzymiesiêcznej rezydencji przy katedrze. Sta³¹ rezydencjê na Warmii Ujejski podj¹³ dopiero po
dwóch latach, kiedy w 1652 r. król mianowa³ go na prepozyta kapitu³y warmiñskiej. Jan Kazimierz ¿ywi³ ogromne zaufanie do Ujejskiego i wiele razy
wzywa³ go na dwór królewski. Nie bêdziemy tu rejestrowaæ wszystkich przypadków, wspomnimy tylko, ¿e gdy podczas najazdu szwedzkiego w 1655 r. król
opuszcza³ Warszawê i udawa³ siê na l¹sk, przez biskupa Leszczyñskiego
prosi³, by kapitu³a warmiñska zwolni³a Ujejskiego z rezydencji na okres trzech
miesiêcy, by w tym czasie móg³ on byæ obecny przy dworze królewskim20.
Ujmuj¹c chronologicznie, kolejni dwaj sekretarze królewscy kanonie
warmiñskie otrzymali w 1651 r. na mocy prowizji apostolskich. Byli to: Wawrzyniec Rudawski (16171674) i Andrzej Glaznocki (zm. 1668). Pierwszy by³
synem Jana Rudawskiego, sekretarza W³adys³awa IV, oraz protegowanym
biskupa warmiñskiego Wac³awa Leszczyñskiego. Znany jest jako pisarz historyczny, m.in. autor historii Polski obejmuj¹cej okres od mierci W³adys³awa IV do pokoju oliwskiego (16481660). Oko³o 1658 r. Rudawski wyjecha³
do Austrii, gdzie na dworze piastowa³ urz¹d radcy cesarza Leopolda. Z kolei
Glaznocki by³ sekretarzem królewskim, a kanoniê warmiñsk¹ otrzyma³ dziêki staraniom królowej Ludwiki Marii. Na mocy prowizji papieskiej kanoniê
otrzymali jeszcze dwaj duchowni sekretarze królewscy z czasów panowania
Jana Kazimierza: w 1664 r. Stanis³aw Bu¿eñski (zm. 1692) i we wrzeniu
1668 r. Jan Kazimierz Wo³owski (16351697). Bu¿eñski na Warmii nie rezydowa³, poniewa¿ by³ te¿ sekretarzem prymasa Wac³awa Leszczyñskiego. Dopiero kiedy prymas zmar³ w 1666 r., Bu¿eñski osobicie obj¹³ kanoniê warmiñsk¹ i podj¹³ obowi¹zki kanonickie. Jeden raz para królewska nie zdo³a³a
w kapitule warmiñskiej umieciæ swego faworyta, a by³ nim Andrzej B³ocki,
sekretarz i kapelan królewski. Kanonia zawakowa³a w miesi¹cu parzystym,
po mierci w sierpniu Andrzeja Basiusa, wiêc prawo obsady nale¿a³o do
kapitu³y. W tym przypadku król i królowa mogli jedynie s³aæ listy polecaj¹ce,
co te¿ uczynili, ale bezskutecznie21. Z prob¹ o kanoniê dwukrotnie zwraca³
siê te¿ sam zainteresowany, Andrzej B³ocki22.
19

Ibidem, Acta Cap. 7, k. 133  protokó³ posiedzenia kapitu³y z 4 listopada 1650 r.
AAWO, AK, Ab 17, k. 125  list bpa W. Leszczyñskiego do kapitu³y warmiñskiej,
Jeziorany 15 lipca 1655 r.
21 Jan Kazimierz pisa³ 19 wrzenia 1665 r. z obozu pod Ma³ogoszcz¹  zob. AAWO, AK,
Ab 18; Ludwika Maria pisa³a 26 padziernika 1665 r. z Warszawy.
22 Pisa³ on z Warszawy 27 padziernika i 12 grudnia 1665 r.
20
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Dziêki zabiegom Jana Kazimierza i królowej Ludwiki Marii jeszcze kilku
innym duchownym uda³o siê pozyskaæ kanonie warmiñskie. G³ównie królowej kanoniê w 1660 r. zawdziêcza³ Karol Affaita (ok. 16201692), W³och
z pochodzenia. W jego sprawie królowa zabiega³a u kardyna³a protektora
Polski Virginiusza Orsiniego23. Gdy Affaita kanoniê uzyska³, królowa pisa³a
do kapitu³y warmiñskiej, ¿e przejmie j¹ pe³nomocnik, gdy¿ sam zainteresowany jest zajêty na dworze królewskim24. Królowa przesy³a³a jednoczenie
nominacjê z Rzymu, a Affaitê nazwa³a domownikiem naszym, co wiadczy³oby o bliskich kontaktach Affaity z dworem królewskim. Równie¿ z rekomendacji królowej, na mocy prowizji papieskiej, w 1667 r. kanoniê warmiñsk¹ otrzyma³ Filip Phelippes (zm. 1681), Francuz z pochodzenia. Kapitule
warmiñskiej królowa poleca³a jeszcze W³ocha Ferdynanda Lupiniego, posiadaj¹cego ju¿ kanoniê p³ock¹ w. Micha³a, ale tym razem starania okaza³y siê
bezowocne25. Domylamy siê, ¿e starania królowej mia³y aprobatê Jana Kazimierza.
W sprawy zwi¹zane z dzia³alnoci¹ jednego z kanoników kapitu³y warmiñskiej Jan Kazimierz zaanga¿owa³ siê szczególnie. Tym duchownym by³
pochodz¹cy z Poznania Jan Markiewicz (16031687), kanonik warmiñski od
1649 r., protegowany najpierw biskupa poznañskiego Andrzeja Szo³drskiego,
a póniej warmiñskiego Wac³awa Leszczyñskiego, posiadacz kilku probostw
i kanonii w kapitu³ach polskich. Jest on postaci¹ doæ znan¹ w historiografii,
odnotowuj¹ go te¿ podstawowe s³owniki biograficzne26. By³ cz³owiekiem zdolnym, posiada³ doktorat z prawa, ale swoje zdolnoci ukierunkowa³ na walkê
z jezuitami, wydaj¹c na publikacje pism polemicznych w³asne dochody. Markiewicz przez swoj¹ niechlubn¹ dzia³alnoæ narazi³ na szwank dobre imiê
kapitu³y warmiñskiej, wci¹gaj¹c j¹ w procesy s¹dowe w Kurii Rzymskiej.
Antyjezuick¹ twórczoæ rozpocz¹³ ju¿ na pocz¹tku lat czterdziestych, wydaj¹c
dwa utwory27. Przez kilka lat spokojnie wype³nia³ obowi¹zki w kapitule
warmiñskiej, a¿ w 1654 r. zaanga¿owa³ siê w konflikt, jaki z jezuitami prowadzili spadkobiercy ksiê¿nej Anny Ostrogskiej, d¹¿¹c do uniewa¿nienia jej zapisu na rzecz jezuitów. Ten spór by³ dla Markiewicza znakomit¹ materi¹ do
23

Regesty listów królowej do Orsiniego zob. Elementa ad fontium editiones, t. 3, wyd.
W. Wyhowska de Andreis, Rzym 1961, nr 294  Ludwika Maria do Orsiniego, Gdañsk 26
grudnia 1659 r.; nr 321  Ludwika Maria o Orsiniego, Gdañsk 15 stycznia 1660 r.; nr 322
 Ludwika Maria do Orsiniego, Warszawa 30 maja 1660 r. Ten ostatni list to podziêkowanie
królowej kardyna³owi za kanoniê Affaicie.
24 AAWO, AK, Ab 19, k. 72  Ludwika Maria do kapitu³y warmiñskiej, Warszawa 26 maja
1660 r.
25 AAWO, Ab 18, k. 95  Ludwika Maria do kapitu³y warmiñskiej, Warszawa 30 grudnia
1665 r.
26 Polski S³ownik Biograficzny, t. 20, 1975, s. 2224, biogram oprac. L. Hajdukiewicz;
S³ownik polskich teologów katolickich, pod red. H.E. Wyczawskiego, t. 3, Warszawa 1982, s. 6768,
biogram oprac. E. Ozorowski; S³ownik biograficzny kapitu³y warmiñskiej, Olsztyn 1996, s. 161,
biogram oprac. A. Kopiczko.
27 Bibliografiê prac Markiewicza zob. Estreicher, t. 22, s. 175177.
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napisania kolejnego paszkwilu przeciw jezuitom. Ale ci tym razem zadbali, by
autora ukaraæ i za wrog¹ wobec nich dzia³alnoæ zaskar¿yli go do króla Jana
Kazimierza, nuncjusza Piotra Vidoniego i biskupa Leszczyñskiego. Rozpoczêta
w 1654 r. sprawa swój epilog znalaz³a dopiero po dwudziestu latach, w 1674 r.,
kiedy Markiewicz definitywnie zaprzesta³ wyst¹pieñ przeciw jezuitom28.
Stosunki z jezuitami zarówno Jana Kazimierza, jak i biskupa Leszczyñskiego by³y bardzo dobre, dlatego obaj zareagowali doæ stanowczo. Biskup
Leszczyñski wykluczy³ Markiewicza z grona swoich domowników, natomiast
Jan Kazimierz napisa³ do kapitu³y warmiñskiej list, w którym ¿¹da³ zdecydowanego dzia³ania wobec swego konfratra29. Król pisa³, ¿e Markiewicz swymi
pismami zlekcewa¿y³ religiê katolick¹, oszkalowa³ niewinnych ludzi i zak³óci³
spokój publiczny, wobec czego kapitu³a winna temu po³o¿yæ kres. Król obieca³
kapitule sw¹ pomoc, by wspólnymi si³ami jak najprêdzej wyciszyæ ten skandal. Po tak zdecydowanej reakcji króla biskup Leszczyñski Markiewicza ekskomunikowa³, a kapitu³a na posiedzeniu generalnym 3 listopada 1654 r.
wykluczy³a go ze swego grona do czasu naprawienia wyrz¹dzonych krzywd.
Jan Kazimierz by³ usatysfakcjonowany postaw¹ i decyzj¹ kapitu³y, a jednoczenie deklarowa³ sw¹ pomoc na wypadek, gdyby Markiewicz szuka³ sprawiedliwoci w Kurii Rzymskiej30. I tak te¿ siê sta³o  Markiewicz rzeczywicie w Rzymie oskar¿y³ zarówno jezuitów, jak i kapitu³ê warmiñsk¹. Na takie
dzia³anie Jan Kazimierz zareagowa³ natychmiast i ju¿ w styczniu 1655 r.
wys³a³ do protektora Polski kardyna³a Orsiniego dwa pisma, w których wyjania³ zaistnia³¹ sytuacjê31. Odpowiedni¹ dokumentacjê przygotowa³a te¿ kapitu³a warmiñska, któr¹ w sierpniu 1655 r. papie¿owi dostarczy³ sekretarz
królewski Pawe³ Doni, udaj¹cy siê do Rzymu z pismami Jana Kazimierza
i królewicza Karola Ferdynanda32. Jeszcze w sierpniu 1655 r. papie¿ Aleksander VII wyda³ wyrok i na jego podstawie Markiewicz zosta³ aresztowany
i osadzony w wiêzieniu, które opuci³ dopiero 15 lutego 1656 r.33 Z Rzymu
uda³ siê do Francji, a stamt¹d na prze³omie 1657 i 1658 r. powróci³ na
Warmiê. Okaza³ wówczas pismo kardyna³a Ragii powiadczaj¹ce za¿egnanie
konfliktu i ugodê z jezuitami. Dokument ten z radoci¹ przyj¹³ biskup Leszczyñski, przywróci³ go do swoich ³ask, a kapitu³a przyjê³a go na powrót do
grona kanoników i wyp³aci³a zaleg³e dochody, po czym Markiewicz na kilka
lat opuci³ Warmiê. Osiad³ w Krakowie, gdzie równie¿ posiada³ kanoniê,
kamienicê w miecie i probostwo w diecezji krakowskiej. Tam doæ szybko
28 Szerzej o dzia³alnoci Markiewicza pisze I. Makarczyk, Tomasz Ujejski (16121689)
biskup kijowski, prepozyt warmiñski, jezuita, Olsztyn 2005, s. 201218.
29 AAWO, AK, Ab 6, k. 230  Jan Kazimierz do kapitu³y warmiñskiej, Warszawa
27 wrzenia 1654 r.
30 Jan Kazimierz do kapitu³y warmiñskiej, Warszawa 10 stycznia 1655 r.
31 Elementa ad fontium editiones, t. 3, nr 166, 169.
32 Ibidem, nr 198.
33 Causa Polonae Coram Sacra Romana Rota, wyd. C. Bukowska-Gorgoni, Roma 1995,
s. 350.
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skonfliktowa³ siê z biskupem krakowskim Andrzejem Trzebickim i w 1668 r.
powróci³ na Warmiê, gdzie natychmiast wyst¹pi³ przeciw jezuitom braniewskim. Wykorzysta³ te¿ spór jezuitów z pijarami o szko³ê wy¿sz¹ w Warszawie,
by ponownie tworzyæ antyjezuickie pimiennictwo. Jan Kazimierz nie uczestniczy³ dalej w sprawie Markiewicza, gdy¿ jej ci¹g dalszy mia³ miejsce ju¿ po
abdykacji monarchy. Aby tê sprawê zakoñczyæ, dodamy tylko, ¿e jezuici ponownie oskar¿yli Markiewicza, kapitu³a po raz drugi (1673) wykluczy³a go ze
swego grona, toczy³ siê proces i przes³uchanie wiadków, a sprawa ponownie
fina³ znalaz³a w Kurii Rzymskiej, która ostateczny werdykt wyda³a 4 grudnia 1674 r. Nakaza³a konfiskatê mienia i spalenie wszystkich dzie³ Markiewicza. Dopiero wówczas Markiewicz opamiêta³ siê i zaprzesta³ wrogiej dzia³alnoci przeciw jezuitom.
Kolejne zagadnienie w ramach relacji Jana Kazimierza i kapitu³y warmiñskiej dotyczy sfery zarz¹du dominialnego, a cilej  uprawnieñ s¹downiczych tej korporacji wobec mieszkañców jej domeny. By³a to sprawa incydentalna, ale bardzo wa¿na w nastêpstwach. Powsta³a na tle konfliktu miêdzy
kapitu³¹ a jej poddanym w komorze olsztyñskiej, szlachcicem Jakubem Nenchenem, nobilitowanym w 1639 r. przez W³adys³awa IV Wazê. W 1654 r.
Jakub Nenchen i jego syn Karol za wszczynane burdy zostali przez kapitu³ê
os¹dzeni i osadzeni w areszcie na zamku w Olsztynie. Wyrok uznali za
niesprawiedliwy i wnieli apelacjê do króla, domagaj¹c siê rewizji wyroku.
Takie prawo posiada³a szlachta w Rzeczpospolitej i pocz¹tkowo Jan Kazimierz okaza³ przychylnoæ wobec Nenchenów. Wystawi³ im dokument, aby na
jego podstawie mogli odwo³aæ siê do Trybuna³u w Radomiu. Gdy o dzia³aniach Nenchenów dowiedzia³a siê kapitu³a, natychmiast powiadomi³a biskupa Leszczyñskiego i wspólnie podjêto kroki, by nie dopuciæ do apelacji od
wyroku wydanego przez kapitu³ê. Obaj panowie zwierzchni, kapitu³a i biskup, powo³ywali siê na prawa gwarantowane im w uk³adzie piotrkowskim
z 15 lipca 1479 r., gdzie by³ równie¿ zapis o uprawnieniach s¹downiczych.
Maj¹c tak¹ podstawê, podjêli energiczn¹ akcjê na dworze królewskim, by
uzyskaæ od króla potwierdzenie tych praw i w przysz³oci nie dopuciæ do
podobnych wyst¹pieñ poddanych obu domen. Ostatecznie Jan Kazimierz,
przekonany o racji i prawach kapitu³y oraz biskupa, 12 lutego 1655 r. wyda³
dokument, który uniewa¿nia³ apelacjê Nenchenów, natomiast kapitule i biskupowi gwarantowa³ najwy¿sze uprawnienia s¹dowe, od których nie by³o
mo¿liwoci odwo³ania do króla czy papie¿a34.
Z okresu drugiej wojny szwedzkiej odnotowujemy zagadnienie, w którym
Jan Kazimierz wystêpuje jako d³u¿nik kapitu³y warmiñskiej. Sprawa dotyczy³a po¿yczonej od kapitu³y w 1657 r. kwoty 6624 z³. W jakich okolicznociach nast¹pi³a ta po¿yczka? Otó¿ kapitu³a warmiñska w obawie przed
Szwedami w sierpniu 1655 r. skarb katedry fromborskiej wywioz³a i ukry³a
34

Korespondencjê i dokumenty w tej sprawie zob. Warmia w dobie potopu..., Nenchenowie wg indeksu.
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w Gdañsku. W skarbcu znajdowa³a siê te¿ pewna kwota gotówki. Dobra te
w nienaruszonym stanie pozostawa³y do koñca 1656 r. Wówczas to Jan Kazimierz uzyska³ od papie¿a Aleksandra VII pozwolenie, by czêæ z³otych
i srebrnych naczyñ liturgicznych i innych przedmiotów kocielnych przeznaczyæ na potrzeby wojny z okupantem szwedzkim. Król od 15 listopada 1656 r.
do 10 lutego 1657 r. przebywa³ w Gdañsku. Tam te¿ przyby³ biskup Leszczyñski i chyba jako jeden z pierwszych biskupów da³ przyzwolenie na przejêcie czêci argenterii kocielnej. A poniewa¿ Warmia by³a zajêta przez Szwedów i z kocio³ów warmiñskich ¿adnych sreber wydobyæ nie mo¿na by³o, wiêc
biskup zdecydowa³, ¿e na potrzeby kraju przeznaczy czêæ skarbca katedry
fromborskiej zdeponowanego w Gdañsku. Król z postawy biskupa by³ zadowolony i ju¿ w grudniu precjoza warmiñskie zosta³y pobrane i pokwitowane
przez urzêdników koronnych, natomiast król osobicie pokwitowa³ srebra
warmiñskie 20 stycznia 1657 r., zaznaczaj¹c, ¿e kiedy tylko bêdzie to mo¿liwe, ich równowartoæ zostanie zwrócona. Szczegó³owo tego w¹tku nie bêdziemy dalej ledziæ, dodam jedynie, ¿e na sejmie w 1659 i 1662 r. sprawa d³ugu
Rzeczpospolitej wobec poszczególnych diecezji by³a podnoszona, a odnonie
d³ugu wobec Warmii odnotowano, ¿e wynosi on nieco ponad 15 tys. z³35.
Jak ju¿ wspomniano, w Gdañsku w skarbcu katedry fromborskiej z³o¿ona te¿ by³a pewna kwota pieniêdzy. Z tej sumy 9 lutego 1657 r. Jan Kazimierz przej¹³ 6624 z³, co osobicie tego dnia pokwitowa³, zaznaczaj¹c, ¿e suma
ta jako najprêdzej bêdzie mog³o byæ, lub wielebnemu w Bogu ksiêdzu biskupowi warmiñskiemu pro tunc bêd¹cemu, lub te¿ wielebnej kapitule tamecznej
z skarbu Rzeczypospolitej ca³a oddana bêdzie. Kapitu³a o te pieni¹dze nie
upomina³a siê do czasu, gdy dosz³y j¹ wieci o abdykacji Jana Kazimierza.
Wówczas dopiero podjê³a dzia³ania, by ten d³ug odzyskaæ. W Warszawie sprawy tej pilnowali trzej pra³aci warmiñscy: prepozyt kapitu³y Tomasz Ujejski,
dziekan Ludwik Fantoni i kustosz Zygmunt Krzysztof Stössel. Sprawa okaza³a
siê bardzo trudna do za³atwienia. W zwi¹zku z abdykacj¹ Jana Kazimierza
zosta³a powo³ana specjalna komisja do ustalenia d³ugów królewskich. Do tej
komisji kanonicy warmiñscy wnieli sprawê d³ugu warmiñskiego. Najwiêcej
kontrowersji wzbudzi³ zapis w pokwitowaniu Jana Kazimierza z³o¿onym
w Gdañsku w 1657 r., gdzie król zapisa³, i¿ wzi¹³ te pieni¹dze na Nasze
i Rzeczypospolitej potrzeby. Komisja mia³a w¹tpliwoci, czy d³ug ma byæ
kapitule zwrócony ze skarbu pañstwowego, czy z masy maj¹tkowej króla.
Kapitu³a warmiñska przez najbli¿sze dziesiêæ lat od abdykacji Jana Kazimierza czyni³a starania, by odzyskaæ te pieni¹dze. Sta³o siê to mo¿liwe po mierci
w 1672 r. Jana Kazimierza, kiedy wierzyciele liczyli na masê spadkow¹ monarchy. Kapitu³a warmiñska wynajmowa³a wówczas specjalnych agentów, by
pilnowali jej sprawy. Ostatecznie kapitu³a te pieni¹dze odzyska³a w 1678 r.
35 Szerzej o sprawie po¿yczki sreber warmiñskich i d³ugu wobec kapitu³y zob. I. Makarczyk, Rzeczypospolitej i Jana Kazimierza d³ug wobec kapitu³y warmiñskiej z czasów drugiej
wojny szwedzkiej, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 2006, nr 2(252), s. 265284.
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Sprawy podatkowe i wojskowe
Lata panowania Jana Kazimierza, jak wspomniano, to okres niemal¿e
ci¹g³ych zmagañ militarnych, za które Rzeczpospolita zap³aci³a ogromn¹
cenê. Koszty dzia³añ wojennych musieli dwigaæ wszyscy, ale te¿ wszyscy
starali siê ró¿nymi sposobami i w miarê mo¿liwoci te ciê¿ary zminimalizowaæ. Podatki p³acili wszyscy obywatele, natomiast dobra królewskie i kocielne zobowi¹zane by³y do przyjêcia i utrzymania ¿o³nierzy w okresie, kiedy
dzia³añ nie prowadzono. Obci¹¿enia na wojsko to sta³y temat obrad sejmowych z czasów panowania Jana Kazimierza. W sumie w okresie 20-letnich
rz¹dów tego monarchy sejm zbiera³ siê dwadziecia razy, w tym siedem nie
doszed³ do skutku, czyli zosta³ zerwany36. Zagadnienie wysokoci podatków
to równie¿ temat sejmików ziemskich. Warmia jako jedna z prowincji w³¹cza³a siê do ogólnych zobowi¹zañ, a sprawy podatkowe rozwa¿a³a na sejmiku
wewnêtrznym (warmiñskim), który zbiera³ siê w Lidzbarku po sejmiku generalnym pruskim. Wobec ogólnych postanowieñ sejmowych król traktowa³
Warmiê tak jak wszystkie pozosta³e prowincje, chocia¿ czasami rz¹dcom dominialnym (biskupowi i kapitule) udawa³o siê u monarchy wyjednaæ jakie
ulgi. Najbardziej aktywni na tym polu byli biskup Leszczyñski i trzej kanonicy warmiñscy: prepozyt kapitu³y Tomasz Ujejski, dziekan Przec³aw Szemborowski oraz kanonik i sekretarz królowej Ludwik Fantoni. Wszyscy oni mieli
bardzo dobre uk³ady na dworze królewskim i cieszyli siê zaufaniem zarówno
króla, jak i królowej. Dziêki ich staraniom Jan Kazimierz kilkakrotnie wydawa³ postanowienia korzystne dla Warmii.
Najbardziej chyba dokuczliwym ciê¿arem dla dóbr duchownych by³o
utrzymanie grupy ¿o³nierzy. Przed tym obowi¹zkiem Warmia broni³a siê ka¿dorazowo, ale te¿ nie zawsze skutecznie. W okresie kilkuletnich walk na
Ukrainie musia³a ponieæ pewne koszty. Obronn¹ rêk¹ wysz³a w 1652 r.,
kiedy prepozyt Ujejski zdo³a³ uzyskaæ od Jana Kazimierza dokument, moc¹
którego Warmia otrzyma³a gwarancjê, i¿ bêdzie wolna od werbunku ¿o³nierzy, ich zakwaterowania, a nawet przemarszów wojsk37. Ale tego typu ulgi
i zwolnienia by³y jednorazowe, czyli dotyczy³y konkretnej akcji aprowizacyjnej. Przy nastêpnej trzeba by³o zabiegaæ od nowa, i to nie tylko u króla, ale
te¿ u hetmanów czy dowódców konkretnych oddzia³ów.
Kolejnego przydzia³u Warmia spodziewa³a siê na prze³omie 1653 i 1654
r., kiedy latem Jan Kazimierz z wojskiem wyruszy³ na Wschód. Tym razem
akcja os³ony Warmii okaza³a siê o wiele trudniejsza i niezupe³nie zakoñczona
sukcesem. Na pocz¹tku 1654 r. biskup Leszczyñski i prepozyt Ujejski bardzo
aktywnie zabiegali w Warszawie, by od króla uzyskaæ korzystny dla Warmii
36 Wszystkie sejmy z czasów Jana Kazimierza omawiaj¹ S. Ochmann-Staniszewska,
Z. Staniszewski, op. cit.
37 Informacje te z Warszawy Ujejski bezporednio przekazywa³ biskupowi Leszczyñskiemu, a ten kapitule warmiñskiej  zob. list biskupa do kapitu³y, Lidzbark 16 wrzenia 1652 r.,
AAWO, AK, Ab 17, k. 12.
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glejt. Jan Kazimierz rzeczywicie napisa³ list do hetmana Potockiego, by na
Warmiê nie kierowa³ ¿adnych wojsk na le¿a, ale list królewski okaza³ siê
spóniony, bowiem wojsko otrzyma³o ju¿ przydzia³y, w tym równie¿ do czterech miast warmiñskich: Fromborka, Bisztynka, Pieniê¿na i Olsztyna38. Jedyne co uda³o siê wówczas uzyskaæ, to obietnicê hetmana, ¿e kolejnym razem
Warmia bêdzie wolna od zakwaterunku wojska. Leszczyñski i Ujejski jeszcze
16 lutego 1654 r. udali siê do króla z prob¹ o pomoc. Rezultatem tej wizyty
by³ dokument Jana Kazimierza z 21 lutego 1654 r. skierowany do dowódców
wojsk, w którym monarcha pisa³, by ze wzglêdu na wyniszczenie biskupstwa,
ale te¿ i zas³ugi biskupa wojsko okaza³o umiarkowanie i zadowolenie z pieniêdzy, jakie biskup im zaproponuje39. Do zas³ug biskupa Leszczyñskiego
król zaliczy³ fakt, i¿ roku przesz³ego zupe³n¹ chor¹giew dragoñsk¹ swym
kosztem na us³ugê Rzeczpospolitej stawi³. Pismo królewskie byæ mo¿e ostudzi³o nieco zapêdy ¿o³nierzy i ju¿ na pocz¹tku marca 1654 r. duchowni warmiñscy dokonali pierwszych uzgodnieñ z dowódcami wojsk. Za Frombork
i Bisztynek dali wojsku sto z³otych i trzy ³aszty zbo¿a, natomiast za Olsztyn
i Pieniê¿no kwotê omiu tysiêcy z³otych. By³y to kwoty spore, ale miasta
warmiñskie nie musia³y doznawaæ uci¹¿liwoci pobytu w sumie kilkuset ¿o³nierzy.
W trudniejszej sytuacji Warmia znalaz³a siê w okresie potopu szwedzkiego. Podobnie jak pozosta³e prowincje, musia³a uczestniczyæ w kosztach
prowadzonych dzia³añ wojennych. W 1655 r. sejmik warmiñski zbiera³ siê
cztery razy i na ka¿dym uchwalane by³y podatki na potrzeby ojczyzny40.
W sumie w 1655 r. Warmia wp³aci³a podskarbiemu pruskiemu kwotê 97 345
z³ podatku na obronê kraju41. Ale biskup Leszczyñski musia³ te¿ myleæ
o obronie Warmii. W lipcu 1655 r. elektor Fryderyk Wilhelm zaoferowa³
Leszczyñskiemu pomoc zbrojn¹, ale bez wiedzy króla biskup nie chcia³ podejmowaæ ¿adnej decyzji42. Dopiero wyrana aprobata Jana Kazimierza dla
pomocy zbrojnej ze strony elektora doprowadzi³a do podpisania w Ryñsku
12 listopada 1655 r. porozumienia stanów pruskich z Fryderykiem Wilhelmem. Ta pomoc, jak wiemy, nie nast¹pi³a, a ju¿ wkrótce bo 17 stycznia 1656 r.
elektor podpisa³ uk³ad z królem szwedzkim Karolem Gustawem, moc¹ którego Warmiê elektor otrzyma³ jako lenno szwedzkie. W sytuacji przymierza
elektora z królem szwedzkim Jan Kazimierz nie by³ w stanie w ¿aden sposób
pomóc Warmii, a jeszcze i sam oczekiwa³ od niej pomocy.
38 Informacje kapitule warmiñskiej przesy³a³ prepozyt Tomasz Ujejski  zob. jego list,
Warszawa 15 lutego 1654 r., AAWO, AK, Ab 17, k. 54.
39 Treæ odezwy królewskiej, pisanej w jêzyku polskim, zob. Warmia w dobie potopu...,
cz. II, nr 2.
40 Recesy tych sejmików zob. ibidem, cz. II, nr 52, 61, 73, 97.
41 Pokwitowania poszczególnych rat podatku zob. ibidem, cz. II, nr 60, 63, 66, 88, 95.
42 Dowiadujemy siê o tym z listu Leszczyñskiego do nuncjusza Piotra Vidoni, Lidzbark
1 sierpnia 1655 r., w którym biskup o pomocy elektora powiadamia³ równie¿ nuncjusza, treæ
tego listu zob. ibidem, cz. II, nr 71.
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Jak wspomniano, od 15 listopada 1656 do 10 lutego 1657 r. król przebywa³ w Gdañsku. Tam na spotkanie siê z monarch¹ z Królewca przyjecha³
biskup Leszczyñski. W grudniu 1656 r. biskup da³ zgodê, by na potrzeby
wojny Jan Kazimierz przej¹³ czêæ kosztownoci skarbca warmiñskiego zdeponowanego w tym miecie. Domylamy siê, ¿e omieli³o to biskupa, by
prosiæ króla o jakiekolwiek oszczêdzenie Warmii w dwiganiu ciê¿arów wojny, bowiem 8 lutego 1656 r. Jan Kazimierz wyda³ uniwersa³ do wojska,
w którym Warmiê og³asza³ za teren wyjêty spod stacjonowania wojska, a to
g³ównie za zas³ugi biskupa, co król uj¹³ w s³owach: Maj¹c na wysokie wielebnego Wac³awa Leszczyñskiego biskupa warmiñskiego zas³ugi, które nam
i Rzeczpospolitej wiernie oddawa³, osobliwy respekt i baczenie, za rzecz bardzo s³uszn¹ byæ rozumielimy, abymy kameraty, miasteczka, folwarki, wsi
i majêtnoci tak duchowne jako i lacheckie biskupstwa jego warmiñskiego
i wielebnej kapitu³y od wszelkich ¿o³nierskich ciê¿arów, stanowisk i egzakcyj
pieniê¿nych, czat, zabiegów, tym uniwersa³em naszym uwolnili, jako¿ de
facto uwalniamy i one we wszelkiej ochronie mieæ chcemy. Inaczej ka¿dego,
który siê temu naszemu sprzeciwi uniwersa³owi, bez wszelkiego respektu
pod³ug ostroci artyku³ów wojskowych karaæ bêdziemy43. Tego samego dnia
pismo w podobnym tonie do wojska skierowa³ Stefan Czarniecki, przebywaj¹cy wówczas wraz z królem w Gdañsku44.
W 1657 r. odnotowujemy jeszcze jeden wa¿ny fakt w relacjach monarchy
z biskupem Leszczyñskim. By³ on, obok Wincentego Gosiewskiego, delegatem
Jana Kazimierza do rozmów z elektorem Fryderykiem Wilhelmem celem
odci¹gniêcia go od przymierza z królem szwedzkim. Efektem tych zabiegów
dyplomatycznych by³ podpisany z elektorem 6 listopada 1657 r. uk³ad welawsko-bydgoski. Korzyci z tego uk³adu dla Warmii by³y istotne, bowiem spod
w³adzy elektora wraca³a do Rzeczpospolitej. Dla samego biskupa Leszczyñskiego udzia³ w tych pertraktacjach okaza³ siê równie¿ korzystny, bowiem
jak wspomniano, Jan Kazimierz, promuj¹c go w 1658 r. na arcybiskupstwo
gnienieñskie, do jego zas³ug zaliczy³ m.in. ten w³anie fakt.
Uk³ad strony polskiej z elektorem i przymierze z cesarzem Leopoldem I
z 27 maja 1657 r. zmieni³y sytuacjê na scenie wojennej. Rzeczpospolita otrzyma³a nowe posi³ki wojskowe, ale te¿ musia³a udwign¹æ koszty ich utrzymania. O uchwalenie na ten cel podatków Jan Kazimierz zwraca³ siê w legacji
na sejmiki ziemskie w maju 1658 r. przed sejmem koronnym obraduj¹cym od
10 lipca do 30 sierpnia 1658 r.45 Król pisa³ m.in.: Konieczne jest op³acenie
wojska, które dot¹d zostaje w borgowej s³u¿bie i przez to ci¹¿y ca³emu krajowi i dalej proponowa³: Wobec spustoszenia pañstwa i pozostawania wielu
prowincji w rêkach nieprzyjació³  jedynym sposobem zgromadzenia pieniêdzy bez ucisku ubogich ludzi zdaje siê akcyza i generalne czopowe. Do
43

Treæ ca³ego pisma królewskiego zob. ibidem, cz. II, nr 148.
Treæ tego pisma zob. ibidem, cz. II, nr 149.
45 Opracowanie tego sejmu zob. S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., t. 1,
s. 253275.
44
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zebrania podatku zobowi¹zana te¿ by³a dzielnica pruska i oczywicie Warmia. Po zakoñczonym sejmie koronnym kwestiê podatku podj¹³ sejmik pruski 21 padziernika 1658 r. w Tucholi, natomiast warmiñski 20 grudnia
w Lidzbarku46. Warmia, mimo ¿e sama by³a w ogromnej potrzebie, podjê³a
trud pomocy krajowi i podatek mia³ tu byæ zbierany od 1 stycznia 1659 r. Ale
jednoczenie uczestnicy sejmiku warmiñskiego zwrócili siê do Jana Kazimierza z prob¹, aby Warmiê uwolni³ od tego podatku, jak to czyni³ wobec wielu
miast i powiatów w Prusach Królewskich, lub wyrazi³ zgodê, aby zebrane
pieni¹dze przeznaczyæ na obronê w³asn¹ biskupstwa albo na op³acenie stacjonuj¹cego tu wojska. Bo rzeczywicie na Warmii by³y wówczas wojska cesarskie genera³a Gotfrieda Heistera, wojska koronne pod dowództwem genera³a
Krzysztofa Grodzickiego i wojska elektora. Tym razem Jan Kazimierz zgodzi³
siê tylko na czêciowe ulgi dla Warmii. 15 czerwca 1659 r. wyrazi³ zgodê, by
Tomasz Ujejski, prepozyt kapitu³y i administrator biskupstwa sede vacante,
zebranej akcyzy nie odprowadza³ do skarbu koronnego, a przeznaczy³ na
utrzymanie ¿o³nierzy stacjonuj¹cych na Warmii, którzy, jak pisa³ król, ze
wzglêdu na niebezpieczeñstwo zewnêtrzne musz¹ tam jeszcze jaki czas pozostaæ47. Warmia, podobnie jak inne dzielnice, by³a bardzo zniszczona ci¹g³ymi przemarszami wojsk, rabunkami i wybrykami niejednokrotnie pijanych
¿o³nierzy, którzy z dymem pucili trzy miasta warmiñskie: Bisztynek, Biskupiec, Dobre Miasto i przedmiecia Pieniê¿na. W tej trudnej sytuacji kapitu³a
warmiñska na pocz¹tku 1660 r. poprzez swego kanonika Ludwika Fantoniego zwróci³a siê króla o ulgi w podatkach48. Tym razem Jan Kazimierz da³
odpowied negatywn¹. Pisa³, ¿e szanuje prawa warmiñskie, ale nie mo¿e
zgodziæ siê na zwolnienie Warmii, gdy¿ trudna sytuacja dotyka wszystkich
i wszyscy musz¹ po czêci ten ciê¿ar dwigaæ49.
W sprawach wojskowych Jan Kazimierz zwraca³ siê do Warmii jeszcze
w 1667 r. Wystosowa³ wówczas pismo do biskupa Wyd¿gi50. Liczy³ na dotychczasow¹ ¿yczliwoæ biskupa wobec króla i prosi³, aby dwa regimenty dragonii
mog³y jeszcze przez jeden miesi¹c pozostaæ na Warmii51.
Lata panowania Jana Kazimierza to czas wielu trudnych wydarzeñ i dla
samego monarchy i ca³ego kraju. Mimo to jego relacje z Warmi¹ przedstawiaj¹ siê pozytywnie. Król potrafi³ okazaæ zrozumienie i daæ choæby okresowe
wytchnienie w postaci ulgi podatkowej czy zakazu stacjonowania oddzia³ów
46

Reces sejmiku warmiñskiego zob. Warmia w dobie potopu..., cz. II, nr 189.
Treæ pisma królewskiego zob. ibidem, cz. II, nr 203. Pismo to prepozyt Ujejski przedstawi³ na posiedzeniu kapitu³y 21 lipca 1659 r.
48 Instrukcjê Fantoniemu w tej sprawie kapitu³a wystawi³a na posiedzeniu generalnym 10
listopada 1659 r.
49 Treæ odpowiedzi królewskiej zob. Warmia w dobie potopu..., cz. II, nr 219.
50 AAWO, AB 19, k. 15  Jan Kazimierz do bpa Jana Stefana Wyd¿gi, Warszawa 21 marca
1667 r.
51 Co do utrzymania wojska król da³ nastêpuj¹cy ordynans: na miesi¹c dragonowi z koniem daæ 10 z³, a koniowi siano oraz s³omê.
47
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wojskowych. Mia³ te¿ na Warmii zaufanych sobie ludzi. Byli to kolejni dwaj
biskupi  Wac³aw Leszczyñski i Jan Stefan Wyd¿ga, wyrani regalici. Prepozytem kapitu³y by³ wielce zaufany króla Tomasz Ujejski. Ci ludzie na Warmii
mieli zapewne te¿ swój du¿y udzia³ w poprawnych relacjach Jana Kazimierza z t¹ niewielk¹ dzielnic¹ Rzeczpospolitej.

Dodatek ród³owy
Potwierdzenie przywilejów Warmii przez króla Jana Kazimierza
Brzeæ, 25 III 1653
Orygina³: Olsztyn, Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej, AK, Dok. Kap., C 4. Tekst
dokumentu spisany na pergaminie, o wymiarach 57x47 cm, na sznurku w kolorze
jasno niebieskim przywieszona pieczêæ o rednicy 10,5 cm w metalowym pude³ku. Tekst
spisany inkaustem o kolorze brunatnym. Kopia, tam¿e, AB, C 21, k. 2425.

Johannes Casimirus Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae,
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae, Livoniae, Smolensciae Czernichoviaeque, necnon Suecorum, Gothorum Vandalorumque haereditarius Rex.
Significamus praesentibus litteris Nostris quorum interest universis et
singulis exhibitas nobis esse litteras pergameneas manu Serenissimi olim
divae memoriae Sigismundi tertii parentis et praedecessoris Nostri charissimi subscriptas sigilloque pensili communitas, confirmationem iurium ecclesiae cathedralis Varmiensis in se continentes, sanas, salvas, integras, illaesas
non vitiatas non cancellatas, neque in ulla sui parte suspectas supplicatumque nobis, quatenus easdem litteras authoritate Nostra Regia confirmare,
ratificare et approbare dignaremur. Quarum quidem litterarum tenor de
verbo ad verbum sequitur et est talis:
Sigismundus Tertius Dei gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae,
Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae Livoniaeque, etc., nec non Suecorum, Gottorum, Vandalorumque haereditarius Rex.
Significamus praesentibus litteris Nostris quorum interest universis et
singulis ita ab ipsa episcopatus Varmiensis Regno Nostro incorporatione
antistites eius totumque Venerabile Capitulum, atque vasallos et homines
illius sese gessisse, ut non solum integram divis praedecesoribus Nostris et
Nobis ipsis reiquepublicae ad hoc usque tempus servaverint ac praestiterint
fidem, verum etiam omnibus Nostris et Reipublicae necessitatibus nuncquam deesse voluerint. Quorum quidem iura et privilegia antique pactaque
cum divis praedecessoribus Nostris inita, quamvis rescriptis eorundem praedecessorum Nostrorum fermata atque in praesentem diem sarta tetaque
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conservata illibate fuerint, verumtamen cum eadem a dignitariis et officialibus nonnullis ducatus Nostri Prussiae diversis praetextibus et coloribus labefactari et quodammodo convelli, tum quoque contra ea modernum episcopum Varmiensem Reverendissimum in Christo Patrem Dominum Simonem
Rudnicki eiusque Venerabile Capitulum ac homines episcopatus ipsius in ius
et iurisdictionem illorum, novissime vero (exemplo unquam antea usitato) ad
palatinatem Mariaeburgensem trahi et vocari, insuper ab exactore contributionum publicarum in conventibus territoribus per ordinem equestrem electo
vexari et turbari, citraque assensum ipsius in conventibus earundem terrarum stationes et alias varias exactiones, contra ipsum eiusque ecclesiam,
necnon subditos et vasallos decerni, aliisque diversis angariis praeter omnem
consuetudinem, atque adeo contra antiqua eiusdem ecclesiae et episcopatus
iura et libertates premi intelligamus, dignum eum iudicavimus, quem ob
singularia ac plurima in Nos et Rempublicam universam, simulque antecessorum eiusdem, totiusque illius Venerabilis Capituli, tam vetera quam recentia merita, gratia et benevolentia Nostra complecteremur. Cum enim difficillimis quibusvis Reipublicae temporibus praeclaram suam in Nos fidem studiumque indefessum, nullis sumptibus parcendo, magna animi promptitudine et alacritate Nobis semper declaraverit, idem quoque in proxime praeterita totius quasi Regni perturbatione collata ex episcopatu ad persolvenda
trium exercituum ex Moschovia in Regnum Nostrum irrumpentium praetensa stipendia, ingenti summa testatum abunde reddidit. Proinde aequissimam
tantorum meritorum, ingentiumque sumptuum, quibus ferme vires totius
episcopatus tot exactionibus exhaustae et attritae sunt, ad praesens rationem habentes, omnia et singula iura, privilegia, libertatesque ac immunitates episcopatus illius, tum et regalia quaevis, praerogativas et consuetudines
antiquas, quocunque nomine nuncupatas, ad hoc usque tempus tentas et
inviolabiliter observatas, authoritate Nostra Regia confirmandas et approbandas esse duximus, uti quidem praesentibus de certa Nostra scientia et
plenitudine potestatis Nostrae Regiae confirmamus et approbamus, atque
eundem reverendum episcopum Varmiensem modernum et pro tempore existentem ipsiusque Venerabile Capitulum atque vasallos et homines omnes
episcopatus illius circa eadem iura et immunitates in toto et per omnia,
prout antecessores ipsorum in usu eorum extiterunt, conservamus, perpetuo
et in aevum. Quod omnibus quorum interest, praesertim vero palatinis,
capitaneis et aliis officialibus terrarum Prussiae ad notitiam deducentes
mandamus, ut memoratum Reverendum Episcopum Varmiensem modernum
et pro tempore existentes, eiusque Venerabile Capitulum, atque vasallos et
alios homines ipsius iurisdictioni subiectos, circa iura, privilegia et praerogativas ipsorum antiquas conservent, et ab aliis quorum interest conservari
current, nec ipsis, aut eorum alicui, praemissorum omnium nomine negotium aut molestiam ullo unquam tempore facessant, contributiones, stationes, vel alias quasvis extraordinarias praestationes sive etiam collectas, absque ipsorum peculiari consensu, contra ipsos statuere, multo minus impera-
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re aut exigere per suos exactores non sinant, nec eorum quenquam extra
iurisdictionem propriam sibique competentem litteris universalibus et citationibus evocari ac perturbari patiantur, verum praefatum Reverendum Dominum Episcopum eiusque successores, una cum suo Capitulo ac subditis,
necnon vasallis, omnibus antiquis suis iuribus, immunitatibus, praerogativis
aliisque quibusvis regalibus ipsum capitulumque ipsius ex antiquo concernentibus pacifice et quiete gaudere et utifrui permittant et ut id alii faciant
pro debito officii sui diligenter curent, quidquid enim contra iura et provilegia eorum attentatum fuerit, id irritum et inane foret. In cuius rei fidem
praesentes manu Nostra subscriptas, sigillo Regni consignari iussimus. Datum Varsaviae, die XVI mensis Julii anno Domini MDCXIV, regnorum Nostrorum Poloniae XXVII Sueciae vero XXI anno. Sigismundus Rex, locus
sigilli pensilis Jacobus Zadzik secretarius, manu propria.
Nos igitur Joannes Casimirus Rex supplicationi praedictae benigne
annuentes suprainsertas litteras in omnibus earum punctis clausulis articulis et conditionibus, authoritate Nostra Regia approbandas et confirmandas
esse duximus, prout approbamus et confirmamus praesentibus litteris Nostris, decernentes easdem prout iuris est et usus earum habetur vim et robur
perpetuae firmitatis habere debere. In cuius rei fidem praesentes manu
Nostra subscriptas sigillo Regni communiri iussimus. Datum Brestiae in
comitiis Regni, die 25 mensis Martii anno Domini MDCLIII [1653], regnorum Nostrorum Poloniae et Sueciae V anno.
a-Joannes

Casimirus Rex-a
N[icolaus] Prazmowski referendarius
et regens cancellariae regni maioris, manu propria

a-a w³asnorêcznie

SUMMARY
King Jan Kazimierzs relations with the region of Warmia spanned the 20-year
period of the monarchs reign from 1648 to 1668. This article analyses those relations on two levels: the relations between the king, Warmias bishop and the cathedral chapter, as well as the relations at the level of the property administration
when the Duchy of Warmia was regarded by the king as a Polish province.
The kings relations with the Church of Warmia resulted in several nominations
to high church positions, including Tomasz Ujejskis nomination for the provost of
the Warmia chapter and his promotion to the post of ordinary of the Kiev diocese,
Warmia bishop Wac³aw Leszczyñskis nomination for the position of the Gniezno
archbishop, and Jan Stefan Wyd¿gas promotion to the post of the Warmia archbishop. The king and the queen also had the power of appointing Canon priests for
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the Warmia chapter, and this title was granted to several royal secretaries. During
the second Swedish war, the royal treasury acquired a loan of several thousand
zlotys from the chapter. Jan Kazimierz was highly supportive of the Jesuits, and he
was actively involved in the chapters dispute with its canon, Jan Markiewicz,
a stout promoter of anti-Jesuit rhetoric.
The matters relating to property administration consisted mostly of court proceedings, tax and political issues. As regards the former, the king passed a very
important decision for the Warmia region. Pressed by the bishop and the chapter,
Jan Kazimierz decreed that the bishops and the chapters decisions could not be
appealed with a higher authority, namely the tribunal, the king and the pope,
therefore, they were final and binding. At a time when Poland was involved in
various types of military campaigns, Warmia was always eager to meet the kings
expectations. Warmias regional council accepted those duties and assigned them to
the local subjects. Yet during the war with Sweden, the king partially released
Warmia from its financial obligations upon the bishops and the chapters request.
Jan Kazimierz supported the military alliance between the Royal Prussia, including
Warmia, and the Electoral Brandenburg which united their efforts to protect the
Prussian province from the Swedes.
Jan Kazimierzs relations with the region of Warmia should be regarded as
lively and satisfactory. The king was consistent in exercising his authority, but he
also showed an understanding for his subjects needs at a time of hardship.
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WALKA Z ODDZIA£EM GEN. CYPRIANA KREUTZA
W LUTYM 1831 ROKU.
EPIZOD Z DZIEJÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO
W WOJEWÓDZTWIE SANDOMIERSKIM*
Wydarzeñ, które rozegra³y siê w woj. sandomierskim miêdzy 12 a 24
lutego 1831 r. nie mo¿na zaliczyæ do chlubnych kart powstania listopadowego. Opisywali je uczestnicy zmagañ, historycy polscy i rosyjscy. Z regu³y ich
prace zawiera³y krytykê postêpowania administracyjnych i wojskowych
w³adz polskich, a nawet pojedynczych osób1 . Jednak w wielu wypadkach
oceny by³y zbyt ostre i niewywa¿one.
W woj. sandomierskim w lutym 1831 r. nie rozgrywa³y siê wydarzenia
kluczowe dla przebiegu wojny. G³ówna armia rosyjska wkroczy³a do Królestwa Polskiego 6 lutego w pasie wytyczonym przez Bug i Narew. Dzieñ
wczeniej granicê przekroczy³y mniejsze oddzia³y skoncentrowane na skrzyd³ach g³ównego zgrupowania rosyjskiego. Na po³udnie od Brzecia Litewskiego od W³odawy i Uci³uga uczyni³ to V korpus rezerwowy kawalerii gen.
Cypriana Kreutza. Jego trzon tworzy³y dwie dywizje kawalerii: 2. Dywizja
Strzelców Konnych gen. Fiodora Geismara. i 2. Dywizja Dragonów gen. Zaboriñskiego. Liczy³y one 6 lutego 3,6 tys. strzelców konnych i 3,7 tys. drago* Prezentowany tekst stanowi czêæ przygotowywanej przez autora publikacji powiêconej
operacjom militarnym gen. Józefa Dwernickiego w powstaniu listopadowym.
1 J. Zió³ek, Mobilizacja si³ zbrojnych na lewobrze¿u Wis³y 18301831, Lublin 1973, s. 3741;
W. D¹bkowski, Genera³ Józef Dwernicki w Radomskiem w lutym 1831 roku, Biuletyn Kwartalny
Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. 27: 1980, z. 4, s. 510; W. Tokarz, Wojna polsko-rosyjska
18301831, Warszawa 1993, s. 210214; W. Saletra, Krakowskie i Sandomierskie w czas powstania listopadowego. Administracja, wysi³ek zbrojny, postawa spo³eczeñstwa, Kielce 2005.
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nów (7,3 tys. tys. szabel). Wspiera³y ich trzy pu³ki kozackie (1330 szabel)
oraz silna artyleria licz¹ca 48 dzia³ (879 artylerzystów)2.
W pierwszej fazie operacji w Królestwie V korpus mia³ operowaæ w woj.
lubelskim w cis³ej wiêzi z g³ówn¹ armi¹ (patrz przypis 90)3. W Lubelskiem
nie by³o si³ polskich, które by³yby zdolne przeciwstawiæ siê Kreutzowi. Jedynie twierdza w Zamociu mia³a stanowiæ trwa³y punkt oparcia powstania.
Nie ma siê wiêc co dziwiæ, ¿e Lublin znalaz³ siê w rêkach Kreutza ju¿
8 lutego4. Dowódca powstañczych si³ zbrojnych w woj. lubelskim i podlaskim
gen. Edward ¯ó³towski wycofa³ siê z podleg³ymi sobie oddzia³ami (formowane
pu³ki piechoty [dalej: pp] 15. i 16. oraz 2. pu³k jazdy [dalej: pj] Lubelskiej
Or³a Bia³ego) za Wis³ê i rozlokowa³ miêdzy Kozienicami a Kazimierzem.
Tymczasem w woj. podlaskim, s¹siaduj¹cym od pó³nocy z Lubelszczyzn¹,
rozstrzyga³y siê losy powstania.
Teren zmagañ g³ównych armii po 11 lutego przeniós³ siê na po³udnie od
Bugu w rejon szosy brzeskiej i starego traktu litewskiego. Wtedy te¿,
a dok³adnie 14 lutego, dozna³a pora¿ki pod Stoczkiem brygada z dywizji gen.
Geismara nale¿¹cej do korpusu Kreutza, która operowa³a w po³udniowej
czêci woj. podlaskiego. Gen. Józef Dwernicki, zwyciêzca tej batalii, os³oni³
prawe skrzyd³o g³ównej armii polskiej operuj¹ce wzd³u¿ szosy brzeskiej,
a jednoczenie niewiadomie pokrzy¿owa³ rosyjskie plany co do dzia³añ
w górnym biegu Wis³y. Dok³adnie 14 lutego, gdy Dwernicki gromi³ Geismara,
rosyjski g³ównodowodz¹cy Iwan Dybicz rozwa¿a³ decyzjê o skierowaniu obydwu dywizji V korpusu na lewy brzeg Wis³y do woj. sandomierskiego i czêci
mazowieckiego, przy czym Geismar mia³ przeprawiæ siê miêdzy Warszaw¹
a Pu³awami, a Kreutz w Pu³awach lub poni¿ej tej miejscowoci. Na lewym
brzegu V korpus mia³ parali¿owaæ mobilizacjê polskich si³ zbrojnych oraz
przeci¹æ komunikacjê miêdzy Warszaw¹ a Kaliszem i Krakowem (tym samym z Europ¹). Ten plan pokrzy¿owa³a pora¿ka Geismara, który od
14 lutego do³¹czy³ do g³ównej armii, trac¹c stycznoæ z Kreutzem i jego
oddzia³ami. Kreutz nie wiedzia³ o poczynaniach swojego podkomendnego
(o jego klêsce pod Stoczkiem dowiedzia³ siê dopiero od jeñców, których wzi¹³
do niewoli w trakcie walk na lewym brzegu Wis³y!)5. Od tej pory dzia³a³ bez
³¹cznoci z g³ówn¹ armi¹. Ostatnie rozkazy, jakie odebra³, pochodzi³y z po2 I. Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 4, Kraków 1909, s. 54; A. K. Puzyrevskij, Polsko-russkaja
vojna 1831 goda, t. 2, S. Peterburg 1890, dodatki, s. 10 (3,4 tys. strzelców konnych i 3,3 tys.
dragonów).
3 Vojna z polskimi mjatenikami 1831 goda w perepiske imperatora Nikolaja I s grafom
Dybièem Zabalkanskim [dalej: Vojna], Russkaja Starina, t. 41: 1884, ks. 1, s. 95, 112.
4 Archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie [dalej: AMWP], syg. 19067, Izloenie
voennych dejstvij protiv polskich mjatenikov soverennych pod predvoditelstvom generalfeldmarala grafa Dybièa Zabalkanskogo v pervoj polovine 1831 goda, Varava 1834, s. 193;
A. K. Puzyrewski, Wojna polsko-ruska 1831 roku, Warszawa 1899, s. 76, 125.
5 Dybicz z kolei nie wiedzia³, co porabia Kreutz i 25 lutego uwa¿a³ nawet, i¿ zosta³ on
rozbity przez Polaków, Vojna, t. 43: 1884, ks. 8, s. 340; ks. 9, s. 529531; t. 46: 1885, ks. 5,
s. 114; F. Smit, Istorija polskogo vozstanija i vojny 18301831 godov, t. 1 , S. Peterburg 1863, s. 467.
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cz¹tku lutego. Dybicz nakazywa³ w nich Kreutzowi po zdobyciu Lublina
marsz ku Pu³awom i opanowanie przeprawy przez Wis³ê. Dalej mia³ kontynuowaæ marsz na Warszawê prawym brzegiem, a na lewy wys³aæ kozaków
w celu rozproszenia powstañczych si³ zbrojnych6.
Wieczorem z 11 na 12 lutego oddzia³ pod komend¹ gen. Adama Würtemberga opanowa³ Kazimierz ze znacznym magazynem ¿ywnoci i paszy, którego Polacy nie zd¹¿yli w ca³oci ewakuowaæ. Kreutz zaj¹³ Pu³awy 12 lutego7.
Istniej¹ sprzeczne informacje na temat tych wydarzeñ, zw³aszcza walk
w Kazimierzu. Sami Rosjanie stwierdzili, i¿ nie napotkali oporu, ale jednoczenie zaznaczali, i¿ wziêli do niewoli oficera i 47 szeregowych8. Od woj.
sandomierskiego oddziela³a Kreutza tylko Wis³a pokryta lodem, którego stan
wbrew nadziejom Polaków pozwala³ na dokonanie przeprawy9. Wis³a dobra
patriotka  jak j¹ nazwa³ W³adys³aw Zamoyski  nie zapewnia³a jeszcze
bezpieczeñstwa powstaniu.
Gdy Kreutz pojawi³ siê nad Wis³¹, od g³ównej armii dzieli³ go dystans
ponad 100 km (w linii prostej). Dybicz dopiero szykowa³ siê do marszu na
Warszawê z rejonu Wêgrowa i Siedlec. Rozpocz¹³ go 17 lutego. W tym momencie Kreutz by³ ju¿ na lewym brzegu Wis³y. Wkroczy³ na obszar Królestwa
uznawany przez w³adze powstañcze za bezpieczny10 i to na dodatek w tym
momencie, gdy Polacy ci¹gali swoje si³y ludzkie i materialne ku stolicy,
szykuj¹c siê do walnej rozprawy z Dybiczem. Woj. sandomierskie sta³o przed
Kreutzem otworem. Dla powstania mia³o du¿e znaczenie. Nie zalicza³o siê do
najludniejszych (7 miejsce na osiem). Rolnictwo mia³o s³abe11, ale pomimo
nieurodzaju (poza pszenic¹)12, dokonano na jego obszarze znacznych zakupów ¿ywnoci i paszy na potrzeby armii powstañczej. Zmagazynowano je
bli¿ej Warszawy w Górze i Rawie. Mniejsze magazyny znajdowa³y siê Koñ6

AMWP, syg. 19067, s. 134, 149; Vojna, t. 43: 1884, ks. 8, s. 340.
Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie, zespó³ W³adze Centralne Powstania
18301831 [dalej: AGAD], rkps 153a, k. 25; Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich
we Wroc³awiu [dalej: Oss.], rkps 7977/II, s. 2.
8 Kazimierz Oborski, dowódca 2. pj Lubelskiej, opisywa³ w prasie, jak to jego pu³k toczy³
heroiczne boje w obronie magazynu, dziêki czemu wywieziono z niego kilka tysiêcy korców
zbo¿a. Raporty polskich urzêdników wskazuj¹, i¿ 80 kozaków wpad³o do Kazimierza od strony
Pu³aw i zabra³o do niewoli kilkunastu krakusów. AGAD, rkps 549a, k. 169; AMWP, syg. 19067,
s. 138; Muzeum w £owiczu [dalej M£], rkps 4457, nr 184; Kurier Polski, nr 430 z 23 lutego
1831, nr 436 z 1 marca 1831.
9 AGAD, rkps 486a, k. 93; rkps 549a, k. 177, 183; AMWP, syg. 19067, s. 138; Archiwum
Pañstwowe w £owiczu [dalej: AP£], rkps 209, k. 3; B. Paw³owski, ród³a do dziejów wojny
polsko- rosyjskiej 18301831 [dalej: ród³a], t. 1, Warszawa 1931, s. 292, 328.
10 S. Barzykowski, Historia powstania listopadowego, t. 2, Poznañ 1883, s. 358: Wis³a
by³a niejako nasz¹ granic¹ militarn¹, nasz¹ podstaw¹ operacyjn¹ [...].
11 T. Strze¿ek, Kawaleria Królestwa polskiego w powstaniu listopadowym, mobilizacja
i podstawy funkcjonowania w wojnie, Olsztyn 2006, s. 101.
12 A. Po³ujañski, Opisanie lasów Królestwa Polskiego, t. 1, Warszawa 1854, s. 234;
W. Saletra, op. cit., s. 114; T. Strze¿ek, Kawaleria..., s. 101.
7
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skich, Radomiu i Magnuszewie13. 18 lutego w radomskim magazynie by³y
znaczne zapasy, gdy¿ stanowi³ punkt etapowy w transporcie do Warszawy
zasobów magazynu g³ównego zlokalizowanego w Kielcach14. Pomimo zarz¹dzeñ ewakuacyjnych, zapasów z Radomia nie wywieziono. Nie dopucili
do tego sami mieszkañcy, a w³adze nie mia³y si³y, aby zarz¹dzenia wyegzekwowaæ15.
O potencjale woj. sandomierskiego decydowa³ rozwiniêty przemys³ metalurgiczny, który sta³ siê sk³adow¹ czêci¹ powstañczego przemys³u zbrojeniowego Obejmowa³ szereg miejscowoci wzd³u¿ rzeki Kamiennej, m.in. Ostrowiec, Suchedniów, W¹chock, a w g³êbi województwa np. Koñskie nad rzek¹
Czarn¹, Przyborów czy Kozienice w pobli¿u Wis³y. W lutym 1831 r. zak³ady
te dostarcza³y powstañczym si³om zbrojnym g³ównie broñ bia³¹  pa³asze,
kosy i piki, lance oraz pociski (odlewnie granatów w Samsonowie i Suchedniowie)16. Od Pu³aw, gdzie przeprawi³ siê Kreutz, dzieli³ je dystans od
kilkudziesiêciu do ponad setki kilometrów.
Ukszta³towanie terenu woj. sandomierskiego sprzyja³o skrytym dzia³aniom zw³aszcza w jego po³udniowej i wschodniej czêci. Miêdzy Pilic¹
a Podgórzem I³¿eckim rozci¹ga³a siê falista równina (Równina Radomska),
przez któr¹ p³ynie rzeka Radomka i mniejsze dop³ywy Wis³y i Pilicy. U³atwi³yby one obronê, ale nie w warunkach zimowych, gdy lód sku³ przeszkody
wodne i bagna. Do czynników u³atwiaj¹cych obronê nale¿a³y wiêksze ni¿
obecnie kompleksy lene, które obejmowa³y obszar wytyczony przez rzekê
Pilicê i miejscowoci: Bia³obrzegi, Nowe Miasto, Radom, Skaryszew, Zwoleñ
(Puszcza Kozienicka). W po³udniowej czêci zwarty kompleks tworzy³a Puszcza wiêtokrzyska, która wraz z Górami wiêtokrzyskimi zapewnia³a os³onê
wielu zak³adom przemys³owym i wydobywczym. Naturaln¹ liniê obronn¹
wytycza³a w tym rejonie rzeka Kamienna17. W warunkach zimowych i przy
du¿ym zalesieniu szybkoæ przemieszczania siê zale¿a³a od systemu dro¿nego, który wytycza³ te¿ szlaki dzia³añ mas wojska. Najwiêcej by³o dróg rednich i bocznych. Do szybkiego marszu najlepiej nadawa³y siê trakty g³ówne,
czyli pañstwowe drogi bite (szosy) z tward¹ kamienn¹ nawierzchni¹ z drobnego granitu. Przez woj. sandomierskie przebiega³ trakt krakowski (z Warszawy do Micha³owic przez Nowe Miasto, Drzewicê, Opoczno, Koñskie i Radoszyce). Wzd³u¿ Wis³y bieg³ trakt lubelski. Formê bit¹ (szosow¹) mia³ praw13

AGAD, rkps 153a, k. 27; J. Zió³ek, Magazyny ¿ywnociowe intendentury wojsk w powstaniu 18301831, Roczniki Humanistyczne, t. 20: 1972, z. 2, s. 181.
14 AGAD, rkps 77, k. 23. Z Kielc wysz³y cztery transporty. Pierwszy dotar³ do Radomia,
drugi przej¹³ dowódca si³y zbrojnej woj. sandomierskiego (Roman So³tyk) na potrzeby swoich
oddzia³ów, a trzeci i czwarty dotar³y prawdopodobnie do stolicy; rkps 465, k. 126.
15 AGAD, rkps 465, k. 121; rkps 494, k. 68; Oss., rkps 13284/II, k. 103; ród³a, s. 292.
16 S. Barzykowski, op. cit., s. 359; J. Zió³ek, Mobilizacja si³..., s. 18, 25; W. Tokarz, op. cit.,
s. 125; W. Saletra, op. cit., s. 104109; T. Strze¿ek, Kawaleria..., s. 469.
17 A. K. Puzyrewski, Wojna..., s. 50; A. Dylikowa, Krainy geograficzne, Warszawa 1973,
s. 449.
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dopodobnie tylko odcinek od stolicy do Mniszewa. Od Mniszewa do Pu³aw
trakt ten nie mia³ formy szosowej i przebija³ siê przez Puszczê Kozienick¹
jako tzw. droga rednia. W Pu³awach by³a przeprawa przez Wis³ê. Tutaj trakt
lubelski krzy¿owa³ siê z traktem ³¹cz¹cym Radom z Kurowem18. Aby sparali¿owaæ skutecznie komunikacjê Warszawy z Krakowem (a dalej z Europ¹19),
Kreutz musia³by posun¹æ siê na pó³nocy a¿ za Pilicê (po Grójec), a na zachód
a¿ za Radom (po Opoczno i Koñskie). W przeciwnym wypadku Polacy zachowaliby swobodê komunikacji szosowej miêdzy województwami lewobrze¿nymi i Warszawy z Europ¹. Na tak g³êbokie wnikniêcie w terytorium przeciwnika Kreutz nie mia³ dostatecznych si³.

Szkic nr 1: Pó³nocno-wschodnia czêæ woj. sandomierskiego
 teren walk w lutym 1831 r.

18 J. Majewski, O drogach w Królestwie Polskim, Warszawa 1877, s. 3; M. Czernik, Poczta
Królestwa Polskiego w latach 18151851, Wroc³aw 1987, s. 152154.
19 S. Barzykowski, op. cit., s. 359.
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2. Dywizja Dragonów, po wydzieleniu oddzia³ów do zabezpieczenia woj.
lubelskiego, liczy³a maksimum 2,5 tys. szabel (16 szwadronów), 450500
kozaków (5 sotni) i 380 artylerzystów20. Oddzia³ dysponowa³ bardzo siln¹
artyleri¹ w postaci 8 dzia³ lekkich konnych z 28. roty i 12 dzia³ ciê¿kich
konnych z 27. roty. Ca³oæ si³ Kreutza, która operowa³a w woj. sandomierskim, oscylowa³a wokó³ 3,5 tys. ¿o³nierzy. Oddzia³ obarczony by³ taborem
licz¹cym ok. 300 wozów z zapasem ¿ywnoci na dwa tygodnie i wyposa¿eniem szpitalnym21. Powstañcze w³adze cywilne i wojskowe w woj. sandomierskim pozbawione by³y realnej si³y zbrojnej zdolnej oprzeæ siê oddzia³om
regularnej armii rosyjskiej22. Strona polska mog³a teoretycznie wys³aæ do
boju z Kreutzem od razu ok. 9 tys. piechoty i blisko tysi¹c kawalerzystów
(krakusów) z nowych pu³ków. Niestety te imponuj¹ce liczby nie odzwierciedla³y rzeczywistego potencja³u formacji sformowanych po wybuchy powstania. Chocia¿by z dwóch nowych pu³ków kawalerii (2. pj Sandomierskiej
i 2. pj Lubelskiej23) do boju mo¿na by³o wystawiæ góra 400 jedców i to nie
najlepiej uzbrojonych i wyszkolonych. Obydwa pu³ki przypomina³y raczej
nieregularn¹ kawaleriê rosyjsk¹, kozaków. Podobnie by³o z nowymi pu³kami
piechoty, które znajdowa³y siê trakcie prac organizacyjnych. Nie by³y gotowe
do walki z racji braków materia³owych (m.in. mundurów, broni palnej), niedostatecznego wyszkolenia oraz dowiadczenia ¿o³nierzy, którzy na dodatek
uzbrojeni byli g³ównie w kosy i piki24. Nie mniej imponuj¹co przedstawia³a
siê na papierze Stra¿ Bezpieczeñstwa [dalej: SB] i Gwardia Ruchoma [dalej:
20 F. Smit, op. cit., s. 331, 468; A. K. Puzyrewski, Wojna..., s. 128. Do obserwacji Zamocia
Kreutz zostawi³ pu³k Finlandzki dragonów (896 szab.), 2 sotnie kozaków pu³ku Choperskiego
(200 szab.), 4 dzia³a 28. roty artylerii konnej, a w Lublinie szwadron dragonów i sotniê kozaków. Do organizacji drogi etapowej do W³odzimierza po plutonie na punktach etapowych. Jeden
szwadron dragonów w sile oko³o 150 szabli strzeg³ Pu³aw i Kazimierza. Na lewy brzeg Wis³y
przeprawi³y siê 3 sotnie pu³ku Choperskiego i 2 sotnie pu³ku 5. Czarnomorskiego. Zdaniem
Smita Kreutz dysponowa³ 800 kozakami.
21 F. Smit, op. cit., s. 330, 468; A. K. Puzyrevskij, Polsko-russkaja..., s. 10; A.K. Puzyrewski, Wojna..., s. 127.
22 Ze starej armii w województwie by³y tylko dwie kompanie rezerwowe 2. i 5. ppl. ród³a,
s. 292; F. Ostrowski, Franciszek Kozakowski pu³kownik wojsk polskich, Pary¿ 1832, s. 2122.
23 Pu³k ochotników sandomierskich 21 lutego otrzyma³ nazwê 2. pj Sandomierskiej,
a pu³k lubelski wystêpuje jako 2. pj Lubelskiej Or³a Bia³ego od 18 lutego. Obydwa pu³ki, gdy
walczy³y z Kreutzem, nawet nie by³y na etacie pañstwa.
24 15. pp w Kozienicach, 16. pp w Gniewoszowie, 11. pp w Nowym Miecie, a 12. pp
w Radomiu (w sumie 9 tys. ludzi). 9. i 10. pp zmierza³y ku Warszawie m.in. przez woj.
sandomierskie (4,3 tys. ¿o³nierzy). Ta masa ponad 13 tys. ¿o³nierzy dysponowa³a tylko 1600
karabinami (teoretycznie, bo np. 9. pp dosta³ swoje karabiny dopiero oko³o 19 lutego w Rawie).
W Radomiu gromadzili siê strzelcy leni i celnicy z broni¹ paln¹. Wchodzili m.in. w sk³ad
Baonu Strzelców Celnych Sandomierskich Juliusza Ma³achowskiego. AGAD, rkps 486a, k. 87;
rkps 494a, k. 68; M£, rkps 4455, nr 183, 218, 307, 310; rkps 4457, nr 178, 211, 212, 295, 305; F.
Gawroñski, Pamiêtniki roku 1830/1831 oraz kronika pamiêtnikowa (17871831), Kraków 1916,
s. 3940; J. Zió³ek, Mobilizacja si³..., s. 167; J. Zió³ek, Piechota nowej formacji w powstaniu
listopadowym, Studia i Materia³y do Historii Wojskowoci, t. 20: 1976, s. 174, 176, 186, 188
189, 191; T. Strze¿ek, Kawaleria..., s. 204205, 229, 337338, 365366, 492493.
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GR], ale ich realna wartoæ bojowa by³a wrêcz znikoma25. Kreutz niewiele
wiêc ryzykowa³, gdy zdecydowa³ siê wkroczyæ ze swoim oddzia³em do województwa. 14 lutego przeszed³ Wis³ê po lodzie (nie bez problemów)26, ale
drobne oddzia³y kozackie i stra¿ przednia korpusu na lewym brzegu dzia³a³y
ju¿ od 12 i 13 lutego. W raporcie urzêdowym Kreutz uzasadnia³ przeprawê
ca³oci si³ w Pu³awach (a nie samych kozaków, jak poleci³ mu Dybicz) tym, i¿
zamierza³ utrzymaæ kontrolê nad zasobami magazynu w Kazimierzu. Postanowi³ odrzuciæ Polaków od brzegu Wis³y, aby nie odbili magazynu w chwili,
gdy bêdzie maszerowa³ w dó³ rzeki. O wyborze lewego brzegu na teren
dzia³añ zadecydowa³a te¿ obawa, i¿ przeprawa przez Wieprz by³aby nie mniej
trudna i niebezpieczna jak przez Wis³ê. Ponadto Kreutz nie chcia³ mieæ
dwóch przepraw w Pu³awach i na Wieprzu, gdy¿ rozproszy³by tym samym
i tak s³abe si³y27. Po przeprawie dzia³a³ na dwóch kierunkach. Na pó³noc ku
Kozienicom i Ryczywo³owi (kierunek warszawski) i na zachód na Zwoleñ
i Radom (kierunek radomski). Nie ulega w¹tpliwoci, i¿ najwa¿niejszy dla
niego by³ kierunek warszawski, co wynika³o z operacji g³ównej armii rosyjskiej. Od strony stolicy Królestwa spodziewa³ siê te¿ zapewne najsilniejszej
kontrakcji Polaków.
Przeprawa oddzia³u rosyjskiego nie odby³a siê bezkrwawo. W Gniewoszowie stacjonowa³a czêæ oddzia³u p³k. Wincentego Szeptyckiego, który mia³
prowadziæ ma³¹ wojnê w woj. lubelskim28. 12 lutego kozacy odparli pikiety
krakusów od brzegów Wis³y a¿ po Gniewoszów i wrócili pod Górê Pu³awsk¹29. Gen. ¯ó³towski nie ruszy³ siê Kozienic z 15. i 16. pp na wsparcie
Szeptyckiego i myla³ ju¿ o odwrocie do Warki (uczyni³ to 14 lutego). Rozpoczêto ewakuacjê zasobów magazynu Gniewoszowa do Mniszewa. W nocy z 12
na 13 lutego kozacy bez strza³u przechwycili dwóch krakusów z pikiety pod
Wysokim Ko³em (na po³udnie od Gniewoszowa)30. 13 lutego od rana przeprawili kilkanacie szwadronów kawalerii i 12 dzia³31. Jeszcze przed po³udniem
na Gniewoszów ruszy³a rosyjska awangarda p³k. Szylinga (ok. 350 szabel
25 Stra¿ Bezpieczeñstwa to formacja o charakterze policyjno-porz¹dkowym uzbrojona
g³ównie w kosy i piki. Dopiero tu¿ przed wkroczeniem Rosjan do Królestwa postanowiono
w³¹czyæ stra¿ do dzia³añ militarnych, a dok³adnie do wojny partyzanckiej ma³ej wojny. Gwardia Ruchoma to formacja pe³ni¹ca funkcjê rezerwy dla armii regularnej. W woj. sandomierskim
SB liczy³a oko³o 49 tys. ludzi, a GR tylko 2,2 tys., gdy¿ dostarczy³a ludzi do nowych pu³ków
piechoty. J. Zió³ek, Mobilizacja si³..., s. 49, 53, 55, 5758, 216.
26 Trudno powiedzieæ, czy przeprawi³ te¿ ca³y tabor. Gdy Polacy 26 lutego zdobyli Pu³awy,
znaleli w nim setkê wozów wype³nionych zbo¿em i prawdopodobnie ¿o³nierzy niezaliczanych
do stanu bojowego.
27 AMWP, syg. 19067, s. 143, 191192; A.K. Puzyrewski, Wojna..., s. 125.
28 Oddzia³ ten wydzieli³ z podleg³ych sobie si³ gen. ¯ó³towski. Liczy³ ok. 800850 ¿o³nierzy
z 15. i 16 pp uzbrojonych w broñ paln¹ (dowodzi³ nimi pp³k Antoni Reszka) i 150200 jedców
z 2. pj Lubelskiej. Szeptycki dysponowa³ w Gniewoszowie 400 piechurami i szwadronem krakusów. M£, rkps 4455, nr 218; rkps 4457, nr 208, 235; ród³a, s. 318.
29 AGAD, rkps 549b, k. 253; rkps 549a, k. 169.
30 AGAD, rkps 549b, k. 253; M£, rkps 4455, nr 218; rkps 4457, nr 87; ród³a, s. 292.
31 Oficer z 2. pj Lubelskiej obserwowa³ przeprawê i liczy³ oddzia³y rosyjskie.
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i 2 dzia³a), pr¹c przed sob¹ krakusów. Szeptycki uzna³, i¿ w obliczu znacznej
przewagi nieprzyjaciela nie mo¿e utrzymaæ pozycji. Ust¹pi³ z Gniewoszowa.
W Kozienicach sta³ przez ca³y nastêpny dzieñ, os³aniaj¹c ewakuacjê magazynu do Mniszewa32. 15 lutego cofn¹³ siê do Ryczywo³u, gdzie zda³ komendê na
rêce pp³k. Antoniego Reszki33. Nie by³ to fortunny wybór. Gdy Rosjanie
pojawili siê pod miastem, Reszka pospiesznie je opuci³, nie próbuj¹c nawet
rozpoznaæ si³, jakie mia³ przed sob¹. Jego raport z Hiobow¹ wieci¹ o marszu
Rosjan na Warszawê dotar³ do gen. Stanis³awa Klickiego, który od 7 lutego
dowodzi³ wojskami powstañczymi na lewym brzegu Wis³y i strzeg³ bezpieczeñstwa lewobrze¿nych województw z Warszaw¹ w³¹cznie. Reszka zatrzyma³ siê dopiero w Mniszewie, a w Magnuszewie zostawi³ tylko kompaniê
piechoty (kilkudziesiêciu piechurów z 15. i 16. pp i nieco krakusów z 2. pj
Lubelskiej) pod dowództwem ppor. Apolinarego Nyki34.
Napór niewielkiej awangardy Kreutza wystarczy³ wiêc do tego, aby polskie oddzia³y cofnê³y siê ponad 50 km ku Warszawie, pozostawiaj¹c w rêkach
rosyjskich spor¹ czêæ kraju. Kreutz z g³ównymi si³ami dalej ich nie ciga³
i zatrzyma³ siê w Gniewoszowie, gdzie tkwi³ od 14 do 18 lutego. Pod Ryczywó³ zapêdzi³a siê tylko stra¿ przednia korpusu p³k. Szylinga35. Jej ruch
wymusi³y poczynania oddzia³u ppor. Nyki. 16 lutego zjawi³ siê on w Ryczywole i wysun¹³ na po³udnie a¿ do Nowej Wsi (8 km na pó³noc od Kozienic) swoje
stra¿e przednie, gdzie stoczy³y utarczkê z kozakami36. 17 lutego Nyko walczy³ z oddzia³em Szylinga pod Ryczywo³em i mostem na Radomce. Ten m³ody
oficer wykaza³ nadzwyczajne mêstwo i powiêcenie, ale by³ przekonany, ¿e
atakowa³y go znacznie wiêksze si³y, ni¿ by³y w rzeczywistoci37. Rzeka Radomka i uszkodzony przez Polaków most wytycza³y na kierunku warszawskim pó³nocne granice, poza które do 18 lutego nie wykracza³y oddzia³y
rosyjskie38. Warto zauwa¿yæ, ¿e Kreutz móg³ tê barierê swobodnie przekroczyæ i pojawiæ siê nad Pilic¹ u bram woj. mazowieckiego i Warszawy. U³atwi³aby mu to korelacja dzia³añ z Geismarem, który ju¿ od 16 lutego ponownie
operowa³ na po³udniowej flance g³ównej armii rosyjskiej. Z 17 na 18 lutego
by³ w Ceg³owie, a 18 lutego w Siennicy, za 19 lutego otrzyma³ od Dybicza
rozkaz marszu do Karczewa nad Wis³¹. Po opanowaniu przeprawy mia³ przerzuciæ kozaków na lewy brzeg i wys³aæ podjazdy obydwu brzegami Wis³y ku
32

AGAD, rkps 486a, k. 87, 93; rkps 549b, k. 253; M£, rkps 4455, nr 218; rkps 4457,
nr 208; ród³a, s. 317.
33 Jest to niejasna sytuacja. Szeptycki pisa³ w raporcie, i¿ uda³ siê do Warki, aby z³o¿yæ
raport ¯ó³towskiemu. M£, rkps 4457, nr 208.
34 Oss., rkps 2207, k. 11; S. Barzykowski, op. cit., s. 366.
35 AMWP, syg. 19067, s. 193; A.K. Puzyrewski, Wojna..., s. 125. Sk³ad oddzia³u Szylinga:
2 szwadrony dragonów, 50 kozaków i 2 dzia³a artylerii konnej.
36 AGAD, rkps 549a, k. 189. Krakusi stracili jednego ¿o³nierza, a sami zabili kozaka
i zdobyli konia.
37 AGAD, rkps 549a, k. 189; AMWP, syg. 19067, s. 193; M£, rkps 4457, nr 295; Oss., rkps
2207, k. 11.
38 AGAD, rkps 549a, k. 185.
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Warszawie i Pradze. Jego oddzia³ w tym czasie liczy³ ok. 5 tys. ¿o³nierzy
piechoty, kawalerii regularnej i kozaków z 16 dzia³ami39.
Dla Kreutza kierunek warszawski by³ najwa¿niejszy. Na radomski nie
kierowa³ znacz¹cych si³. Czeka³y tam na niego oddzia³y spod komendy gen.
Kazimierza Dziekoñskiego (dowódca si³y zbrojnej w woj. sandomierskim
i krakowskim). Tworzy³y one ³añcuch posterunków wzd³u¿ Wis³y w Opatowie, Lipsku i Zwoleniu oraz zajmowa³y Radom (ok. 900 kawalerii i 2,2 piechoty)40, nie licz¹c zbieraj¹cej siê SB i GR41. Z nowych pu³ków piechoty
11. tkwi³ w Nowym Miecie, a 9. i 10. zmierza³y na Warszawê traktem
krakowskim42. Okaza³o siê, i¿ by³o to za ma³o, aby uniemo¿liwiæ Rosjanom
zajêcie Radomia.
Pocz¹tek dzia³añ zapowiada³ siê dla Polaków obiecuj¹co. Oddzia³ 30 krakusów z 2. pj Sandomierskiej wys³any ze Zwolenia przez p³k. Franciszka
Kozakowskiego43, dowódcê ma³ej wojny w woj. sandomierskim, zaatakowa³
w £agowie i zmusi³ do ucieczki 50 kozaków. Krakusi dowodzeni przez mjr.
Jana Wielhorskiego podobno doszli a¿ do Góry Pu³awskiej, sk¹d odparli ich
Rosjanie44. 14 lutego role siê odwróci³y. 60 kozaków zaatakowa³o w Zwoleniu
Wielhorskiego, ale oddzia³ polski wyszed³ z utarczki bez szwanku, a nawet
ciga³ kozaków45. Pomimo sukcesu, Kozakowski wycofa³ siê ze Zwolenia na
wieæ, i¿ czêæ znaczna jazdy rosyjskiej zmierza do Radomia46. Nie myli³
39

AMWP, syg. 19067, s. 162, 169, 183.
W Lipsku 50 koni 2. pj Sandomierskiej i 100 koni jazdy lubelskiej (50-dymowej),
w Opatowie 84 konie 2. pj. Krakowskiej i 40 lubelskiej, 18 stra¿ników konnych i 300 ludzi
z baonu GR, a w Zwoleniu 50 koni (AGAD, rkps 464, k. 123; M£, rkps 4455, nr 249, rkps 4457,
nr 178, 184, 249). Si³y w Radomiu: 400 koni 2. pj Sandomierskiej, 160 koni jazdy sandomierskiej (50-dymowej), 50 strzelców lenych z broni¹, 1826 ¿o³nierzy z 12. pp.
41 Ju¿ 13 lutego w³adze cywilne zarz¹dzi³y zbiórkê SB. U¿ycie GR by³o utrudnione, gdy¿
jej dowódca Ludwik Ma³achowski oddali³ siê z miejsca urzêdowania w Radomiu. Tak wiêc do
walk mo¿na by³o wykorzystaæ tylko tych gwardzistów, którzy akurat byli przy baonach.
W sumie niewielu. AGAD, rkps 465, k. 145; M£, rkps 4457, nr 249. Osoba odpowiedzialna za
formowanie SB w Kozienicach umknê³a do Ryczywo³u (AGAD, rkps 549a, k. 253).
42 9. i 10. pp raczej nie mog³y byæ u¿yte do walki. Dopiero 1516 lutego dzielono je na
baony i kompanie, 9. pp dosta³ karabiny 19 lutego w Rawie. H. Dembiñski, Pamiêtniki
o powstaniu w Polsce 18301831, t. 1, Kraków 1877, s. 74; F. Gawroñski, op. cit., s. 3940.
43 Franciszek Kozakowski  pu³kownik kwatermistrzostwa, a od 10 lutego dowódca si³
zbrojnych przeznaczonych do ma³ej wojny w woj. sandomierskim, a wiêc komenderowa³ celnikami, strzelcami lenymi, Gwardi¹ Ruchom¹ i wszystkim, co da siê u¿yæ ze Stra¿y Bezpieczeñstwa.
44 AGAD, rkps 494a, k. 68; AP£, rkps 211, k. 107; M£, rkps 4457, nr 165, 178; Gazeta
Warszawska, nr 48 z 19 lutego 1831; Kurier Polski, nr 429 z 22 lutego 1831; ród³a, s. 341;
E. Callier, Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831, Poznañ 1887, s. 34. Pod
Gór¹ Pu³awsk¹ Rosjanie wziêli do niewoli kadeta Ksawerego Jasiñskiego. Z kolei sami stracili
w £agowie (wg Polaków) 4 zabitych kozaków, 6 rannych i 10 koni. Urzêdowy raport polski
wspomina tylko o 4 zabitych kozakach i 2 zdobytych koniach. Inny idzie jeszcze dalej i mówi
tylko o zabitym kozaku.
45 M£, rkps 4457, nr 177, 178.
46 M£, rkps 4457, nr 178; ród³a, s. 341.
40
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siê. Kreutz 14 lutego wys³a³ z Gniewoszowa na Radom oddzia³ ok. 500 szabel
z 2 dzia³ami47 pod komend¹ gen. Adama Würtemberga. Zatrzyma³ siê on na
trakcie z Pu³aw mniej wiêcej na wysokoci £agowa i £aguszowa (13 km na
zachód od Góry Pu³awskiej). W nocy z 14 na 15 lutego o 2 rano uderzy³ na
niego od po³udnia oddzia³ 150 koni jazdy sandomierskiej i lubelskiej mjr.
Floriana Karczewskiego (z 2. pj Sandomierskiej)48. Po nocnym ataku krakusi
cofnêli siê do Zwolenia. Würtemberg zjawi³ siê tak popo³udniu. Wypar³ polsk¹ jazdê z miasteczka i rozbi³ jej ariergardê49. Wywalczy³ tym samym drogê
do Radomia, ale to nie jemu przypad³ zaszczyt zajêcia miasta. Dowództwo
nad oddzia³em, który rozrós³ siê do ok. 600 szabel z 3 dzia³ami, obj¹³ szef
sztabu V korpusu gen. Iwan Dellingshausen50.
Opór stawi³y Rosjanom niewielkie si³y polskie dowodzone przez p³k. Piotra £agowskiego51. Gen. Dziekoñski, maj¹c zbyt przesadne wieci o sile przeciwnika (ich ród³em byli tchórz oficer i paru ¿ydów)52, opuci³ Radom
16 lutego o godz. 14 wraz z 12. pp i 6075 krakusami. Zamiast jednak
kierowaæ siê na Jedliñsk i Bia³obrzegi, aby po³¹czyæ siê z oddzia³em gen.
Juliana Sierawskiego (3,1 tys. nowej piechoty i kawalerii) zmierzaj¹cym od
Góry przeciwko Kreutzowi53, uda³ siê na Przytyk (na pó³nocny zachód od
Radomia)54. Ten ruch mia³ swoje uzasadnienie. Dziekoñski móg³ siê obawiaæ,
47

Dwa szwadrony dragonów, dwie sotnie kozaków i 2 dzia³a artylerii konnej.
Krakusi przy stracie 4 ludzi i 2 koni podobno zabili 35 kozaków. AGAD, rkps 494a,
k. 68; AMWP, syg. 19067, s. 192; M£, rkps 4457, nr 249; ród³a, s. 341.
49 AMWP, syg. 19067, s. 192, Rosjanie wziêli do niewoli 22 ludzi, nie licz¹c zabitych
i rannych; M£, rkps 4457, nr 249. Florian Karczewski pisze, i¿ zadano Rosjanom znaczne
straty w ludziach i koniach, ale z przebiegu utarczki wynika ca³kiem co przeciwnego. To Polacy
podali ty³y i cofnêli siê do Szyd³owca.
50 W Radomiu Rosjanie wziêli do niewoli 2 oficerów i 30 ¿o³nierzy ni¿szych stopni. Zniszczyli mundury i ok. 3 tys. sztuk broni (piki i kosy). Przejêli magazyn, ale prawdopodobnie
opuszczaj¹c miasto nie zniszczyli go. AMWP, syg. 19067, s. 193; Vojna, t. 46: 1885, ks. 4, s. 114.
51 Podobno mieszkañcy chcieli broniæ miasta wraz z wojskiem. AGAD, rkps 465, k. 121;
M£ rkps 4457, nr 243; A. Kraushar, Memorabilia z czasów powstania listopadowego 18301831,
Miscellanea Archiwalne, t. 3, Warszawa 1913, s. 149; P. £agowski, Wyprawa do Pu³aw w dniu
26 lutego 1831 r., Pamiêtnik Emigracji, z. 5, Pary¿ 18321833, s. 12; F. Gawroñski, op. cit., s. 73.
52 AP£, rkps 209, k. 104. Na Radom mia³ iæ rzekomo korpus z³o¿ony z 5 tys. ¿o³nierzy
i 6 dzia³.
53 Oddzia³ ten zorganizowa³ i skierowa³ z Warszawy gen. Klicki. Po po³¹czeniu z oddzia³em Reszki tworzyæ go mia³y nowe formacje kawalerii i piechoty. 1. pj Krakowskiej (ok. 1000
koni), 200 koni z 2. pj Lubelskiej Or³a Bia³ego i 300 koni doborowego trzeciego dywizjonu
5. psk. Razem 1500 koni. Piechota pp³k. Reszki zosta³a wzmocniona 800 piechurami z broni¹
paln¹ z 21. i 22. pp (w sumie 1650 piechoty). Artyleriê tworzy³y 4 dzia³a 3-funtowe kpt. Antoniego
Frölicha. Po 15 lutego oddzia³ wzmocni³y 12. pp (1826 piechoty, w tym 400 z broni¹ paln¹) i 11. pp
(700 piechoty z broni¹ paln¹ i 1900 kosynierów i pikinierów). AP£, rkps 209, k. 66; M£, rkps
4457, nr 94, 95, 236, 295; J. Zió³ek, Przygotowania do obrony stolicy w wietle papierów gen.
Stanis³awa Klickiego, Novum 1980, nr 1011: s. 137; T. Strze¿ek, Kawaleria..., s. 313.
54 AGAD, rkps 465, k. 121; M£, rkps 4457, nr 249, 309; ród³a, s. 341; R. So³tyk,
La Pologne. Précis historique, politique et militaire de s¹ révolution, précéde dune esquisse
de lhistoire de la Pologne depuis son origine jusquen 1831, Paris 1833, s. 355; H. Dembiñski,
op. cit., s. 76.
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i¿ droga na Bia³obrzegi jest zagro¿ona przez Rosjan, o czym mog³o wiadczyæ
starcie szwadronu 2. pj Sandomierskiej mjr. Karczewskiego z kozakami doñskimi pod Bartodziejami (6 km na wschód od Jedliñska)55. Opuszczaj¹c Radom, Dziekoñski odes³a³ na po³udnie do Szyd³owca oddzia³y nieregularne,
których zadaniem by³o prowadzenie wojny partyzanckiej i os³ona zak³adów
zbrojeniowych56. Formalne dowództwo nad nimi sprawowa³ p³k Franciszek
Kozakowski, od 15 lutego naczelny dowódca si³ zbrojnych w woj. sandomierskim57. Roci³ sobie do tego prawo jako dobry patriota p³k Piotr £agowski58, który kwestionowa³ podleg³oæ Kozakowskiemu i w praktyce kontestowa³ jego poczynania. Próbowa³ ich godziæ Roman So³tyk59. Spory kompetencyjne, zadra¿nienia z przesz³oci i wreszcie przekonanie o znacz¹cej sile
Rosjan w rejonie Radomia i Góry Pu³awskiej sparali¿owa³y dzia³ania tego
oddzia³u, który w ci¹gu kilku dni osi¹gn¹³ stan od 2050 do 2700 ludzi60. Nie
odegra³ on powa¿nej roli w walce z Kreutzem i tylko poch³ania³ rodki materialne i ¿ywnoæ przeznaczone dla Warszawy61. Kozakowski nawet nie zwi¹za³ czêci si³ rosyjskich. Najpierw wycofa³ siê z Szyd³owca do Bli¿yna,
a nastêpnie Rejowa62. Nie próbowa³ nawet odzyskaæ Radomia, który Dellingshausen opuci³ w po³udnie 17 lutego i uda³ siê do Kozienic63.
Droga biegn¹ca z Radomia do Góry Pu³awskiej wytycza³a po³udniow¹
granicê obszaru, na którym pojawi³y siê oddzia³y Kreutza. W jego obrêbie
i na obrze¿ach operowali kozacy w niewielkich, góra kilkudziesiêcioosobowych grupach64. Rdzeñ oddzia³u, czyli pu³ki dragonów z artyleri¹, dopiero
55

M£, rkps 4457, nr 309. W tym starciu krakusi mieli zabiæ 25 kozaków. Sami stracili
oficera i 3 ¿o³nierzy rannych.
56 M£, rkps 4457, nr 249.
57 Kozakowski z r¹k Dziekoñskiego przej¹³ komendê nad 2. pj Sandomierskiej, jedcami
50-dymowymi, 12. pp, oddzia³em strzelców Juliusza Ma³achowskiego, rezerwami 2. i 5. pu³ków
piechoty liniowej, stra¿¹ len¹ i celn¹. AGAD, rkps 278, k. 103; AMWP, syg. 9269/c; M£, rkps
4457, nr 165; Ostrowski, op. cit., s. 19; R. Bielecki, S³ownik biograficzny oficerów powstania
listopadowego, t. 2, Warszawa 1996, s. 344.
58 Przeznaczeniem £agowskiego i jego 2. pj Sandomierskiej by³ Wo³yñ, gdzie mia³ wznieciæ
powstanie. 12 lutego Klicki powierzy³ mu, jako dowódcy ma³ej wojny, zadanie os³ony brzegu
Wis³y od Kozienic do Zawichostu. W sprzyjaj¹cych okolicznociach mia³ przeprawiæ siê na
prawy brzeg Wis³y i dzia³aæ miêdzy Zamociem a granic¹ austriack¹. AMWP, syg. 9269/c; M£,
rkps 4457, nr 47; P. £agowski, op. cit., s. 1.
59 Roman So³tyk  dowódca Stra¿y Bezpieczeñstwa i Gwardii Ruchomej w woj. sandomierskim. Podlegali mu Kozakowski, £agowski i p³k. Pawe³ Muchowski (dowódca 12. pp). AGAD,
rkps 465, k. 121; APL, rkps 208, k. 28; rkps 209, k. 86; M£, rkps 4457, nr 163; Gazeta
Warszawska, nr 60 z 3 marca 1831; ród³a, s. 342; P. £agowski, op. cit., s. 2; M. Tarczyñski,
Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1988, s. 211.
60 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCz), rkps 5300, k. 105, 113; AP£, rkps
211, k. 8, 70; R. So³tyk, op. cit., s. 357.
61 AGAD, rkps 77, k. 23; rkps 464, k. 123; AP£, rkps 208, k. 28.
62 P. £agowski, op. cit., s. 2; R. So³tyk, op. cit., s. 355357; H. Dembiñski, op. cit., s. 83;
63 AGAD, rkps 454b, k. 98; rkps 549a, k. 191; rkps 549b, k. 8, 12; AMWP, syg. 19067, s. 193.
64 AGAD, rkps 549a, k. 185. W Kozienicach 15 lutego zjawi³o siê 18 kozaków i po zabraniu
z poczty listów wycofali siê na Gniewoszów. F. Smit, op. cit., s. 467; R. So³tyk, op. cit., s. 357.
18 lutego Rosjanie zajmowali Kozienice, Jedliñsk i Brzozê nad rzek¹ Radomk¹.
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18 lutego ruszy³ z Gniewoszowa na Kozienice. Jak stwierdzi³ sam Kreutz, ten
ruch wymusi³y na nim okolicznoci, w jakich siê znalaz³. Przede wszystkim
brak informacji z g³ównej armii, pog³oski zebrane od cywilów i zeznania
jeñców o pora¿ce Geismara pod Stoczkiem, obawa o bezpieczn¹ drogê odwrotu za Wis³ê (lód s³ab³, co wró¿y³o problemy przy przeprawie dzia³ i taborów)65. Rejon Kozienic by³ dogodny do obrony. Z trzech stron otoczony Puszcz¹ Kozienick¹ ze s³abo rozwiniêt¹ sieci¹ dróg, ale za to z dostêpem do Wis³y.
Na tej pozycji Kreutz odpar³ usi³uj¹cego go zniszczyæ gen. Józefa Dwernickiego (ok. 10,6 tys. ludzi i 15 dzia³) nadci¹gaj¹cego z czêci¹ korpusu od Ryczywo³u. Bitwa pod Now¹ Wsi¹66 z 19 lutego by³a nierozstrzygniêta. Obydwie
strony dozna³y w niej strat67, ale Dwernicki nie móg³ kontynuowaæ walki,
gdy¿ obawiaj¹c siê o los stolicy, pospiesznie wycofa³ siê na pó³noc do Góry.
So³tyk i Kozakowski, którzy mieli wspó³dzia³aæ z Dwernickim, na wieæ
o jego odwrocie wstrzymali marsz ku Górze Pu³awskiej. Zostali w Skaryszewie wystraszeni, i¿ zaatakuj¹ ich Rosjanie, którzy wedle gen. Sierawskiego
po otrzymaniu znacznych posi³ków mieli zaatakowaæ fabryki broni. Dzielni
polscy partyzanci w ka¿dej chwili gotowi byli cofn¹æ siê do Bli¿yna. Warto
przypomnieæ, ¿e Kreutz oddalony by³ od nich o 50 km w linii prostej68. Tak
fatalny dla Polaków odwrót Dwernickiego do Góry spowodowa³ Geismar.
Z oddzia³em licz¹cym ok. 5 tys. ¿o³nierzy z 16 dzia³ami pojawi³ siê wieczorem
19 lutego w Karczewie naprzeciw Gass (kilkanacie kilometrów na po³udnie
od Warszawy). Ju¿ w nocy na lewy brzeg przeszli lodem kozacy, ale odrzucono ich z powrotem albo wy³apano. Z³y stan lodu uniemo¿liwi³ Geismarowi
przeprawê ca³oci si³ (tak¿e rozkazy Dybicza do tego siê przyczyni³y). Jednak
obecnoæ mas piechoty i kawalerii z artyleri¹ na prawym brzegu Wis³y zwi¹za³a Dwernickiemu rêce. Do 22 lutego obserwowa³ poczynania Geismara,
a jego oddzia³ sta³ w Górze69. Kreutz nic nie wiedzia³ o poczynaniach swojego
podkomendnego (dzieli³ go od niego dystans 50 km). A¿ nie chce siê gdybaæ,
jak potoczy³yby siê losy powstania, gdyby ich ruchy by³y skoordynowane,
a lód na Wile umo¿liwia³ przeprawê.
65

AMWP, syg. 19067, s. 252253; Vojna, t. 46: 1885, ks. 5, s. 282283.
Pomimo ¿e znamy nazwê miejscowoci, trudno dok³adnie wskazaæ miejsce, gdzie bitwa
siê odby³a. Kreutz by³ przekonany, i¿ Dwernicki dysponowa³ 16 tys. ¿o³nierzy. Vojna, t. 46: 1885,
ks. 5, s. 282.
67 Rosjanie przyznali, i¿ stracili 92105 zabitych, rannych i jeñców oraz dwa dzia³a. Straty
polskie szacowali na 3 wy¿szych oficerów, 300400 ludzi (w tym 70100 jeñców). Polacy swoje
straty oceniali na 60100 zabitych, rannych i jeñców, a rosyjskie na 200 zabitych, rannych
i 4080 jeñców.
68 AP£, rkps 211, k. 8, 70; Gazeta Warszawska, nr 60 z 3 marca 1831; P. £agowski,
op. cit., s. 2. Kozakowski maszerowa³ z Rejowa do Skaryszewa, aby zaatakowaæ Górê Pu³awsk¹.
69 AMWP, syg. 19067, s. 169, 183, 209, 245; AGAD, rkps 549a, k. 218; BCz, rkps 5300,
k. 113; ród³a, s. 376377, 386; J. Dwernicki, Pamiêtniki jenera³a, Lwów 1870, s. 37; J. Puzyna,
Z pamiêtnika Józefa Kniazia z Kozielska Puzyny kapitana artylerii wojska polskiego w powstaniu 1831, Rocznik Mazowiecki, t. 11: 1999, s. 212. 20 lutego Geismar cofn¹³ siê ku Pradze, ale
22 lutego wróci³ ze znacznie os³abionym oddzia³em.
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Kreutz po bitwie pod Now¹ Wsi¹ zyska³ kolejne cztery dni na straszenie
Polaków grob¹ marszu na Warszawê, Kielce, Radom, a nawet Kalisz (patrz
przypis 78). Kozacy i dragoni, z którymi cierali siê ¿o³nierze z oddzia³u gen.
Sierawskiego70, robili wypady a¿ za Radomkê. Jaka czêæ oddzia³u Kreutza
(bez artylerii) zajê³a nawet Magnuszew z magazynem. G³ówne si³y dowódca
rosyjski trzyma³ pod Ryczywo³em i czeka³ na rozkazy Dybicza. Przygotowywa³ siê z jednej strony do marszu na Warszawê, aby ci¹gn¹æ na siebie jak
najwiêksze si³y polskie w momencie, gdy g³ówna armia bi³aby siê o stolicê
Królestwa71, a z drugiej prawdopodobnie szykowa³ ju¿ sobie drogê odwrotu
na prawy brzeg pod Wólk¹ Tyrzyñsk¹ i Tyrzynem72. Skorzysta³ z niej, gdy
tylko dowiedzia³ siê, ¿e Dwernicki ponownie zwróci³ siê przeciwko niemu73.
Wycofuj¹ce siê oddzia³y zniszczy³y magazyny w Magnuszewie i Kozienicach, zabiera³y mieszkañcom byd³o i fura¿, a w nocy z 23 na 24 lutego
pospiesznie przesz³y lodem na prawy brzeg Wis³y z taborami i artyleri¹74.
Pod Pu³awami Kreutz raczej nie móg³by tego dokonaæ, gdy¿ do Góry Pu³awskiej zbli¿a³y siê z rozkazu Dwernickiego oddzia³y So³tyka i Kozakowskiego.
Mia³y zablokowaæ punkt przeprawy, ewentualnie iæ na spotkanie Kreutza
ku Kozienicom75.
Kreutz w dzia³aniach na lewym brzegu Wis³y straci³ ok. 350 dragonów,
5060 kozaków oraz 2 dzia³ artylerii konnej76. Mimo ¿e nie wnikn¹³ zbyt
g³êboko w obszar woj. sandomierskiego, to jednak osi¹gn¹³ bardzo du¿o.
Sparali¿owa³ na wiele dni dzia³alnoæ administracji wojewódzkiej i obwodowej nie tylko w woj. sandomierskim, ale porednio w kaliskim i krakowskim77. Wywo³a³ panikê wród ludnoci cywilnej na obszarze, który zdecydo70 AGAD, rkps 454b, k. 98, 549b, k. 8, 12; Oss, rkps 2207, k. 11. Jan Komian pisa³:
Nocujemy po lasach i ci¹gle ucieramy siê z kozakami, teraz jestemy w Mniszewie i w okolicach ³apiemy dragonów.
71 Vojna, t. 46: 1885, ks. 5, s. 283; AMWP, syg. 19067, s. 195. Przygotowywa³ materia³y do
odbudowy mostu na Radomce w Ryczywole.
72 AGAD, rkps 262, k. 50; ród³a, s. 405; F. Smit, op. cit., s. 471472. Kreutz musia³ znaæ
to miejsce. Rosjanie po raz pierwszy skorzystali z niego w czasie powstania kociuszkowskiego.
W³anie pod Wólk¹ Tyrzyñsk¹ (po drugiej stronie Wis³y le¿y Tyrzyn) przeprawia³ swój korpus
gen. Ivan Fersen przed bitw¹ pod Maciejowicami.
73 22 lutego Dwernicki ruszy³ z Góry do Warki.
74 AMWP, syg. 19067, s. 252253. Dybicz 21 lutego wys³a³ Kreutzowi rozkaz odwrotu za
Wis³ê, który ten odebra³ podobno 23 lutego. ród³a, s. 405; J. Bartkowski, Wspomnienia
z powstania 1831 roku i pierwszych lat emigracji, Kraków 1967, s. 5657; F. Smit, op. cit.,
s. 471472; A. K. Puzyrewski, Wojna..., s. 127128.
75 AGAD, rkps 465, k. 145; AP£, rkps 209, k. 156; BCz, rkps 5300, k. 105; R. So³tyk, op.
cit., s. 357358.
76 Liczby wynikaj¹ z porównania stanów oddzia³u Kreutza sprzed wyprawy na lewy brzeg
Wis³y i po jej zakoñczeniu. 26 lutego w Pu³awach Polacy zniszczyli szwadron dragonów,
a ogólne straty rosyjskie szacowali na 3035 zabitych, 15 rannych 210260 jeñców (w tym 45
oficerów).
77 AGAD, rkps 468a, k. 87, 95, 96; rkps 486, k. 93; rkps 494, k. 68; A. Kraushar, op. cit.,
s. 148149.
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wanie przekracza³ obszar rzeczywistych dzia³añ jego kawalerii78. Zasia³ niepokój o bezpieczeñstwo Warszawy w naczelnym dowództwie polskim i rz¹dzie. Zak³óci³ dostawy ¿ywnoci i paszy z woj. krakowskiego do stolicy, co
zreszt¹ odczu³a g³ówna armia powstañcza zgromadzona pod Prag¹79. Pozbawi³ stronê polsk¹ pewnej czêci zasobów zgromadzonych m.in. w magazynach
Radomia i Kazimierza80. Nie wiadomo, w jakim stopniu wp³yn¹³ na produkcjê zbrojeniow¹. Byæ mo¿e spowolni³ przygotowania do produkcji broni palnej, co by³o najwa¿niejsze dla powstania81. Odci¹gn¹³ wspólnie z Geismarem
z g³ównego teatru dzia³añ wojennych bitny korpus gen. Dwernickiego
(18 lutego 6,2 tys. ¿o³nierzy i 11 dzia³), który móg³ wyrz¹dziæ sporo szkód
armii rosyjskiej, operuj¹c na jej lewym skrzydle i ty³ach i to w najwa¿niejszych dla losów powstania dniach miêdzy 18 a 25 lutego82. Kluczowy by³
dzieñ 18 lutego, gdy oczekiwano walnej bitwy z Dybiczem. Genera³ Julian
Sierawski, dowodz¹cy oddzia³ami (ok. 4,4 tys. ¿o³nierzy i 4 dzia³a) skierowanymi z Warszawy przeciwko Kreutzowi, mia³ rozpoznaæ, z jakimi si³ami ma
do czynienia, gdy¿ od tego naczelne dowództwo uzale¿nia³o wyznaczenie zadañ dla Dwernickiego83. Niestety Sierawski zawiód³. Nie tylko nie rozpozna³
dok³adnie si³ Kreutza, ale jeszcze je pomno¿y³, a nawet zaktywizowa³, gdy¿
rzekomo powiêkszone oddzia³y rosyjskie mia³y podj¹æ intensywne dzia³ania
przeciwko powstañczym fabrykom zbrojeniowym w woj. krakowskim i sandomierskim. Zasia³ obawy wród wszystkich podleg³ych sobie dowódców (m.in.
So³tyka i Kozakowskiego) i przekona³ naczelne dowództwo, aby skierowa³o
Dwernickiego do woj. sandomierskiego, a nie na g³ówny teatr wojny. Przekona³
nawet gen. Klickiego, który dzieñ wczeniej, tj. 17 lutego, dok³adnie ocenia³
si³y Kreutza84. £¹cznie do dzia³añ przeciwko Kreutzowi strona polska zaanga¿owa³a ok. 1213 tys. zbrojnych85, g³ównie z nowych formacji (z niewielkim
78 Kozaków widziano nawet tam, gdzie nie mieli szansy siê pojawiæ. 1415 lutego, gdy
korpus Kreutza przeprawia³ siê przez Wis³ê, Ignacy Szymañski informowa³ Henryka Dembiñskiego w Koñskich, i¿ 6 tys. kozaków widziano ju¿ w m. Przysucha (ok. 40 km na zachód od
Radomia), a ca³y korpus Kreutza by³ ju¿ w Radomiu (H. Dembiñski, op. cit., s. 78, 81;
F. Gawroñski, op. cit., s. 39). 21 lutego komisja obwodu piotrkowskiego zawiadomi³a komisjê
woj. kaliskiego, i¿ Rosjanie zajêli Koñskie, gdy tymczasem znajdowali siê oni prawie 100 km na
wschód  w rejonie Ryczywo³u i lizali rany po bitwie pod Now¹ Wsi¹. Komisja woj. kaliskiego
szykowa³a siê ju¿ nawet do obrony Kalisza (AGAD, rkps 81, k. 37; rkps 494a, k. 89).
79 AGAD, rkps 77, k. 23; rkps 464, k. 123; rkps 494a, k. 68.
80 AGAD, rkps 465, k. 121; Oss., rkps 13284/III, k. 103. Kreutz nie zniszczy³ zapasów
zgromadzonych w magazynie w Kazimierzu. Polacy odzyskali nad nim kontrolê (AGAD, rkps
454, k. 110).
81 ród³a, s. 308; S. Barzykowski, op. cit., s. 359.
82 Trzon korpusu stanowi³y trzecie dywizjony starej jazdy (2,7 tys. koni) i bateria artylerii.
T. Strze¿ek, Kawaleria..., s. 135136.
83 AP£, rkps 209, k. 106; M£, rkps 4457, nr 237. S³owa skierowane przez gen. Klickiego
do gen. Sierawskiego oddaj¹ dramatyzm sytuacji. Pisa³ je 18 lutego w dniu, w którym siê wa¿¹
mo¿e losy Polski. ród³a, s. 362, 363, 368.
84 AP£, rkps 211, k. 8; M£, rkps 4455, nr 295, rkps 4457, nr 229; ród³a, s. 368.
85 Liczê tylko ¿o³nierzy rzeczywicie uczestnicz¹cych w walkach lub w³¹czonych do oddzia³ów skierowanych przeciwko Kreutzowi.
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udzia³em SB i GR). Gdy jeszcze doliczymy zaalarmowane oddzia³y w woj.
kaliskim, krakowskim i mazowieckim, liczby te jeszcze siê powiêksz¹.
O tym, ¿e Kreutz osi¹gn¹³ to wszystko, przes¹dzi³y b³êdy strony polskiej
pope³nione od stycznia do pocz¹tku lutego 1831 r. Zaliczyæ do nich nale¿y:
brak wiedzy o rzeczywistej sile i sk³adzie rosyjskiego oddzia³u, s³abe rozeznanie co do zadañ i g³ównego kierunku dzia³añ przeciwnika i wreszcie brak
koordynacji dowodzenia w woj. sandomierskim wynikaj¹cy z nieobecnoci
jednego dowódcy ze cile okrelonymi kompetencjami. Gdy dodamy do tego
niewiarê dowódców we w³asne si³y, a zw³aszcza nieufnoæ wobec nowych
formacji, wykrystalizuje siê jasny obraz przyczyn niepowodzeñ.
Problemy zaczê³y siê jeszcze przed rozpoczêciem wojny. Polskie dowództwo, skupiaj¹c ca³¹ uwagê na g³ównych si³ach rosyjskich koncentruj¹cych siê
na pó³noc od Brzecia Litewskiego, nie powiêci³o nale¿ytej uwagi na rozpoznanie po³udniowego odcinka granicy, sk¹d w g³¹b Królestwa wiód³ trakt
lubelski86. Dopiero od po³owy stycznia 1831 r. zaczêto odbieraæ informacje
o koncentracji rosyjskich si³ na po³udnie od Brzecia naprzeciw W³odawy
i Hrubieszowa oraz miêdzy W³odzimierzem a £uckiem87. Warto zwróciæ uwagê na fakt, i¿ V korpus zakoñczy³ koncentracjê przy granicy tu¿ przed rozpoczêciem dzia³añ wojennych. St¹d te¿ mog³o wynikaæ pewne zdezorientowanie
Polaków co do jego si³ i zadañ88. W ka¿dym b¹d razie 2 lutego wiedziano ju¿
o du¿ym zgrupowaniu jazdy (20 pu³ków z artyleri¹) w pobli¿u granicy. Sta³o
siê jasne, ¿e wkroczy ona do Królestwa od W³odawy i Uci³uga89. Nie s¹dzono jednak, i¿ oderwie siê od si³ g³ównych i podejmie samodzielnie dzia³ania
na lewym brzegu Wis³y w woj. sandomierskim90.
Mimo wszystko pojawienie siê rosyjskich oddzia³ów w Pu³awach nie zaskoczy³o dowództwa polskiego91. Nie wiedziano jednak, gdzie siê one skieru86 ród³a, s. 8183, 88, 129, 146147, 211, 212213, 221, 224225; S. Barzykowski, op. cit.,
s. 6970, 283284.
87 AGAD, rkps 549a, k. 7; ród³a, s. 129130.
88 Vojna, t. 41: 1884, ks. 1, s. 95; H. Kocój, Powstanie listopadowe w relacjach pos³a
pruskiego Fryderyka Schölera [dalej: Schöler], Kraków 2003, s. 146.
89 AGAD, rkps 549b, k. 173; AP£, rkps 209, k. 64.
90 AMWP, syg. 19067, s. 106; Vojna, t. 41: 1884, ks. 8, s. 340; ks. 9, s. 529. Korpus Kreutza
mia³ os³aniaæ lew¹ flankê g³ównej armii i dzia³aæ samodzielnie w celu opanowania obszaru
Królestwa miêdzy górn¹ Wis³¹ a szos¹ brzesk¹, a wiêc woj. lubelskiego i czêci podlaskiego.
W razie potrzeby Kreutz móg³ do³¹czyæ do swoich si³ (dowodzi³ bezporednio tylko dywizj¹
dragonów) dywizjê Geismara. Dybicz 5 stycznia pisa³, i¿ zadaniem Kreutza jest odwrócenie
uwagi Polaków od g³ównego zgrupowania wojsk rosyjskich w stronê Lublina i Zamocia.
W ostatecznym planie z 27 stycznia zwraca³ uwagê, i¿ Geismar i Kreutz mogli po³¹czyæ swoje
si³y w woj. lubelskim i podlaskim.
91 ród³a, s. 269. 9 lutego rz¹d zwróci³ uwagê naczelnemu wodzowi, i¿ kolumna id¹ca od
Uci³uga mo¿e przeci¹æ komunikacjê z woj. krakowskim i Krakowem. J. U. Niemcewicz, Pamiêtniki z 18301831 roku, Kraków 1909, s. 58. W Warszawie ok. 510 lutego obawiano siê, i¿ miastu
grozi podwójne oskrzydlenie od Zakroczymia przez g³ówn¹ armiê Dybicza i od górnej Wis³y przez
Geismara. R. Durand, Depesze z powstañczej Warszawy 18301831, Warszawa 1980, s. 9495,
w depeszy z 8 lutego pisa³, i¿ kilka pu³ków jazdy po opanowaniu Lublina mo¿e przejæ Wis³ê
w Pu³awach, a 10 lutego wyra¿a³ obawê, i¿ Geismar mo¿e przejæ Wis³ê przed ruszeniem kry.
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j¹. 1415 lutego pojawi³y siê nawet informacje, i¿ Rosjanie zbudowali most
na Wieprzu w Bobrownikach, co wskazywa³oby na to, i¿ pomaszeruj¹ wzd³u¿
prawego brzegu Wis³y odga³êzieniem traktu lubelskiego na ty³y lub skrzyd³o
g³ównej armii polskiej w rejonie szosy brzeskiej92. Gdy jednak przeprawili
siê pod Pu³awami, wród polskich dowódców w woj. sandomierskim zapanowa³ chaos. Dziekoñski, ¯ó³towski, a potem Sierawski s¹dzili, ¿e to oni s¹
g³ównym celem dzia³añ przeciwnika. W ich mniemaniu w równym stopniu
zagro¿ony by³ kierunek radomski, jak i warszawski93. Sierawski 18 lutego
zasia³ jeszcze obawy o bezpieczeñstwo fabryk zbrojeniowych94. Gen. Klicki
uzna³ je za uzasadnione, a jeszcze 14 lutego odgad³ cele dzia³añ Rosjan na
lewym brzegu95. Co ciekawe, 15 lutego s¹dzono nawet, ¿e Rosjanie wycofali
siê za Wis³ê96. Przez wiele dni Polacy nie widzieli nawet, z kim przysz³o im
walczyæ. Dopiero 1617 lutego sta³o siê dla wiêkszoci jasne, ¿e dowodzi gen.
Kreutz97. Do tego czasu typowano na dowódcê Geismara, a nastêpnie
Würtemberga98. Dwernicki jeszcze 16 lutego uwa¿a³ za swojego przeciwnika
Würtemberga99 i dopiero dwa dni póniej wymienia³ Kreutza i Würtemberga100. Równie nieprecyzyjne informacje dotyczy³y liczebnoci wojsk rosyjskich. Licytacjê rozpoczêto od 22 tys. ¿o³nierzy Tê liczbê poda³ gen. Tadeusz
Suchorzewski 5 lutego. Zapocz¹tkowa³ tym samym seriê nieporozumieñ
i niedorzecznoci na temat V korpusu101. Mimo ¿e pojawi³y siê doniesienia
w miarê celnie oddaj¹ce realn¹ si³ê Kreutza, to jednak po 14 lutym, gdy
stracono kontrolê nad rejonem Pu³aw, s¹dzono, ¿e przeprawione przez Wis³ê
oddzia³y stanowi³y jedynie awangardê i pod jej os³on¹ przeprawiaj¹ siê lub
przeprawi¹ wiêksze si³y102.
G³os rozs¹dku reprezentowa³ gen. Klicki i Sztab G³ówny, a wiêc dwa
orodki dowodzenia oddalone od woj. sandomierskiego103. Jednak i one stra92

AP£, rkps 209, k. 64; B. Cz, rkps 5297, k. 107; M£, rkps 4457, nr 194, 208.
AGAD, rkps 486a, k. 87, 93; AP£, rkps 209, k. 104; rkps 206, k. 86; M£, rkps 4457, nr
177, 178, 295, 305; ród³a, s. 343, 345; H. Dembiñski, op. cit., s. 78; F. Gawroñski, op. cit.,
s. 39.
94 AP£, rkps 211, k. 8; M£, rkps 4455, nr 295; ród³a, s. 368.
95 12 i 14 lutego Klicki s¹dzi³, i¿ Rosjanie mieli zamiar sparali¿owaæ mobilizacjê armii
polskiej na lewym brzegu Wis³y, zniszczyæ magazyny ¿ywnociowe i os³oniæ wywóz magazynu
w Kazimierzu. ród³a, s. 318319, 368.
96 AGAD, rkps 486, k. 96; M£, rkps 4457, nr 195; ród³a, s. 343.
97 ród³a, s. 343.
98 AP£, rkps 209, k. 64; BCz., rkps 3235/1, k. 20; ród³a, s. 238, 292, 299, 317;
R. Durand, op. cit., s. 104.
99 ród³a, s. 343.
100 M£, rkps 4457, nr 243.
101 BCz, rkps 3235/1, k. 20; ród³a, s. 238, 261.
102 AP£, rkps 209, k. 62; ród³a, s. 292.
103 Klicki s¹dzi³, i¿ przeprawi³o siê nie wiêcej jak 4 tys. ludzi. BCz, rkps 5297, k. 107;
M£, rkps 4457, nr 85, 87; ród³a, s. 299, 317318; S. Barzykowski, op. cit., s. 359; W. Zamoyski, Jenera³ Zamoyski 18031868, t. 2, Poznañ 1913, s. 111; J. Zió³ek, Przygotowania...,
s. 138.
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ci³y swoj¹ moc w obliczu alarmistycznych i wykluczaj¹cych siê wzajemnie
doniesieñ dowódców znajduj¹cych siê bezporednio przed przeciwnikiem.
Klicki niezupe³nie wierzy³ w te doniesienia, ale straci³ jasnoæ oceny104. Do
grona bohaterów mno¿¹cych przeciwnika nale¿eli pp³k Antoni Reszka105,
pp³k Aleksander B³êdowski106, ppor. Apolinary Nyko107 i wreszcie gen. Sierawski, który uzna³ za prawdziwe doniesienia B³êdowskiego i zniweczy³
pierwsz¹ próbê osaczenia Kreutza108. Ta lista nie jest zamkniêta. Obejmowa³a nie tylko wojskowych, ale i przedstawicieli w³adz cywilnych. Sumuj¹c
wszystkie doniesienia, oddzia³ Kreutza w oczach polskich dowódców liczy³ od
4 do 7 tys. ludzi z liczb¹ dzia³ wahaj¹c¹ siê od 11 do 20. Tak znaczne
rozbie¿noci ocen mog³y byæ efektem wiadomej dezinformacji strony rosyjskiej, któr¹ u³atwiali ¿yczliwi ¯ydzi i kozacy operuj¹cy na znacznej przestrzeni województwa109. Podwojenie si³ rosyjskich wynika³o te¿ i z tego, i¿ strona
polska nie mog³a zidentyfikowaæ rodzajów wojsk, z którymi przeprawi³ siê
Kreutz110. Dragonów, którzy dominowali w jego oddziale, mo¿na by³o zaliczyæ zarówno do piechoty, jak i kawalerii. Stanowili formê poredni¹ miêdzy
kawaleri¹ ciê¿k¹ a lekk¹. Mogli walczyæ w szyku pieszym jak piechota
i konnym jak kawaleria (nazywano ich konn¹ piechot¹). Byli uzbrojeni
w szable, a tak¿e karabin dragoñski z bagnetem, który by³ d³u¿szy i ciê¿szy
od typowego krótkiego karabinka kawaleryjskiego. W szyku pieszym dragon,
w warunkach zimowych ubrany w szynel i z kaszkietem (pokrytym cerat¹)
na g³owie, a do tego uzbrojony w d³ugi karabin z bagnetem, przypomina³
zwyk³ego ¿o³nierza piechoty. Te, wydawa³oby siê, nieistotne szczegó³y wywar³y powa¿ny wp³yw na przebieg walk w woj. sandomierskim111 . Jednak nie
tylko dragonów widziano w oddziale Kreutza. W doniesieniach by³y liczne
wzmianki o nie wiadomo jak licznej piechocie112, kirasjerach, o dwóch pu³kach dragonów, strzelców konnych i kozaków113, a nawet o huzarach114, nie
wspominaj¹c ju¿ o artylerii115. Nieobecne w oddziale Kreutza rodzaje wojsk
104

AP£, rkps 209, k. 62, 66; M£, rkps 4457, nr 229; ród³a, s. 345.
S. Barzykowski, op. cit., s. 360.
106 16 lutego stwierdzi³, i¿ Kreutz ma 6-7 tys. ludzi i 20 dzia³ i w tej sytuacji nie pozostawa³o gen. Sierawskiemu nic innego jak poma³u i najporz¹dniej rejterowaæ.
107 M£, rkps 4457, nr 295. Nyko meldowa³ B³êdowskiemu, i¿ walczy³ z oddzia³em rosyjskim licz¹cym 6 tys. ludzi!
108 AP£, rkps 211, k. 8; rkps 209, k. 104; M£, rkps 4455, nr 295, rkps 4457, nr 305.
109 AGAD, rkps 549a, k. 191; M£, rkps 4457, nr 234; J. Bartkowski, op. cit., s. 53, 377.
110 Je¿eli w doniesieniach wojskach Kreutza pojawia³y siê wzmianki o piechocie, ciê¿kiej
kawalerii (kirasjerach) i licznej artylerii, to ¿aden rozs¹dny dowódca nie omieli³ siê atakowaæ
oddzia³u rosyjskiego, dysponuj¹c dopiero co powo³anym do armii ¿o³nierzem, a na dodatek s³abo
uzbrojonym i wyszkolonym.
111 F. Smit, op. cit., s. 468; T. Strze¿ek, Miêdzy wojn¹ a pokojem. Wybrane zagadnienia
z dziejów kawalerii rosyjskiej w latach 18151830, Echa Przesz³oci 2004, nr 5, s. 77.
112 M£, rkps 4457, nr 229, 295; ród³a, s. 292.
113 ród³a, s. 261, 345346.
114 M£, rkps 4457, nr 295.
115 ród³a, s. 292, 319.
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pojawi³y siê g³ównie w doniesieniach po 16 lutego116. Wynika³o z nich, i¿ na
lewym brzegu Wis³y operowa³ rozbudowany korpus zdolny do samodzielnych
dzia³añ. Odstrasza³o to polskich dowódców od bezporedniego starcia, gdy¿
nie wierzyli w powodzenie w otwartej walce.
Oddzia³y powstañcze, poza trzecimi dywizjonami starej jazdy w korpusie
Dwernickiego, nie cieszy³y siê dobr¹ ocen¹ wród dowódców. Dziekoñski pisa³, i¿ jego si³y stanowi³y s³abe wyobra¿enie wojska117. Nowa piechota dla
wszystkich, nie wy³¹czaj¹c nawet Dwernickiego, nie prezentowa³a realnej
si³y bojowej118. Jeszcze gorzej oceniano kosynierów i pikinierów z SB
i GR119. Byli co prawda oficerowie, którzy dostrzegali mo¿liwoæ ich wykorzystania w boju, ale stanowili mniejszoæ120. Kult kosy, który lansowa³ sztab
g³ówny, nie dzia³a³ na polskich dowódców121. Dla nich liczy³ siê tylko ogieñ
broni palnej, zwarte formacje zdolne do manewrowania pod ogniem przeciwnika, a nie partyzancka ruchawka. Nawet dla dowódców wyznaczonych do
ma³ej wojny liczyli siê tylko strzelcy. Nowa jazda prezentowa³a siê lepiej
ni¿ piechota, ale nie na tyle, aby obdarzyæ j¹ pe³nym zaufaniem. Je¿eli
Dwernicki ufa³ nowej jedzie, to po Nowej Wsi z pewnoci¹ zmieni³ zdanie122. So³tyk móg³ dumnie nazywaæ swoje oddzia³y dywizj¹ sandomiersk¹,
ale w rzeczywistoci by³a owa dywizja zbieranin¹ ró¿nych oddzia³ów formowanych po wybuchu powstania123. So³tyk w ¿adnym wypadku nie zamierza³
wystawiæ jej do walki z regularnymi oddzia³ami rosyjskimi, podobnie jak
Kozakowski. Jedynie £agowski chcia³ walczyæ, ale raczej opowiada³ siê za
ma³¹ wojn¹, w której sprawdzi³ siê 2. pj Sandomierskiej124. Nie ulega
116 Wczeniej pisano o piechocie, dragonach, kozakach i o artylerii. ród³a, s. 292;
W. Zamoyski, op. cit., s. 111.
117 M£, rkps 4457, nr 178.
118 AP£, rkps 209, k. 25; M£, rkps 2255, nr 295; rkps 4457, nr 178, 186, 290 (opinia
Dwernickiego). Dla Sierawskiego piechota pp³k. Reszki to kilkuset wieniaków przed kilkunastu dniami uzbrojonych w broñ paln¹.
119 AP£, rkps 211, k. 70; BCz, rkps 5297, k. 181.
120 Franciszek Gawroñski, który obj¹³ dowództwo baonu w 9. pp nowej formacji, wspomina pozytywnie udzia³ w walkach mas pikinierów i kosynierów rosyjskich 29 wrzenia 1812 r. pod
Czirikowem. Dodaje jednak, i¿ mieli oni wsparcie silnej artylerii (F. Gawroñski, op. cit., s. 44).
121 J. Zió³ek, Przygotowania..., s. 140, 142, 146.
122 W bitwie tej pora¿ki dozna³ 1. pj Krakowskiej. W ucieczce rozproszy³ te¿ dywizjon
starej jazdy z 5. pu³ku szaserów.
123 Sk³ad tej dywizji by³ nastêpuj¹cy: blisko 600 kawalerzystów wybranych sporód
300400 jedców 2. pj Sandomierskiej, 100 z jazdy 50-dymowej sandomierskiej, 100 z jazdy
50-dymowej lubelskiej przydzielonej do pu³ku Or³a Bia³ego, 120 koni z 2. pj Krakowskiej,
18 konnych strzelców lenych, do tego 500 strzelców pieszych, w tym 110 strzelców lenych
pieszych (Kozakowskiego), 105 z formacji Juliusza Ma³achowskiego, 12001300 kosynierów
nale¿¹cych do dwóch baonów kadrowych GR i spêdzonych ch³opów z kosami z okolicznych wsi.
Wród strzelców i kosynierów byli te¿ górnicy i hutnicy z Korpusu Górniczego w liczbie 400.
AGAD, rkps 464, k. 123; AP£, rkps 211, k. 8, 70; BCz, rkps 5297, k. 181; M£, rkps 4455,
nr 249, rkps 4457, nr 178, 184, 249, 309; R. So³tyk, op. cit., s. 355357; T. Strze¿ek, Kawaleria..., s. 204205, 309, 314, 334.
124 AP£, rkps 211, k. 8, 70; BCz, rkps 5279, k. 181. Kozakowski nisko ocenia³ wartoæ
kosynierów, a p³k Antoni Lanckoroñski pisa³ o panuj¹cej wród nich demoralizacji (w Bli¿ynie).
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w¹tpliwoci, ¿e ten oddzia³ zbieraj¹cy siê na po³udnie od Radomia mia³ optymalny sk³ad i liczbê ludzi do tego typu dzia³añ. Móg³ wyrz¹dziæ sporo szkód
Kreutzowi, gdyby tylko sta³ na jego czele dowódca nieskonfliktowany z podw³adnymi i znaj¹cy siê na rzeczy. £agowski, tak to przynajmniej wynika
z jego relacji, gotów by³ walczyæ jak partyzant, ale So³tyk i Kozakowski nie
sprostali zadaniu, obarczeni odpowiedzialnoci¹ za os³onê fabryk zbrojeniowych. Wyobra¿enie silnego przeciwnika przyt³acza³o ich miêdzy 16 a 22 lutego. Nie mo¿na im z tego wzglêdu czyniæ zarzutów, bo parali¿owi ulegli te¿
inni dowódcy, nie wy³¹czaj¹c gen. Sierawskiego.
W ka¿dym b¹d razie jeszcze raz potwierdzi³a siê zasada, i¿ nie w samych liczbach tkwi ród³o sukcesów militarnych. Gdyby tak nie by³o, to
Kreutz zosta³by rozbity w puch. Ocala³ m.in. z tego wzglêdu, i¿ dowodzi³
oddzia³em, w którym dominowa³ ¿o³nierz regularny. Kozacy co prawda zaliczani byli do kawalerii nieregularnej, ale doskonale wype³niali zadania rozpoznawcze i os³onowe na rzecz w³asnych wojsk oraz szarpali przeciwnika
w wojnie podjazdowej125. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, i¿ oddzia³y
rosyjskie nie by³y w najlepszej kondycji. Jeszcze zanim rozpoczê³a siê wojna,
V korpus mia³ za sob¹ ciê¿kie przemarsze w warunkach zimowych. Podobnie
by³o z kozakami. W urzêdowych raportach polskich mo¿na znaleæ wzmianki
o fatalnym stanie koni w rosyjskim oddziale126. Oficerowie i ¿o³nierze armii
regularnej chcieli walczyæ i duch wród nich by³ doskona³y, ale z pewnoci¹
po przeprawie na lewy brzeg Wis³y, gdy znaleli siê we wrogim otoczeniu bez
kontaktu z g³ówn¹ armi¹, musia³a ich opuciæ pewnoæ siebie (taki ton przebija z raportu Kreutza do Dybicza)127. S³aboci¹ by³ brak dowiadczenia
i niedostatki wyszkolenia oraz nie w pe³ni wytrzebione nastêpstwa taktyki
rewiowej128. Co najwa¿niejsze, byli to jednak ¿o³nierze armii regularnej
(poza kozakami), szkoleni do walki w szyku zwartym i trzymani w ryzach
dyscypliny. Na dodatek dowodzili nimi dowiadczeni genera³owie Kreutz
i Dellingshausen. Kreutz by³ nie tylko wielce zdolnym, ale te¿ posiada³
rzadko spotykan¹ cechê wród wy¿szych dowódców nie tylko armii rosyjskiej,
ale i polskiej  gotowoæ do prowadzenia samodzielnych dzia³añ, podejmowania ryzykowanych decyzji. Dellingshausen niew¹tpliwie mia³ na to wp³yw,
gdy¿ niejako kontrolowa³ Kreutza (Dawydow pisa³ nawet, i¿ dowódca korpusu by³ na utrzymaniu swego szefa sztabu) i nie przebiera³ w rodkach, aby
dopi¹æ celów wyznaczonych przez naczelne dowództwo. Poza tym by³ zaciek³ym wrogiem powstania, które jego zdaniem trzeba by³o st³umiæ wszelkimi
dostêpnymi rodkami. Podobnego zdania by³ gen. Adam Würtemberg, brat
125

T. Strze¿ek, Kawaleria..., s. 83.
AGAD, rkps 549a, k. 145. Kozacy w woj. lubelskim prezentowali siê jak mizerny lud
i niechêtny (k. 169). 14 lutego konie rosyjskie by³y w jak najgorszym stanie.
127 T. Strze¿ek, Miêdzy wojn¹ a pokojem..., s. 9192.
128 Schöler, op. cit., s. 76, 103, 130, 146, 154; T. Strze¿ek, Miêdzy wojn¹ a pokojem...,
s. 8081.
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cioteczny cara (do 10 grudnia 1830 r. genera³ armii polskiej), ale w jego
przypadku gorliwoæ w s³u¿bie i obowi¹zkowoæ nie sz³y w parze z przeciêtnymi umiejêtnociami129.
Strona polska mia³a mniej szczêcia do swoich dowódców i w ogóle systemu dowodzenia. Genera³ Stanis³aw Klicki, dowiadczony i obdarzony umiejêtnociami wojskowymi, a tak¿e zdolny do trzewej oceny sytuacji, niew¹tpliwie by³by godnym przeciwnikiem dla Kreutza. Jednak Klicki odpowiedzialny by³ za os³onê Warszawy i zabezpieczenie dzia³añ g³ównej armii, co
niew¹tpliwie absorbowa³o w wiêkszym stopniu jego uwagê ni¿ zmagania
z Kreutzem130. Genera³owie Dziekoñski i ¯ó³towski mieli dowiadczenie
i wiedzê wojskow¹, ale nie byli zdolni dowodziæ improwizowanymi si³ami
powstañczymi. Nie mieli tak potrzebnej w lutym 1831 r. rzutkoci i pomys³owoci, a przede wszystkim woli walki131. Rych³o te¿ pozbawiono ich komendy
nad wojskiem. Dziekoñskiego 15 lutego (na jego w³asn¹ probê)132, a ¯ó³towskiego dzieñ wczeniej133. Genera³ Sierawski, zaliczany do zwolenników powstania, by³ gor¹cym patriot¹, dowiadczonym, ale niezbyt b³yskotliwym ¿o³nierzem. Ju¿ Konstanty widzia³ go nie na linii frontu, ale jako organizatora
rezerw. By³ odwa¿ny jak inni, ale niezdecydowany w dzia³aniu, chwiejny
i ulegaj¹cy opinii otoczenia. Przynajmniej na pocz¹tku powstania widoczny
by³ u niego niedostatek wiedzy wojskowej134. 13 lutego jako Komendant Si³y
Zbrojnej w Województwie Krakowskim i Sandomierskim otrzyma³ od Klickiego polecenie odrzucenia Kreutza za Wis³ê. Niestety, nie sprosta³ powierzonym zadaniom. Dowiadczenie nie pomog³o. W sztabie Dwernickiego mówio129

Toll, Zapiski, [online] <http://feb-web.ru/feb/rosarc/ra6/ra6-099-.htm?cmd=p> dostêp:
wrzesieñ 2008; Äåëëèíãñãàóçåí, áàðîí Èâàí Ôåäîðîâè÷, [online] <http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enc_biography/19155/>; dostêp: wrzesieñ 2008; Êðåéö Êèïðèàí Àíòîíîâè÷ [online]
<http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_biography/63465/>, dostêp: wrzesieñ 2008; T. Strze¿ek, Miêdzy wojn¹ a pokojem..., s. 8890; idem, Kawaleria..., s. 53, 88.
130 J. Mroziñski, Uwagi wyrywkowe. Niektóre urywki z rewolucji 1830 przez naocznego
wiadka Genera³a Mroziñskiego, [w:] Dzie³a wszystkie, t. 2, Wroc³aw 1987, s. 262; M. Tarczyñski, op. cit., s. 85, 231; T. Strze¿ek, Kawaleria..., s. 48, 50.
131 J. Mroziñski, op. cit., s. 261; M. Tarczyñski, op. cit., s. 193194, 231, 248249;
T. Strze¿ek, Kawaleria..., s. 52. O Dziekoñskim pisano, i¿ nie wyrasta³ ponad przeciêtnoæ,
a jako dowódca w walce by³ roztropny i nieskory do ryzyka. Z kolei ¯ó³towski to cz³owiek
pozbawiony wiêkszych zdolnoci i wiedzy, ma³o samodzielny i bezkonfliktowy. W. ks. Konstanty
uzna³ go za przydatnego w wojnie, ale zaznaczy³ te¿, i¿ nie wyró¿nia³ siê specjalnie umys³em
czy wiedz¹, ale by³ wspania³ym oficerem szalenie dzielnym w wojnach.
132 ród³a, s. 341. Dziekoñski sam poprosi³ 14 lutego o inn¹ komendê.
133 14 lutego Klicki poleci³ ¯ó³towskiemu zdaæ komendê i swój sztab Sierawskiemu, M£,
4457, nr 106; 4455, nr 310. J. U. Niemcewicz, op. cit., s. 64: ¯ó³towski zosta³ usuniêty, bo
wszêdy przed ka¿dym kozakiem usuwa³.
134 I. Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 1, Kraków 1909, s. 268: osobicie odwa¿ny i oczytany, ale
jaka¿ to by³a u niego g³owa; L. Sczaniecki, Pamiêtniki, Poznañ 1863, s. 190192: nadto stary
i s³aby na jenera³a, w dzia³aniach bojowych s³aboæ, niepewnoæ i niewiadomoæ okazywa³y siê
w ka¿dym dzia³aniu, w dzia³aniach swych zawsze by³ równie niepewny; F. Gajewski, Pamiêtniki, t. 2, Poznañ 1913, s. 105: nie posiada³ nic innego oprócz gor¹cej mi³oci ojczyzny, dobrych
chêci i osobistego mêstwa; J. Puzyna, op. cit., s. 212; M. Tarczyñski, op. cit., s. 200, 231.
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no o nim: nasz stary alarmista, gdy¿ w dzia³aniach lutowych by³ zawsze
w¹tpliwy w swym przedsiêwziêciu ci¹gle Dwernickiemu przemagaj¹ce si³y
nieprzyjaciela wystawia³ (cyt. Puzyna)135. Pose³ Roman So³tyk by³ bardziej
politykiem ni¿ wojskowym. Mia³ niewielki dowiadczenie jako wy¿szy dowódca, ale za to by³ zwolennikiem powstania i patriot¹ podszytym zarozumialstwem i samochwalstwem. Z woli naczelnego wodza mia³ wzbudzaæ umys³y
do walki, co u³atwiæ mu mia³y liczne koneksje w woj. sandomierskim, które
reprezentowa³ w sejmie136. Franciszek Kozakowski dowództwo nad ca³¹ si³¹
zbrojn¹ w województwie otrzyma³, jako nagrodê za uderzenie na posterunki
kozackie w rejonie £agowa, ale po 16 lutego dzia³a³ bardzo ostro¿nie, obawiaj¹c siê, i¿ ma przed sob¹ znaczne si³y rosyjskie, co by³o nieprawd¹137. Piotr
£agowski, zwolennik powstania, cz³owiek odwa¿ny, energiczny, niezwykle
ambitny i zazdrosny o s³awê innych, chcia³ wszystko pod siebie zagarn¹æ
i kierowaæ (cyt. za Modzelewskim)138. Sk³ócony by³ z Kozakowskim, a te
animozje mia³y swoje ród³o sprzed powstania. Kozakowskiego oskar¿ano
o denuncjacjê w 1825 r. Towarzystwa Patriotycznego, Waleriana £ukasiñskiego i Ignacego Pr¹dzyñskiego oraz nara¿enie na cierpienie patriotów
(m.in. £agowskiego). £agowski twierdzi³, i¿ pod tym, kto zdradzi³ tajemnicê, s³u¿yæ nie bêdzie139. Podpu³kownik Reszka, oficer armii regularnej, dowódca oddzia³u przeznaczonego do prowadzenia ma³ej wojny w woj. lubelskim, wykaza³ ca³kowit¹ nieudolnoæ w walce z Kreutzem. Klicki zarzuci³ mu
trwo¿liwoæ tak w boju, jako i na posterunku, jako te¿ w czasie spoczynku,
a tak¿e nieprzychylne stanowisko wobec powstania140. Na pewno pp³k. Aleksandra B³êdowskiego, dowódcê dywizjonu 5. pu³ku strzelców konnych, nie
mo¿na podejrzewaæ o brak patriotyzmu, ale wyrz¹dzi³ szkody nie mniejsze
135

M£, rkps 4457, nr 186; J. Zió³ek, Przygotowania..., s. 137138.
AP£, rkps 209, k. 86; M. Tarczyñski, op. cit., s. 211; T. Strze¿ek, Kawaleria..., s. 105106.
137 AMWP, syg. 9269/c; BCz, rkps 5297, k. 181: pochwa³y p³k. Lanckoroñskiego (konkurenta £agowskiego) dla Kozakowskiego, i¿ zacz¹³ dzia³aæ jak z m³odym ¿o³nierzem wypada³o.
138 Biblioteka Narodowa, zbiór Biblioteka Ordynacji Zamoyskich, rkps 951, k. 18;
L. Sczaniecki, op. cit., s. 191, 192, 210.
139 £agowski nawet w tak tragicznej sytuacji, jaka mia³a miejsce po 16 lutego, nie zamierza³ podporz¹dkowaæ siê Kozakowskiemu (podkomendnym z pu³ku formalnie na to zezwoli³,
zdaj¹c dowództwo w rêce mjr. Wielhorskiego) i je¿eli nie bojkotowa³, to podwa¿a³ jego decyzje.
Wiadomo, ¿e Kozakowski w 1825 r. tylko potwierdzi³ przed ledczymi to, co wczeniej zezna³
sam £ukasiñski. Klicki nadaremnie stara³ siê za³agodziæ spory miêdzy £agowskim a Kozakowskim, odwo³uj¹c siê do poczucia obowi¹zku wobec kraju obydwu oficerów. Z relacji Dembiñskiego i Zwierkowskiego wynika, i¿ £agowski nie chcia³ te¿ s³u¿yæ pod Dziekoñskim i So³tykiem.
AP£, rkps 209, k. 90; M£, rkps 4457, nr 242, 243; P. £agowski, op. cit., s. 12; H. Dembiñski,
op. cit., t. 1, s. 84; W. Zwierkowski, Rys powstania walki i dzia³añ Polaków 1830 i 1831 roku,
Warszawa 1973, s. 170; W. Bednarski, Wyprawa do Pu³aw 26 lutego 1831, Teka Pu³awska,
t. 2, 1974, s. 6061; Cz. Bloch, Genera³ Ignacy Pr¹dzyñski 17921850, Warszawa 1974, s. 187189;
R. Bielecki, S³ownik..., t. 2, s. 344.
140 AP£, rkps 209, k. 156; S. Barzykowski, op. cit., s. 360; R. Bielecki, S³ownik..., t. 3,
s. 383. Klicki wyrazi³ zdziwienie, i¿ Reszka zosta³ mianowany przez Komisjê Rz¹dow¹ Wojny na
dowódcê 4. pu³ku strzelców pieszych. Zakwestionowa³ tê nominacjê.
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ni¿ Reszka, wyolbrzymiaj¹c si³y przeciwnika141. Gen. Dwernicki wybija³ siê
ponad przeciêtnoæ dowódców polowych armii powstañczej. Dowiadczony,
z wiedz¹ o s³u¿bie polowej oddzia³ów kawalerii móg³ dowodziæ brygad¹ czy
dywizj¹. Na dowódcê samodzielnego korpusu raczej siê nie nadawa³. By³
dobrym taktykiem kawalerii, ale brakowa³o mu umiejêtnoci korelowania
dzia³añ ró¿nych rodzajów wojsk oraz znajomoci i praktyki zasad strategii.
Jako cz³owiek niezwykle energiczny, szuka³ przeciwnika i zwyciêstwa nad
nim za wszelk¹ cenê, w czym bardzo przypomina³ wybitnych dowódców kawalerii armii napoleoñskiej. Utrzymywa³ doskona³e relacje z podkomendnymi i móg³ ¿¹daæ od nich maksymalnego wysi³ku w walce. Niestety dostrzegano u niego brak silnej woli i systematycznoci w dzia³aniu142.
ród³em sukcesów Kreutza by³ kilkudniowy brak jednoosobowego nadzorcy dzia³añ w woj. sandomierskim143. Ka¿dy z kilku orodków dowodzenia
mia³ inne wiadomoci o przeciwniku. Klicki próbowa³ koordynowaæ poczynania podkomendnych, ale by³ zbyt daleko i absorbowa³y go nie mniej wa¿ne
obowi¹zki (mobilizacja, strze¿enie stolicy i linii Wis³y górnej i dolnej). Tymczasem sytuacja zmienia³a siê prawie z godziny na godzinê. Decyzje musia³y
zapadaæ równie szybko. Roli koordynatora poczynañ nie mogli przej¹æ Dziekoñski i ¯ó³towski. To by³o ponad ich si³y i umiejêtnoci. Z kolei miêdzy
So³tykiem, Kozakowskim a £agowskim brakowa³o cis³ego rozgraniczenia
zadañ i jednolitej komendy. Gen. Sierawski, który jako pierwszy mia³ pokierowaæ dzia³aniami w woj. sandomierskim w celu zniszczenia i wyparcia
Kreutza za Wis³ê, zawiód³. Sytuacjê zmieni³ dopiero Dwernicki, który pojawi³
siê na arenie walk 18 lutego. Od poprzedników ró¿ni³ siê tym, i¿ dysponuj¹c
sprawdzonymi wojskami, nie kalkulowa³ i nie ocenia³ przeciwnika. Szuka³
go, a liczbê jego ¿o³nierzy szacowa³ po bitwie liczb¹ trupów i jeñców. I to by³a
jedyna droga wiod¹ca do sukcesu w woj. sandomierskim w lutym 1831 r.
SUMMARY
The article discusses the events of the November Uprising in the Kingdom of
Poland. In February 1831, the Sandomierz voivodship on the left bank of the river
Vistula was not the main battleground in the Polish-Russian war. The war was
fought east of Warsaw, on the right bank of the Vistula. Yet owing to its location,
human and material resources and a well-developed arms industry, Sandomierz
occupied an important place in the insurgents military plans. For this reason, the
operations of General Cyprian Kreutzs Russian troops, which were able to cross the
Vistula, alarmed the uprisings commanders who dispatched massive forces to meet
141

AP£, rkps 211, k. 8; M£, rkps 4457, nr 295; ród³a, s. 345346.
M. Tarczyñski, op. cit., s. 248; T. Strze¿ek, Kawaleria..., s. 5152, 389.
143 P. £agowski, op. cit., s. 12; S. Barzykowski, op. cit., s. 359: ale wród nich wszystkich
nie by³o ani jednego, który by dobrze swoj¹ rzecz rozumia³ i dlatego ¿aden opór Kreutzowi
stawiony nie zosta³.
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the enemy. They were the troops formed after the outbreak of the uprising. The main
driving force was General Józef Dwernickis corps which had to support the weakly
trained, armed and organised Polish battalions. Polish troops found it difficult to
face the less numerous cavalry division of Russias regular army and the Cossaks in
battles of Bartodzieje, Gniewoszów, £agów, Radom Ryczywó³ and Zwoleñ. The Cossacks stirred panic among the civilians and paralysed the Polish administration in
Sandomierz voivodship and in other regions, inflicting a more severe blow on the
insurgents than the dragon platoons forming the main body of Kreutzs troops. The
Polish soldiers were additionally hindered by the lack of a commander who would
coordinate their moves in Sandomierz, conflicts between the leaders, inaccurate
information about the enemy and, at least initially, the absence of cohesive tactics in
fighting Kreutz (partisan or regular war). The Polish armys ultimate victory was
decided by General Józef Dwernickis corps which won the battle of Nowa Wie. Yet
their success came at a high price  the corps was unable to aid the main Polish
army in its struggle against the Russians near Warsaw.
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GOSPODARCZYCH I SPO£ECZNYCH NA ROZWÓJ
IMPERIUM BRYTYJSKIEGO W XIX WIEKU
Empires fall; but imperialism is ever resurrected
R. Robinson & J. Gallagher

Ju¿ pierwszy etap rewolucji techniczno-przemys³owej w Anglii zaowocowa³ w II po³owie XVIII w. procesem niebywa³ych przemian, nie tylko
w sferze gospodarczej, lecz tak¿e spo³ecznej, politycznej i kulturalnej. Przypieszony rozwój determinowa³ jednoczenie piln¹ potrzebê uwolnienia siê od
pryncypiów dotychczas wyznawanej i restrykcyjnie przestrzeganej doktryny
merkantylistycznej na rzecz idei wolnego handlu. W dziejach Wysp Brytyjskich pojawi³ siê okres zmagañ nowego porz¹dku ze starym, podjêto równie¿ wytê¿on¹ walkê o przysz³y kszta³t wiatowego imperium, zw³aszcza
w sytuacji, gdy po przegranej wojnie z trzynastoma koloniami w Ameryce
znaczenie pierwszego, tzw. starego imperium, budowanego z wielkim wysi³kiem w obszarze atlantyckiego trójk¹ta ekonomicznego, zosta³o bezpowrotnie utracone.
Politycy, intelektualici, dzia³acze religijni i spo³eczni, lecz przede
wszystkim ludzie zwi¹zani z produkcj¹, handlem i bankowoci¹  w pe³ni
wiadomi niezwykle powa¿nych przemian o zasiêgu globalnym  podjêli nie³atwe starania, a niekiedy ostr¹ walkê polityczn¹, której nadrzêdnym celem
by³o przeprowadzenie szeroko pojêtej modernizacji pañstwa, co dawa³o mo¿liwoæ utrzymania jego dotychczasowej mocarstwowej pozycji w ówczesnym
wiecie. Dzia³ania by³y nie³atwe i nale¿a³o je zacz¹æ od przekszta³cenia wiadomoci jak najszerszych krêgów spo³ecznych w³asnego kraju. Spo³eczeñstwo, a przede wszystkim decydenci, musieli byæ gotowi do podjêcia decyzji
o zniesieniu niewolnictwa, wprowadzeniu rygorystycznego zakazu handlu
¿ywym towarem, zniesieniu aktów nawigacyjnych (Navigation Acts) oraz
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ustaw zbo¿owych (Corn Laws). Wymienione czynniki powa¿nie hamowa³y
rozwój brytyjskiej gospodarki, która coraz bardziej zmuszona by³a podj¹æ
wyzwanie zapewnienia odpowiedniego bytu szybko powiêkszaj¹cej siê populacji kraju, zw³aszcza w obliczu wzrastaj¹cej wiadomoci, a w jej nastêpstwie  radykalizacji najni¿szych warstw spo³ecznych. Prowadzone na prze³omie XVIII i XIX w. wojny z rewolucyjn¹ i napoleoñsk¹ Francj¹ jeszcze bardziej przypiesza³y wymienione wy¿ej procesy oraz determinowa³y powa¿ne
odniesienia do wiatowego Imperium Brytyjskiego, stymulowa³y bowiem kolejne, coraz wy¿sze stadia jego rozwoju.
W pierwszym etapie przyst¹piono do napiêtnowania istniej¹cego systemu pracy niewolniczej. Nale¿y wyranie podkreliæ, i¿ brytyjski ruch na
rzecz zniesienia niewolnictwa pojawi³ siê oraz rozwija³ równolegle z rewolucj¹ techniczno-przemys³ow¹. Ukszta³towa³ siê w latach 17841785 na bazie
chrzecijañstwa protestanckiego, g³ównie Kocio³ów anglikañskiego, metodystycznego oraz kwakrów. Ju¿ w 1787 r. powsta³o towarzystwo abolicyjne
o nazwie The Society for Effecting the Abolition of the Slave Trade, nazwane
póniej bardziej kolokwialnie The Anti-Slavery Society, które niebawem zaczê³o zdobywaæ coraz szersze krêgi zwolenników, nawet na szczytach w³adzy
pañstwowej, wród polityków tej rangi co ówczesny premier William Pitt
M³odszy, pierwszy sekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych
Charles James Fox, wybitny m¹¿ stanu, pisarz polityczny i filozof Edmund
Burke, deputowany do Izby Gmin William Wilberforce i wielu innych. Rezultatem dzia³añ tych ludzi by³o podjêcie w dniach 12 i 21 maja 1789 r. powa¿nych debat parlamentarnych. W toku niekiedy ostrych dyskusji zwolennicy
zniesienia niewolnictwa starali siê wykazaæ, i¿ transatlantycki handel ¿ywym towarem jest procederem barbarzyñskim, z którym legislatywa ka¿dego
cywilizowanego kraju powinna podj¹æ zdecydowan¹ walkê. Pad³y pierwsze
oficjalne stwierdzenia, i¿ powszechne stosowany, zw³aszcza w Indiach Zachodnich, system pracy niewolniczej w powa¿nym stopniu hamuje rozwój
gospodarczy kraju1.
Pod tym wzglêdem argumenty oraz dzia³ania pierwszych zwolenników
zniesienia niewolnictwa mia³y powa¿ne odniesienie do procesu, jaki zaistnia³
w XIII- i XIV-wiecznej Anglii, a mianowicie stopniowego odchodzenia od
feudalnej renty odrobkowej na wsi na rzecz adaptacji o wiele wydajniejszej
gospodarki czynszowej. Od pocz¹tku istnienia brytyjski ruch abolicyjny rozwija³ siê wiêc dwoma g³ównymi nurtami, tj. na p³aszczynie moralno-etycznej (kocio³y, ludzie nauki, kultury, publicyci) oraz gospodarczej (dzia³acze,
bankierzy, politycy). Jednym z g³ównych animatorów abolicji by³ Zahary Macauley. W m³odoci wyjecha³ na Jamajkê, w latach 17841789 pe³ni³ funkcjê
zastêpcy menad¿era plantacji trzciny cukrowej. Nadzoruj¹c pracê niewolni1 Zob.: Debates in the house of Commons on the slave trade, 12 and 21 May 1789, [w:]
English Historical Documents, ed. D. C. Douglas, vol. VIII, London and New York 2002, dok.
nr 507 ss. 795802.
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ków, Macauley dozna³ g³êbokiego moralno-etycznego wstrz¹su. Wkrótce porzuci³ tê pracê, by udaæ siê w 1790 r. do Sierra Leone, brytyjskiej kolonii
po³o¿onej na wybrze¿u Afryki Zachodniej, gdzie najpierw zaanga¿owa³ siê
w dzia³ania na rzecz adaptacji Murzynów powracaj¹cych na Czarny L¹d.
W uznaniu zas³ug w 1794 r. zosta³ gubernatorem tej kolonii. Wykonuj¹c
pracê zawodow¹ oraz pe³ni¹c funkcje urzêdnicze, Macauley jak ma³o kto
pozna³ olbrzymi zakres nieludzkiego, barbarzyñskiego wyzysku Murzynów
oraz pok³ady niewyobra¿alnej krzywdy wyrz¹dzanej tym ludziom. Nie chc¹c
pod jakimkolwiek pozorem uczestniczyæ w haniebnym procederze, zrezygnowa³ ze stanowiska gubernatora Sierra Leone, powróci³ w 1799 r. do Anglii
i osiad³ w londyñskiej dzielnicy Clapham w hrabstwie Surrey. Od tej pory
ca³kowicie powiêci³ siê walce na rzecz zniesienia niewolnictwa.
Wkrótce Zachary Macauley skupi³ wokó³ siebie grono ludzi, którzy za cel
swego ¿ycia uznali podjêcie zdecydowanej walki z niewolnictwem oraz doprowadzenie do jego prawem usankcjonowanego zniesienia. Niebawem powsta³a
tzw. Sekta Clapham (Clapham Sect) zwi¹zana z kocio³em w. Trójcy w Clapham Common, której dzia³alnoæ mia³a zapocz¹tkowaæ moraln¹ transformacjê Brytyjskiego Imperium2. W jej g³ównym nurcie znalaz³o siê wielu
aktywistów walki o wyzwolenie Murzynów, w tym m.in. wspomniany wy¿ej
William Wilberforce, a tak¿e: Thomas Clarkson, Granville Sharp, Henry
Thornton, Charles Grant, Edward James Eliot, James Stephen i inni. Wybitni dzia³acze tego ruchu, a zw³aszcza deputowani Henry Thornton i William
Wilberforce, p³omiennymi przemówieniami doprowadzili do uchwalenia
w dniu 25 marca 1807 r. ustawy An Act for the Abolition of the Slave Trade,
zwanej póniej w skrócie Slave Trade Act 1807, znosz¹cej od 1 maja 1807 r.
niewolnictwo w ca³ym Imperium Brytyjskim3.
Nale¿y jednak mieæ wiadomoæ, i¿ czynnikiem powa¿nie u³atwiaj¹cym
wysi³ki ówczesnych brytyjskich abolicjonistów by³a powszechna chêæ os³abienia opartej w znacznym stopniu na pracy niewolniczej, zw³aszcza w po³udniowej czêci kraju, gospodarki Stanów Zjednoczonych, której produkcja
oraz dynamicznie wzrastaj¹cy eksport do Europy wzmacnia³y si³y wrogiej,
napoleoñskiej Francji4.
Po podpisaniu 24 grudnia 1814 r. pokoju w Gandawie, koñcz¹cego wojnê
pomiêdzy Wielk¹ Brytani¹ a USA, oraz aktu koñcowego kongresu wiedeñskiego w 1815 r. ruch abolicyjny zacz¹³ zataczaæ coraz szersze krêgi w kra2

N. Ferguson, Empire. How Britain Made the Modern World, London  New York
 Camberwell  Toronto  New Delhi  Auckland  Rosebank 2003, s. 119.
3 Zob.: An Act for the Abolition of the Slave Trade, [w:] English Historical Documents ,
dok. nr 512, s. 803804.
4 Antagonizm brytyjsko-amerykañski nasili³ siê po zakupieniu od Napoleona Luizjany
w 1803 r. W obliczu zmniejszaj¹cych siê szans na odbudowê utraconych wp³ywów w Ameryce
Pó³nocnej Wielka Brytania nasili³a walkê z amerykañskim handlem reeksportowym. Rozpoczêto si³¹ wcielaæ do Royal Navy marynarzy amerykañskiej floty handlowej, którzy wczeniej byli
poddanymi króla Jerzego III (impressement). Narastaj¹ce napiêcie doprowadzi³o te kraje do
podjêcia otwartych dzia³añ wojennych w 1812 r.
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jach anglosaskich. Zarówno w Europie, jak i w Ameryce rozwija³ siê podobnie, tj. na p³aszczyznach moralno-etycznej oraz ekonomicznej. Formy dzia³añ
aktywistów obu wy¿ej wymienionych opcji uzupe³nia³y siê, zw³aszcza w sytuacji, gdy pomimo wprowadzonej w ¿ycie w 1807 r. brytyjskiej ustawy abolicyjnej oraz wczeniejszych, uchwalonych w latach 17771804 przez wszystkie
po³o¿one na pó³noc, tzw. linii Masona-Dixona5 stany USA, system pracy
niewolniczej nadal funkcjonowa³ na obszarach obu Ameryk, maj¹c mniej lub
bardziej jawnych zwolenników po obu stronach Atlantyku. Wzmaga³a siê
wiêc walka o przeprowadzenie pe³nej abolicji ze wszystkimi jej konsekwencjami: spo³ecznymi, politycznymi i ekonomicznymi. W 1814 r. ruch abolicyjny
by³ ju¿ tak silny, i¿ 750 tys. ludzi z³o¿y³o podpisy pod kierowanymi do Parlamentu petycjami, ¿¹daj¹c faktycznego i ca³kowitego zniesienia niewolnictwa6.
W roku 1823 Granville Sharp oraz Thomas Clarkson za³o¿yli Towarzystwo do Walki o Zniesienie Handlu Niewolnikami (Society for the Abolition of
the Slave Trade, czêciej zwane Anti-Slavery Society). Organizacja ta skupia³a grono wybitnych oraz powszechnie znanych i szanowanych ludzi, w tym
polityków, filozofów i mylicieli, pisarzy i poetów (Samuel Taylor Coleridge),
artystów (Josiah Wedgwood), coraz silniej oddzia³uj¹c na wiadomoæ szerokich krêgów spo³eczeñstwa brytyjskiego. Uczestnikiem organizowanych
przez Anti-Slavery Society spotkañ bywa³ m³ody David Livingstone. Wyniesione stamt¹d idee realizowa³ póniej z wielkim powodzeniem w po³owie XIX
w. w Afryce równikowej, w ramach dzia³añ Londyñskiego Towarzystwa Misyjnego (London Missionary Society), do którego wst¹pi³ w 1838 r.
Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, i¿ protestancka religia anglikañska kreowa³a
odpowiednie postawy wobec otaczaj¹cego wiata. G³êboko by³a w niej zakorzeniona siêgaj¹ca myli Johna Lockea idea o prawach cz³owieka, usytuowaniu jednostki w spo³ecznoci ludzkiej i naturze, do której upowa¿niaj¹ naród
prawa natury i Bóg. Realizuj¹cy j¹ anglikañscy misjonarze stawali siê jednoczenie kap³anami coraz szybciej tworz¹cej siê formacji kapitalistycznej
oraz bujnie rozwijaj¹cego siê w XIX w. brytyjskiego imperializmu. Profesor
Harold Perkin napisa³: both capitalism and Protestantism were often found
together in the same person7. Natomiast inny badacz i myliciel Arthur
Lewis stwierdzi³, i¿: in most countries religion has proved to be the brake on
economic development, we may conclude that in the British case the possession of an uninhibiting religion was significant but strictly ancillary factor8.
Ju¿ w koñcowym okresie wojen z napoleoñsk¹ Francj¹ kraje europejskie
szeroko otworzy³y swe rynki na wyroby przemys³u brytyjskiego. Wchodz¹cy
w drugi etap rewolucji technicznej przemys³ tego kraju podj¹³ rzucone mu
5 Przyjêta w latach 17631767 tzw. linia Masona-Dixona, przebiegaj¹ca na równole¿niku
39o43 i oddzielaj¹ca Pensylwaniê na pó³nocy od Wirginii i Marylandu na po³udniu, stanowi
umown¹ granicê pomiêdzy amerykañsk¹ Pó³noc¹ a Po³udniem.
6 Zob.: N. Ferguson, op. cit., s. 121.
7 H. Perkin, The origins of modern English society 17801880, London  Toronto 1969, s. 14.
8 Ibidem.
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ambitne wyzwanie. W rezultacie nast¹pi³ niezwykle szybki rozwój produkcji.
Kraj powoli stawa³ siê fabryk¹ wiata, a londyñska dzielnica City jego
centrum finansowym. Nale¿y zgodziæ siê z twierdzeniem historyka brytyjskiego Johna Callaghana, który napisa³: After 1815 the financial primacy of
the City was established on the basis of industrial revolution and undisputed
British mastery of the seas9.
Tymczasem wkrótce okaza³o siê, i¿ zniszczone wojn¹ biedne kraje Europy kontynentalnej nie by³y w stanie kupiæ znacznej iloci zaoferowanych im
przez Anglików dóbr, a stosowany przez nich coraz bardziej krzywdz¹cy drena¿ finansowy sprawi³, i¿ niektóre na³o¿y³y c³a ochronne na brytyjskie towary. Przyk³adem mog¹ byæ Niemcy, które przeciwdzia³aj¹c upokarzaj¹cemu je
wyzyskowi ekonomicznemu, rozpoczê³y szybki proces jednoczenia kraju10.
Pal¹cym problemem okaza³ siê równie¿ dotychczasowy, na wskro merkantylistyczny system ce³ zbo¿owych. Do zakoñczenia wojen z rewolucyjn¹
i napoleoñsk¹ Francj¹ Wielka Brytania by³a w³aciwie krajem samowystarczalnym pod wzglêdem produkowanej ¿ywnoci. Na mocy uchwalonych
w 1780 r. przez Parlament ustaw zbo¿owych (Corn Laws) rz¹d premiowa³
eksport zbo¿a w latach obfitych plonów, a na import tego artyku³u zezwala³
jedynie w latach nieurodzaju. Jednak¿e nap³yw taniego zbo¿a amerykañskiego i rosyjskiego pog³êbi³ kryzys nadprodukcji, na co w³adze w Londynie
odpowiedzia³y w 1814 r. na³o¿eniem odpowiednich ce³ na ten artyku³. Spowodowa³o to powa¿ny wzrost cen ¿ywnoci i wymusi³o na w³acicielach fabryk
i zak³adów produkcyjnych podwy¿kê p³ac pracowniczych. To z kolei zdeterminowa³o proces postêpuj¹cego obni¿ania siê rentownoci firm, których w³aciciele podwy¿szali ceny produkowanych towarów, a w obliczu gro¿¹cego bankructwa zwalniali robotników i zastêpowali ich pracê prac¹ maszyn. W konsekwencji pojawi³y siê masowe wyst¹pienia ludnoci przeciw rosn¹cym kosztom utrzymania oraz przeciw mechanizowaniu produkcji fabrycznej. Lata
18161817 stanowi³y apogeum tych wydarzeñ11. Jednoczenie wzmaga³ siê
istniej¹cy od 1811 r. tzw. ruch luddystów, który mia³ dope³niæ inne, symultanicznie przebiegaj¹ce pr¹dy niezadowolenia spo³ecznego, a wszystkie one
razem wziête mia³y niebawem powa¿nie wstrz¹sn¹æ bytem pañstwa brytyj9 J. Callaghan, Great Power Complex. British Imperialism, International Crises and National Decline, 191451, London  Chicago 1997, s. 4.
10 Wa¿nym impulsem w tym kierunku by³o dzie³o niemieckiego filozofa Johanna Gottlieba
Fichtego Der Geschlossene Handelstaat (1800).
11 Ruch luddystów powsta³ w latach 18111813 w Nottinghamshire (Notts), a nastêpnie
rozprzestrzeni³ siê na hrabstwa: Derbyshire, Leicestershire, Lancashire i Yorkshire. Przyj¹³
nazwê od imienia mitycznego bohatera ludowego Neda Ludda, który jak legendarny Robin
Hood ¿y³ prawdopodobnie w Sherwood Forest. Luddyci, nie rozumiej¹c procesów ekonomicznospo³ecznych, pod os³on¹ nocy niszczyli maszyny i urz¹dzenia, gdy¿ w nich upatrywali przyczyn
swej nêdzy. W 1813 r. rz¹d hr. Roberta Banksa Jenkinsona wprowadzi³ surowe prawo, z kar¹
mierci w³¹cznie, skierowane przeciw najbardziej radykalnym dzia³aczom tego ruchu. Drakoñskie
prawo zahamowa³o w latach 1813 i 1816 r. dzia³ania luddystów. Jednak¿e w 1831 r. po³udniow¹
i wschodni¹ Angliê opanowa³a kolejna fala luddyzmu, zwana luddyzmem agrarnym (swing riots
in rural areas). Tym razem luddyci wyst¹pili przeciw mechanizacji prac w rolnictwie.
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skiego, przynosz¹c bardzo powa¿ne nastêpstwa w ka¿dej dziedzinie ¿ycia
gospodarczego, spo³ecznego i politycznego.
Coraz wyraniej widaæ by³o narastaj¹ce sprzecznoci ekonomiczne i polityczne pomiêdzy wp³ywow¹, dysponuj¹c¹ olbrzymimi po³aciami ziemi arystokracj¹, zainteresowan¹ utrzymaniem jak najwy¿szej dochodowoci posiadanych gospodarstw rolnych, zagwarantowanej ustawami zbo¿owymi, a rosn¹c¹ w si³ê bur¿uazj¹, której prosperity zale¿a³o od dzia³añ zgo³a odmiennych,
mianowicie od podjêcia jak najszybszego procesu liberalizacji przepisów celnych oraz doprowadzenia do usankcjonowanej prawem mo¿liwoci prowadzenia wolnego handlu, a w nastêpstwie  poszerzania rynków zbytu oraz rozbudowy wiatowego imperium.
Jednak¿e omawiana problematyka nie by³a w tamtych czasach ani prosta, ani ³atwa do rozwi¹zania. Arystokracja i bogate ziemiañstwo mia³y bowiem zbyt powa¿ne wp³ywy polityczne w krêgach w³adzy, przede wszystkim
w Parlamencie oraz w gremiach rz¹dowych. Walka z nimi by³aby jeszcze
d³ugo skazana na przegran¹, gdyby nie widmo wybuchu rewolucji spo³ecznej
podobnej do francuskiej, której angielskie najwy¿sze klasy spo³eczne bardzo
siê obawia³y. Mo¿na wiêc postawiæ tezê, i¿ radykalizacja nastrojów prowadz¹ca do gwa³townych wyst¹pieñ spo³ecznych by³a czynnikiem mocno przypieszaj¹cym, a wrêcz wymuszaj¹cym przemiany w po¿¹danym przez bur¿uazjê
kierunku. Dlatego pomimo powa¿nego oporu przeciwników, Parlament
uchwali³ w 1815 r. kolejn¹ ustawê zbo¿ow¹, która zezwala³a sprowadzaæ ten
artyku³ do kraju w sytuacji, gdy cena za æwieræ cetnara (a quarter odpowiada
12,7 kg) pszenicy wzrasta³a do 80 szylingów. Ta regulacja prawna jednak
nadal utrzymywa³a parasol ochronny nad rodzim¹ wielkopowierzchniow¹
produkcj¹, a w zwi¹zku z tym ¿ywnoæ by³a nadal droga. Kolejne fale niezadowolenia spo³ecznego wymusi³y wprowadzenie 1818 r. ruchomych ce³ na
zbo¿e. To jednak nadal nie rozwi¹zywa³o sprawy.
Opisywany proces doskonale rozumia³o wielu ówczesnych wybitnych polityków brytyjskich, a ci, którzy w umiejêtny sposób wykorzystali go w celu
unowoczenienia, umocnienia pañstwa i rozbudowy imperium, zaliczeni zostali w poczet najwybitniejszych mê¿ów stanu w dziejach swego narodu.
Jednym z nich by³ niew¹tpliwie Robert Peel. Stan¹wszy w 1841 r. na czele
torysowskiego rz¹du, musia³ stawiæ czo³a powa¿nemu kryzysowi politycznemu. Namiêtne dyskusje i spory dotycz¹ce radykalnych zmian polityki wewnêtrznej i zewnêtrznej kraju, toczone na wszystkich p³aszczyznach ówczesnego ¿ycia spo³eczeñstwa brytyjskiego, rodzi³y powa¿ne napiêcia oraz czêsto
niekontrolowane emocje. Ich ofiar¹ pad³ w 1843 r. osobisty sekretarz
R. Peela, Edward Drummond, zastrzelony na ulicy przez szalonego zamachowca, który pomyli³ go z premierem. Ne zwa¿aj¹c zbytnio na nastroje ulicy,
rz¹d Peela prowadzi³ tward¹ politykê, która w perspektywie przynios³a poprawê sytuacji. Przede wszystkim umocniona zosta³a pozycja Banku Anglii,
a w roku 1846, wreszcie definitywnie, zniesiono ustawy zbo¿owe. Wymienione poczynania rz¹du mocno stymulowa³y eksport brytyjskich towarów.
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Po zniesieniu ce³ na importowane zbo¿e spad³y jego ceny w Wielkiej
Brytanii, co w konsekwencji wp³ynê³o pozytywnie na rozwój produkcji przemys³owej. Arystokracja i bogate ziemiañstwo coraz wyraniej traci³y znaczenie polityczne na rzecz bur¿uazji, która odnios³a kolejny sukces. Jednak¿e
spadek cen na produkty rolne spowodowa³ niewyp³acalnoæ dzier¿awców ziemi w Irlandii. Wkrótce na Zielonej Wyspie pojawi³ siê straszliwy w skutkach
g³ód, który przyczyni³ siê do upadku rz¹du torysów oraz stoj¹cego na jego
czele premiera Roberta Peela.
Tymczasem ju¿ w 1817 r. okaza³o siê, ¿e gospodarka brytyjska po raz
pierwszy w historii wiata zapad³a na nieznan¹ ludzkoci do tamtych czasów
chorobê nadprodukcji, ponosz¹c jej pe³ne konsekwencje ekonomiczne,
a przede wszystkim spo³eczne i polityczne. W magazynach zalega³y olbrzymie iloci niesprzedanych towarów, a w konsekwencji w³aciciele fabryk
zmuszeni byli do ograniczania produkcji oraz masowych zwolnieñ pracowników. Proces ten pojawi³ siê w wyj¹tkowo niekorzystnym okresie, poniewa¿ w
tym samym czasie Wielka Brytania i jej spo³eczeñstwo prze¿ywa³o inne,
wymienione wy¿ej gwa³towne przemiany. Nastêpstwa nadprodukcji towarów
spotêgowa³y wzmagaj¹c¹ siê falê olbrzymiego niezadowolenia mas, przyczyniaj¹c siê do gronych strajków oraz niezwykle radykalnych ruchów robotniczych i spo³ecznych, których cz³onkowie oraz sympatycy po raz pierwszy
otwarcie domagali siê g³êbokich reform ustrojowych pañstwa. Nasta³y niezwykle grone czasy, w których tylko dziêki wyj¹tkowym umiejêtnociom,
m¹droci politycznej oraz odpowiedzialnoci za pañstwo uda³o siê ówczesnym
elitom rz¹dz¹cym Wielk¹ Brytani¹ uchroniæ kraj od bardzo powa¿nych nastêpstw, z wybuchem rewolucji w³¹cznie, a tak¿e zachwianiem pozycji wiatowego imperium. W takiej atmosferze sprawuj¹cy w³adzê torysi zaczêli pilnie poszukiwaæ m³odych, wybitnie uzdolnionych politycznie ludzi. W ich szeregach pojawili siê wówczas m.in.: Robert Peel, George Canning, William
Huskinson oraz Henry John Temple, szerzej znany póniej jako Lord Palmerston. Rozwój wydarzeñ mia³ wkrótce pokazaæ, i¿ pok³adanych w nich nadziei
oraz oczekiwañ nie zawiedli.
Postêpuj¹cy radykalizm spo³eczny wywo³a³ zaburzenia, jakich kraj ten
dot¹d nie prze¿ywa³. W 1816 r. w miejscowoci Brandon niedaleko Bury
w hrabstwie Suffolk mia³o miejsce pierwsze z serii gronych wyst¹pieñ ludnoci. 1500 uzbrojonych w zaostrzone kije demonstrantów nios³o flagi i transparenty z napisem Bread or Blood. ¯¹dali ustanowienia przez w³adze maksymalnie dopuszczalnej granicy cen ¿ywnoci. Podpalono kilka stodó³ miejscowych w³acicieli ziemskich12.
W koñcu 1816 r. niejaki Arthur Thistlewood za³o¿y³ tajn¹ organizacjê
o nazwie Cato Street Conspiracy, której cele i metody dzia³ania mo¿na porównaæ do s³ynnego spisku prochowego (Gunpowder Plot) z 1605 r. G³ównym
zamiarem konspiratorów by³o wymordowanie wszystkich cz³onków gabinetu.
12

Zob: V. Murray, High Society in the Regency Period, 17881830, London 1999, s. 85.
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Jednak¿e, po ataku na eleganck¹, zamieszka³¹ przez bogatych ludzi londyñsk¹ dzielnicê Clerkenwell, Thistlewood oraz jego najbli¿si wspó³pracownicy
zostali aresztowani i osadzeni w wiêzieniu. Tymczasem fala niezadowolenia
spo³ecznego nie opada³a. 28 stycznia 1817 r. rozzuchwalony t³um obrzuci³
kamieniami karetê ksiêcia regenta Jerzego, gdy ten wraca³ z Parlamentu po
otwarciu uroczystej sesji. Przera¿ony biegiem wydarzeñ Parlament uchwa³¹
z dnia 3 marca tego¿ roku zawiesi³ na kilka miesiêcy Habeas Corpus Act13.
S³ynne angielskie prawo, bêd¹ce jednym z filarów kanonu angielskiej
konstytucji, zawieszano niezmiernie rzadko w dziejach tego narodu i tylko
w przypadkach wyj¹tkowego zagro¿enia. Tym razem zagro¿enia wewnêtrzne
w pe³ni uzasadnia³y celowoæ podjêcia takiej decyzji. Oto 10 marca 1817 r. na
polach w. Piotra w pobli¿u Manchesteru spotka³o siê ok. 5 tys. bezrobotnych. Ludzie ci postanowili wyruszyæ do Londynu z zamiarem przeprowadzenia demonstracji w stolicy. Odby³ siê pierwszy w historii Wysp Brytyjskich
marsz g³odowy bezrobotnych, zwany marszem blanketerów (the March of the
Blanketeers), poniewa¿ nie mieli ze sob¹ nic oprócz koców, kap b¹d domowych chodników, które s³u¿y³y im do spania na ziemi. Demonstranci zostali
rozproszeni przez si³y porz¹dkowe.
Pod wp³ywem tych burzliwych wydarzeñ Parlament uchwali³ jeszcze
w tym samym miesi¹cu ustawê o zakazie zgromadzeñ wywrotowych (The
Sedicious Meetings Act). Na jej mocy legalne publiczne zgromadzenia wiêcej
ni¿ 50 osób, z wyj¹tkiem zebrañ samorz¹dowych w hrabstwach, musia³y byæ
og³oszone w prasie przynajmniej piêæ dni wczeniej przed terminem planowanego spotkania, a anons prasowy mia³ byæ podpisany przez siedmiu w³acicieli nieruchomoci, którzy w³asnym maj¹tkiem porêczali naprawê zniszczeñ w przypadku gdyby zgromadzenie przybra³o charakter rozruchów i powsta³y w ich trakcie jakiekolwiek straty materialne. Treæ dokumentu jest
obszerna, zawiera a¿ 60 artyku³ów, które w sposób szczegó³owy podaj¹, jaki
rodzaj spotkañ by³ nielegalny14 .
Szczytowym wydarzeniem w ca³ej serii gwa³townych wyst¹pieñ by³a
wielka demonstracja ludnoci 16 sierpnia 1819 r. na polach w. Piotra ko³o
Manchesteru, gdzie zgromadzony 80-tysiêczny t³um, g³ównie bezrobotnych,
¿¹da³ reform parlamentarnych. Zebranych rozpêdzi³y konne oddzia³y yeomenów z hrabstwa Lancashire, lecz w trakcie zamieszania pad³o 11 zabitych,
a 400 osób odnios³o rany, wród nich 113 kobiet15. Lud nazwa³ to wydarzenie
ironicznie bitw¹ pod Peterloo, odnosz¹c je do osoby pe³ni¹cego wtedy funkcjê premiera zwyciêzcy spod Waterloo, marsza³ka polnego Roberta Welesleya,
ksiêcia Wellington.
13 Zob.: The Habeas Corpus Suspension Act,1817, [w:] English Historical Documents ,
dok. 297, s. 329.
14 Zob.: The Sedicious Meetings Act, 1817, [w:] English Historical Documents , dok.
nr 298, s. 330333.
15 V. Murray, op. cit., s. 86.
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Poniewa¿ nastroje spo³eczne by³y nadal bardzo z³e, w 1819 r. uchwalona
zosta³a tzw. ustawa knebluj¹ca (Six Acts). Na mocy tego prawa zakazano:
doskonalenia umiejêtnoci pos³ugiwania siê broni¹, wprowadzono zakaz jej
posiadania, nakazano s¹dom przypieszenie procesów o pope³nione wykroczenia, zaostrzono przepisy ustawy o zakazie zgromadzeñ wywrotowych
z 1817 r. i ponownie zakazano zebrañ wiêcej ni¿ 50 osób. Bardzo szczegó³owe
przepisy zakazywa³y publikowania treci antyrz¹dowych i pamfletów politycznych w prasie. Za nieprzestrzeganie ustawy grozi³y wyj¹tkowo wysokie
kary pieniê¿ne, nawet do 200 funtów, w szczególnych przypadkach winni jej
z³amania mogli byæ skazywani na zsy³kê do kolonii nawet na 14 lat16. Przywódcom Cato Street Conspiracy wytoczono pokazowy proces, os¹dzono, skazano na mieræ i powieszono 1 maja 1820 r.17
Pomimo za¿egnania niebezpieczeñstwa za pomoc¹ tak drakoñskich rodków, widmo niepokojów spo³ecznych oraz zamieszek na tle ekonomicznym i
politycznym by³o ci¹gle obecne i wywiera³o ogromny wp³yw na sposób postêpowania elit rz¹dz¹cych, na procesy decyzyjne Parlamentu i rz¹du Wielkiej
Brytanii, zw³aszcza w latach 18251826, 1836 i 1847, gdy kolejne kryzysy
nadprodukcji wymusi³y przypieszenie procesu g³êbokich przemian polityczno-ustrojowych wewn¹trz kraju, natomiast na zewn¹trz zaowocowa³y rozwojem doæ brutalnej odmiany brytyjskiego imperializmu kolonialnego18.
W ówczesnej Anglii uwa¿ano, i¿ przys³owiowym lekarstwem na prze¿ywane k³opoty, oprócz zniesienia ce³ zbo¿owych, musi byæ likwidacja bezrobocia poprzez: intensyfikacjê produkcji, rozwijanie eksportu i handlu zamorskiego oraz wdro¿enie procesu zwanego shovelling out of paupers, który polega³ na przymusowym wyrzucenia z Wysp sprawiaj¹cych powa¿ne k³opoty
rzesz biednych ludzi, okrelanych mianem niepotrzebnych19.
Wymienione wy¿ej zamierzenia wymaga³y niezw³ocznego podjêcia zdecydowanych dzia³añ na p³aszczynie spo³eczno-prawnej wewn¹trz kraju, natomiast na zewn¹trz  poszerzania rynków zbytu. Ju¿ wtedy wielu brytyjskich
czo³owych filozofów, ekonomistów, polityków i mylicieli, w tym g³ównie: Jeremy Bentham, James Mill, David Ricardo, William Cobbett, Thomas Robert
Malthus i wielu, wielu innych zainicjowa³o dyskusje, w których starano siê
znaleæ odpowied na dwa zasadnicze pytania: (1) czy w zaistnia³ej sytuacji
ekonomicznej kraj powinien d¹¿yæ do poszerzania granic imperium, a przez
to w sposób fizyczny zabezpieczaæ rynki zbytu, oraz (2) czy wdra¿aj¹c w ¿ycie
ideê wolnego handlu, wystarczy intensyfikowaæ wy³¹cznie brytyjsk¹ ekspansjê ekonomiczn¹ na wiecie. Odpowiedzi dostarczy³ g³ównie proces zwi¹zany
z wymienionym wy¿ej shovelling out of paupers.
16

Zob.: The Six Acts, 1819, [w:] English Historical Documents , dok. nr 302, s. 335341.
Zob.: The Private Letters of Princess Lieven to Prince Metternich, 182026, ed. P. Quennell, New York 1938, s. 1518, 33.
18 M. E. Chamberlain, Pax Britannica? British Foreign policy 17891914, London  New
York 1988, s. 37
19 Zob.: K. E. Knorr, British Colonial Theories 15701850, Toronto 1968, s. 269 i n. oraz 299300.
17
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W omawianym okresie dziejów panowa³o w Anglii doæ powszechne przekonanie, i¿ kraj jest niezwykle przeludniony. Thomas Robert Malthus, duchowny anglikañski, a od 1805 r. profesor historii moralnoci i ekonomii
w Haileybury, opublikowa³ w 1798 r. dzie³o zatytu³owane: Essay on the Principle of Population as it Effects the Future Improvement of Society, w którym
og³osi³ s³ynn¹ tezê o nadmiernej tendencji wzrostu liczby ludnoci w stosunku do znacznie powolniejszego tempa wzrostu rodków materialnych koniecznych do jej utrzymania. Twierdzi³ m.in., i¿ populacja ludzka wzrasta
w postêpie geometrycznym i podwaja siê co 25 lat, podczas gdy niezbêdna do
jej godziwego utrzymania baza materialna rozwija siê znacznie wolniej, bo
w postêpie arytmetycznym20.
Ju¿ w pierwszych dziesiêcioleciach XIX w. teoria Malthusa okaza³a siê
czynnikiem wielce pomocnym w kreowaniu polityki wewnêtrznej oraz kolonialnej przez kolejne rz¹dy w Londynie, co wiêcej, stawa³a siê elementem
usprawiedliwiaj¹cym wiele poczynañ spo³ecznych, ekonomicznych i prawnych. Wspomniane k³opoty gospodarcze oraz groba wybuchu rewolucji zdeterminowa³y podjêcie twardego kursu polityki wobec ludzi pochodz¹cych
z najni¿szych klas spo³ecznych, w tym wspomnianego shovelling of paupers,
a tak¿e ¿o³nierzy zdemobilizowanych po wojnach napoleoñskich, którzy po
powrocie do kraju zasilili szeregi bezrobotnych. Zw³aszcza obawa przed zaprawionymi w walkach kombatantami sprawi³a, i¿ od 1816 r. rozpoczêto ich
wywoziæ i osadzaæ w Kanadzie. Proces ten by³ nadzorowany przez Ministerstwo Wojny (War Office)21.
Tymczasem o wiele powa¿niejszy problem stanowi³y szerokie krêgi spauperyzowanego spo³eczeñstwa, g³ównie w miastach. To rodowisko by³o bardzo
podatne na rozruchy oraz by³o niezwykle kryminogenne. Wed³ug szacunków
londyñskich si³ porz¹dkowych z roku 1790, na 800 tys. mieszkañców stolicy
a¿ 150 tys. popad³o w konflikt z prawem22. W czasach wielkiej wojny,
a zw³aszcza po jej zakoñczeniu, w miarê narastania k³opotów gospodarczych,
nastroje wród tych mas ludnoci ci¹gle siê pogarsza³y. W³adze by³y zmuszone zaostrzyæ i tak ju¿ drakoñskie przepisy prawa karnego, a w rezultacie
setki tysiêcy osób trafi³o do przepe³nionych wiêzieñ23. Tych, których z braku
miejsc nie uda³o siê tam upchn¹æ, st³oczono w kad³ubach przycumowanych
do nabrze¿y Tamizy wycofanych z ¿eglugi statków i okrêtów (hulks). Jednak20 T. R. Malthus, Essay on the Principle of Population as it Effects the Future Improvement
of Society, London 1926, s. 18; J. L. Gayler, I. Richards, J. A. Morris, A Sketch Map Economic
History of Britain, London  Toronto  Wellington  Sidney 1966, s. 122.
21 F. H. Hitchins, The Colonial Land and Emigration Commission, Philadelphia 1931,
s. 3 i n.
22 Zob: K. Dziewanowski, Brzemiê bia³ego cz³owieka. Jak zbudowano Imperium Brytyjskie,
Warszawa 1996, s. 454.
23 K. Dziewanowski (ibidem, s. 454) podaje, i¿  je¿eli w roku 1688 wyró¿niano w Anglii
piêædziesi¹t ró¿nych rodzajów przestêpstw, za które grozi³a kara mierci , to w roku w roku
1819 przestêpstw takich by³o ju¿ dwiecie [...]. Pod koniec XVIII w. odbywa³o siê w Londynie
przeciêtnie piêædziesi¹t publicznych egzekucji rocznie.

Wp³yw wewnêtrznych przeobra¿eñ gospodarczych i spo³ecznych...

123

¿e rosn¹ce koszty utrzymania skazañców oraz ci¹g³a obawa o to, i¿ mog¹
zbuntowaæ siê i uciec, sprawi³a, i¿ rozpoczêto masowo wywoziæ te osoby do
kolonii, g³ównie do nowo odkrytej Australii.
Wkrótce jednak okaza³o siê, i¿ wyrzucenie z kraju tak znacznej liczby
ludzi powa¿nie nadwerê¿y³o rezerwuar si³y roboczej, któr¹ trudno by³o zast¹piæ nawet przez coraz doskonalsze wynalazki techniczne. Pojawiaj¹cy siê
dotkliwy brak r¹k do pracy skutkowa³ spadkiem produkcji brytyjskich towarów i to w sytuacji, gdy otwiera³y siê na nie coraz szersze rynki zbytu na
ca³ym wiecie. Prowadzona polityka wewnêtrzna pozbawia³a wiêc Wielk¹
Brytaniê powa¿nych dochodów, a co gorsza doprowadza³a do stopniowego
wypierania jej wp³ywów ekonomicznych przez obc¹, coraz groniejsz¹ konkurencjê, zw³aszcza amerykañsk¹ i francusk¹, a od po³owy XIX w. tak¿e niemieck¹ i w³osk¹. Dlatego w po³owie dziewiêtnastego stulecia rz¹dy brytyjskie
odrzuci³y politykê wyrzucania z kraju ludzi biednych i niepotrzebnych na
rzecz zatrudniania ich w przedsiêbiorstwach krajowej gospodarki, która mia³a zapewniæ utrzymanie odpowiedniej stopy materialnej spo³eczeñstwa,
a przez to zapobiegaæ pogarszaniu siê nastrojów spo³ecznych. Wydatn¹ rolê
w tym procesie mia³o spe³niæ brytyjskie wiatowe imperium.
Realizuj¹c tê ideê, rozpoczêto kolejn¹ fazê walki o rynki zbytu na kontynencie europejskim oraz w krajach zamorskich, m.in. w Kanadzie, Indiach,
Australii, na Dalekim Wschodzie. Rozpoczêto te¿ powa¿ne inwestycje w obcych krajach, co na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych XIX w. przynosi³o ok. 12 mln
funtów rocznego zysku. Ekonomiczn¹ penetracjê rozszerzono tak¿e na kraje
Ameryki £aciñskiej, walcz¹ce wówczas o niepodleg³oæ. Brytyjczycy stopniowo przejmowali gospodarcze aktywa Hiszpanów w tej czêci wiata. Podjêto
równie¿ ostr¹ politykê wymuszania na s³abn¹cym imperium osmañskim korzystnych traktatów zapewniaj¹cych przywileje brytyjskiej ¿egludze handlowej przez Dardanele, Bosfor, po Morzu Marmara i Eufracie24. 16 sierpnia
1838 r. rz¹d lorda Melbournea podpisa³ w miejscowoci Balta Liman korzystn¹ dla brytyjskiego handlu konwencjê z Turcj¹25. Jej warunki zosta³y póniej
rozci¹gniête na Egipt, Sudan, Syriê, a nawet Persjê.
Imperializm brytyjski ujawni³ w tych czasach niezwykle agresywne oblicze na Dalekim Wschodzie. Po podporz¹dkowaniu w II po³owie XVIII w. Indii
Brytyjczycy zdobyli w 1795 r. Cejlon. Od tego¿ roku rozpoczê³y siê walki
o Birmê. Zakoñczono je zdobyciem tego kraju w 1852 r. Istotn¹ rolê w tym
procesie spe³nili: sir Thomas Stamford Bingley Raffles oraz generalny gubernator Indii w latach 18481856 James Andrew Broun-Ramsay markiz Dalhousie. Raffles zdoby³ znaczne terytoria na Malajach, w tym Jawê i Sumatrê.
Obie wyspy zosta³y zwrócone Holendrom w zamian za tereny wokó³ Cieniny
Malakka, gdzie w latach 18221823 zbudowano kluczow¹ brytyjsk¹ twierdzê
na Dalekim Wschodzie  Singapur.
24 Zob.: J. C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East. A Documentary Record
15351914, vol. I, New Jersey  Toronto  New York  London 1956, s. 258.
25 Ibidem, s. 265.
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Azjaci, a g³ównie Chiñczycy, od wieków byli konsumentami opium. Ju¿
w 1779 r. Kompania Wschodnioindyjska (East India Company), chc¹c zrównowa¿yæ niekorzystny bilans p³atniczy w handlu z Chinami, zaczê³a popieraæ
uprawê konopi oraz monopolizowaæ handel wytwarzanym z nich narkotykiem
w tym regionie wiata. Za porednictwem handlarzy sprzedawano towar
w Chinach, a uzyskane pieni¹dze, g³ównie w srebrnej walucie, zamieniano
w Kantonie na weksle banków londyñskich, za które kupowano wielkie iloci
herbaty chiñskiej sprzedawanej na rynkach europejskich. Na Dalekim Wschodzie powsta³ wiêc drugi, bardzo wa¿ny w wiecie, podobny do atlantyckiego
trójk¹t ekonomiczny, którego jednym z wierzcho³ków by³y brytyjskie Indie!
W 1819 r. Wielka Brytania zintensyfikowa³a handel opium, chc¹c tym
sposobem zrównowa¿yæ deficyt finansowy w kraju. Tymczasem rz¹d chiñski
sprzeciwi³ siê wyniszczaj¹cemu gospodarkê i spo³eczeñstwo przemytowi narkotyków. Narodzi³ siê powa¿ny konflikt, który w roku 1839 zaowocowa³ wybuchem tzw. pierwszej wojny opiumowej, zakoñczonej w 1842 r. podpisaniem
traktatu pokojowego w Nankinie. Na mocy postanowieñ w nim zawartych
Chiny otworzy³y dla brytyjskiego handlu porty w Kantonie, Amoy, Ningpo,
Fuczou i w Szanghaju. Brytyjczycy otrzymali ponadto wysok¹ kontrybucjê
wojenn¹ oraz odszkodowanie za zniszczenie w 1839 r. bêd¹cego w ich posiadaniu opium, a tak¿e wyspê Hongkong, któr¹ zwrócili Chinom dopiero
w 1997 r. Brytyjczykom nadano jeszcze prawo zak³adania tzw. koncesji,
tj. tworzenia w³asnych dzielnic w miastach chiñskich, w których obowi¹zywa³o prawo brytyjskie26.
Funkcjonuj¹cy w latach 18461852 wigowski rz¹d lorda Johna Russella
zamkn¹³ tzw. erê wczesnowiktoriañsk¹. W pocz¹tkowym okresie redniowiktoriañskim ster pañstwa dzier¿yli dwaj wybitni politycy: lord Aberdeen
(19 XII 1852  6 II 1855) oraz Henry John Temple lord Palmerston, który od
1830 r. czterokrotnie pe³ni³ funkcjê ministra spraw zagranicznych, a 6 lutego
1855 zosta³ po raz pierwszy premierem27. W ci¹gu 35 lat (18301865) Lord
Palmerston si³¹ swej wybitnej osobowoci wywar³ przemo¿ny wp³yw na najwa¿niejsze kierunki polityki wewnêtrznej i zagranicznej Wielkiej Brytanii,
znacznie przypieszy³ proces modernizacji kraju oraz umacniania jego pozycji
na arenie miêdzynarodowej. Jeszcze w 1849 r. zniesiono akty nawigacyjne,
natomiast w 1852 c³a na surowce i pó³fabrykaty, a w 1860 c³a protekcyjne.
Nasta³a epoka prawdziwie wolnego handlu, a w rezultacie burzliwy rozwój
gospodarczy oraz wielka koncentracja brytyjskiego kapita³u. O potêdze kraju
wiadczyæ mia³a pierwsza w dziejach ludzkoci zorganizowana w 1851 r.
w Londynie wystawa wiatowa. Umacnianie siê pozycji bur¿uazji zaowocowa³o
natomiast wzmo¿onym procesem budowy imperium. Kraj powoli stawa³ siê fabryk¹ wiata (the workshop of the world), a Londyn jego centrum finansowym.
26

Brytyjskie dzielnice wydzielone w miastach chiñskich i indyjskich nazywano kantonmentami. Chiñczycy wzorowali siê na nich, buduj¹c na obczynie tzw. Chinatowns.
27 Lord Palmerston pe³ni³ dwukrotnie funkcjê premiera. Po raz pierwszy od 6 lutego 1855
do 19 lutego 1858 r., po raz drugi od 12 kwietnia 1859 do 28 padziernika 1865 r.
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Jednak¿e, pomimo niebywa³ego rozwoju imperium, Wielka Brytania stawa³a wobec coraz powa¿niejszych wyzwañ. W okresie dziesiêcioletnich rz¹dów Lorda Palmerstona w latach 18551865 Brytyjczycy prowadzili a¿ piêæ
powa¿nych wojen imperialnych w Azji28. Pod koniec lat piêædziesi¹tych XIX w.,
w miarê narastania problemów z utrzymaniem imperium oraz wobec nasilaj¹cej siê rywalizacji kolonialnej mocarstw europejskich, a tak¿e Stanów Zjednoczonych po zakoñczeniu wojny secesyjnej, o¿y³ w spo³eczeñstwie brytyjskim wspomniany wczeniej dylemat odnosz¹cy siê do sposobów i form rozwijania imperium. W toku gor¹czkowych dyskusji brytyjskie krêgi polityczne
i spo³eczne uwiadomi³y sobie wagê konsekwencji wynikaj¹cych z faktu przyjêcia oraz realizacji jednej b¹d drugiej opcji dzia³ania. Sprawa stawa³a siê
niezwykle powa¿na, bowiem w omawianym okresie imperializm brytyjski
osi¹gn¹³ apogeum, bior¹c pod uwagê zasób rodków niezbêdnych do utrzymania kolonii, a przez to wszed³ w fazê krytyczn¹. Ka¿da bowiem b³êdnie
podjêta decyzja polityczna, w rezultacie której realizowano by kolejny etap
budowy i funkcjonowania imperium, stanowi³a powa¿ne zagro¿enie dla istnienia ca³ego ówczesnego brytyjskiego systemu kolonialnego.
W epoce rednio- i pónowiktoriañskiej wielu brytyjskich polityków, mê¿ów stanu i mylicieli z naciskiem podkrela³o, i¿ dysponuj¹c nowoczesn¹
europejsk¹ technik¹ wojenn¹, mo¿na by³o bardzo ³atwo podbiæ zamorskie
terytoria, lecz o wiele trudniej je utrzymaæ. W tym celu nale¿a³o pokonaæ
wiele trudnoci natury logistycznej, administracyjnej, politycznej, zaskarbiæ
sobie przychylnoæ podbitych ludów, nie mówi¹c o olbrzymim wysi³ku utrzymania zdobyczy i chronienia ich przed obc¹ konkurencj¹. Wed³ug niektórych
najlepszym sposobem sprostania coraz trudniejszym wyzwaniom by³oby rozszerzanie wp³ywów poprzez tworzenie kolejnych pañstw buforowych wokó³
posiadanych ju¿ obszarów. Jednak¿e wiat³e jednostki wskazywa³y, i¿ musia³oby to w koñcu doprowadziæ do podbicia chyba ca³ego wiata, co jest niemo¿liwe. Doæ powszechnie uwiadamiano sobie równie¿, ¿e taki sposób postêpowania wiedzie donik¹d, poniewa¿ koszty utrzymania zdobyczy przekraczaj¹
zyski z faktu ich posiadania i ca³y interes zaczyna siê po prostu nie op³acaæ.
Jest to moment krytyczny, w którym zaczyna siê upadek ka¿dego imperium.
Brytyjskie nie stanowi³o wyj¹tku.
W kontekcie zarysowanych wy¿ej procesów, a tak¿e w nastêpstwie potê¿nego oddolnego cinienia spo³ecznego narodzi³y siê i funkcjonowa³y dwie
g³ówne teorie brytyjskiego imperializmu i kolonializmu. Pierwsz¹ z nich nazwano szko³¹ manchestersk¹29, a drug¹  szko³¹ londyñsk¹. Obie przyci¹gnê³y szerokie gremia zwolenników nale¿¹cych do ró¿nych krêgów spo³ecznych i zawodowych; od zwyk³ych ludzi poczynaj¹c poprzez kupców, bankierów,
28 Wojna krymska (18531856), wojna z Persj¹ (18561857), powstanie sipajów w Indiach
(18571858), dwie kolejne wojny opiumowe w Chinach (18561858 oraz 1860).
29 Termin ten zosta³ u¿yty po raz pierwszy przez Benjamina Disraelego, poniewa¿ g³ówna
siedziba zwolenników walki o wolny handel oraz o zniesienie ce³ zbo¿owych mieci³a siê
w manchesterskim Newalls Buildings.
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przemys³owców, ludzi nauki, kultury, Kocio³a anglikañskiego, klas rednich
i arystokracji a¿ do najwa¿niejszych w pañstwie polityków i mê¿ów stanu.
Pierwsza powsta³a w I po³owie XIX w. Jej g³ównymi ideologami byli
Richard Cobden oraz John Bright30. ¯yj¹cy w latach 1805-1865 Cobden by³
znanym dzia³aczem gospodarczym i spo³ecznym. Napotyka³ na rozliczne k³opoty w prowadzeniu transoceanicznego handlu tkaninami bawe³nianymi,
g³ównie z powodu skomplikowanego i niezwykle restrykcyjnego systemu brytyjskich przepisów celnych, od s³ynnych XVII-wiecznych aktów nawigacyjnych poczynaj¹c, a na ustawach zbo¿owych koñcz¹c. By³ on jednym z tych,
którzy na w³asnej skórze przekonali siê, jak negatywny wp³yw na ich interesy
ma prawo i dlatego sta³ siê gor¹cym zwolennikiem idei uwolnienia cen
w kraju oraz prowadzenia wolnego wiatowego handlu. Wed³ug niego oraz jego
zwolenników, by³ to jedyny skuteczny sposób budowania silnej pozycji gospodarczej Wielkiej Brytanii, a tak¿e czynnik decyduj¹cy o potêdze pañstwa bez
koniecznoci wprowadzania rz¹dów kolonialnych np. w Afryce. Jeden z cz³onków Izby Gmin podczas debaty parlamentarnej dotycz¹cej zniesienia ce³ zbo¿owych w 1846 r. wyrazi³ siê lapidarnie, a zarazem niezwykle celnie: Wolny
handel stanowi zasadê, dziêki której obce narody stan¹ siê cennymi koloniami
dla nas, bez koniecznoci ponoszenia odpowiedzialnoci za rezultaty rz¹dzenia
nimi31.
Data utworzenia II Rzeszy Niemieckiej w 1871 r. ma bardzo powa¿ne
odniesienie do dziejów Imperium Brytyjskiego. Niezwyk³e przypieszenie gospodarcze, jakie osi¹gnê³y Niemcy po tym donios³ym wydarzeniu, zaowocowa³o piln¹ potrzeb¹ intensywnych poszukiwañ rynków zbytu, co niebawem
z wielk¹ skutecznoci¹ uczyni³y ko³a finansowo-przemys³owe oraz gremia
polityczne rz¹dz¹ce tym krajem. Brytyjczycy dostrzegli narastaj¹ce zagro¿enie dla swoich wiatowych interesów. Wzrost miêdzynarodowego znaczenia
cesarskich Niemiec nieuchronnie prowadzi³ bowiem do zachwiania podstawowej brytyjskiej doktryny politycznej balance of power, a tak¿e w powa¿nym
stopniu godzi³ w ustanowiony podczas kongresu wiedeñskiego ³ad wiatowy
okrelany mianem Pax Britannica. Imperium Brytyjskie, tworzone w ci¹gu
poprzednich stuleci g³ównie dziêki dominuj¹cej sile ekonomicznej, niezaprzeczalnemu prymatowi w dziedzinie postêpu naukowo-technicznego oraz supremacji na morzach i oceanach wiata, wesz³o od chwili zjednoczenia Niemiec
w nowy etap rozwoju, który wiêkszoæ badaczy okrela jako etap trzeci32.
30

Zob. M. E. Chamberlain, op. cit., s. 15.
J. Callaghan, op. cit., s. 7.
32 Budowa potê¿nego wiatowego imperium brytyjskiego odbywa³a siê w trzech zasadniczych etapach. Tzw. stare imperium tworzono wokó³ pó³nocnego basenu Atlantyku w³aciwie ju¿
od koñca XV w. do chwili, gdy na mocy podpisanego w 1783 r. traktatu paryskiego utracono
13 kolonii w Ameryce Pó³nocnej. Od zwyciêstwa pod Plassey w 1757 r. zaczêto tworzyæ tzw. nowe
Imperium Brytyjskie w Indiach, którego granice w nastêpnych dziesiêcioleciach rozszerzono
o terytoria azjatyckie po³o¿one g³ównie wokó³ Oceanu Indyjskiego. Trzeci etap zacz¹³ siê po
zjednoczeniu Niemiec i trwa³ do og³oszenia Statutu Westminsterskiego w 1931 r. Od tej chwili
narasta³ proces coraz szybszego upadku Imperium Brytyjskiego, który formalnie nast¹pi³ w 1956 r.
31
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Omawiane procesy przyspieszy³y skrystalizowanie siê drugiej brytyjskiej
idei imperialnej, któr¹ reprezentowa³a powsta³a ok. roku 1870 tzw. szko³a
londyñska. Jej twórcy oparli wyznawan¹ doktrynê na pogl¹dach spo³ecznoekonomicznych wielkich XIX-wiecznych mylicieli angielskich, g³ównie Jamesa Milla, jego syna Johna Stuarta Milla, Davida Ricardo, Jeremiego Benthama, a tak¿e Karola Darwina. Jej wyznawcami oraz gor¹cymi zwolennikami
stali siê g³ównie kupcy, politycy, ludzie pracuj¹cy w administracji kolonialnej,
a nawet misjonarze, którzy w instalacji brytyjskich instytucji na obcych terenach dostrzegali szanse awansu spo³ecznego, sposobu wzbogacenia siê i zaspokojenia wszelkiego rodzaju aspiracji. G³osili wiêc has³a anektowania obszarów dotychczas wolnych od europejskiego kolonializmu, g³ównie w trudno
dostêpnych terenach Afryki równikowej.
Powa¿ny impuls, a nawet mo¿na powiedzieæ zachêtê do podjêcia dzia³añ
przez zwolenników szko³y londyñskiej wnios³y s³owa wyra¿one przez Benjamina Disraelego podczas s³ynnego przemówienia wyg³oszonego 24 czerwca
1872 r. w Crystal Palace. By³y premier33 zaatakowa³ idee liberalizmu, w tym
równie¿ handlowego, uznaj¹c, i¿ powoduj¹ one dezintegracjê, a w rezultacie
rozk³ad wiatowego imperium Wielkiej Brytanii  kraju, który straci³ pieni¹dze przez swoje kolonie34 . W koñcowej fazie przemówienia definitywnie
stwierdzi³: wed³ug mojej opinii, nie powinno byæ ani jednego ministra w tym
kraju, który zaniedbywa³by jak¹kolwiek mo¿liwoæ rekonstruowania naszego
kolonialnego imperium oraz wychodzenia naprzeciw takim przysz³ym dzia³aniom, które mog³yby staæ siê ród³em niesamowitej si³y i szczêcia tej ziemi.
Jednak¿e sprawa nie wygl¹da jednoznacznie. Nale¿y zapytaæ, czy bylibycie
zadowoleni, ¿yj¹c w spokojnym kraju, ukszta³towanym i wzorowanym na
regu³ach kontynentalnych i oczekiwaæ, a¿ we w³aciwym czasie spotka was
nieunikniony los, czy chcielibycie mieæ wielki kraj, imperialny kraj, kraj,
w którym wasi synowie, gdy dorosn¹ i siêgn¹ po nadrzêdne stanowiska,
osi¹gn¹ nie tylko szacunek wród swoich rodaków, ale bêd¹ równie¿ wzbudzaæ respekt na ca³ym wiecie35 . Disraeli nawo³ywa³ równie¿ do pog³êbienia
wiêzi pomiêdzy brytyjsk¹ macierz¹ a jej rozleg³ymi koloniami, twierdz¹c, i¿
nale¿y je cilej powi¹zaæ poprzez ustanowienie systemu sta³ych, ci¹g³ych
relacji z rz¹dem krajowym (Home Government)36 , a Wielka Brytania powinna mieæ prawo ¿¹dania od nich pomocy, gdyby pojawi³a siê nag³a potrzeba.
P³omienne, nacechowane szowinizmem przemówienie Benjamina Disraelego przyczyni³o siê do osi¹gniêcia przez zwolenników szko³y londyñskiej
dominuj¹cej roli w kreowaniu polityki imperialnej pañstwa. Zgodnie z ich
ideologi¹ zaatakowano w 1882 r. Egipt oraz rozpoczêto proces aneksji szerokiego pasa ziem Afryki Wschodniej. Powsta³a wtedy nowa idea imperialna
33 Benjamin Disraeli by³ premierem Wielkiej Brytanii dwukrotnie: od 27 lutego do 3 grudnia 1868 oraz od 20 lutego 1874 do 23 kwietnia 1880 r.
34 An Outline of British History, ed. M. Misztal, Kraków 1997, s. 255.
35 Ibidem, s. 256.
36 Ibidem.
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zwana od Kairu do Kapsztadu, w imiê której starano siê opanowaæ mo¿liwie jak najszerszy pas afrykañskich terytoriów po obu stronach linii, któr¹
wyznacza³y wymienione wy¿ej miasta. Z wielk¹ determinacj¹ przyst¹piono
do tworzenia l¹dowej, zachodniej flanki tzw. drugiego imperium budowanego
w basenie Oceanu Indyjskiego. By odeprzeæ coraz powszechniejsza krytykê
wyznawców szko³y manchesterskiej, stworzono koncepcjê tzw. taniego imperializmu, czyli podboju i w³adztwa na koszt ludnoci podbitej. W tamtym
okresie wielu ludzi pokroju Cecila Rhodesa, Josepha Chamberlaina, Davida
Livingstonea, jego tecia Johna Smitha Moffata, Rudyarda Kiplinga odnalaz³o sens ¿ycia, mo¿na nawet powiedzieæ, i¿ znalaz³o siê w swoim ¿ywiole, a
w³adza, bogactwo b¹d s³awa sta³y siê silnymi bodcami stymuluj¹cymi ich
czyny. W krêgach tych ludzi narodzi³a siê teoria skrajnego brytyjskiego nacjonalizmu zwanego jingoizmem, idei, która by³a bliska wiadomoci Brytyjczyków przez d³ugie lata, a jej kwintesencj¹ jest s³ynna powieæ zatytu³owana Greenmantle (1916), napisana przez drugiego po Kiplingu pod wzglêdem
wa¿noci pisarza s³awi¹cego Imperium Brytyjskie Johna Buchana.
Tymczasem instytucje b¹d ludzie zaanga¿owani w proces rozbudowy
imperium upowszechniali has³a szerzenia misji cywilizacyjnej, które  trzeba
to wyranie podkreliæ  by³y tylko doskona³ym kamufla¿em lub wrêcz s³u¿y³y uspokojeniu w³asnych w¹tpliwoci, obaw, a niekiedy sumieñ. Kolonializm
brytyjski do 1871 r. mo¿emy wiêc nazwaæ antyimperializmem z obowi¹zuj¹c¹ zasad¹ merkantylizmu (por. szko³a manchesterska), natomiast czasy po
roku 1871 stanowi¹ w historii Imperium Brytyjskiego okres tzw. wojuj¹cego
imperializmu w imiê doktryny Adama Smitha, opisanej w s³ynnym dziele
zatytu³owanym Badania nad natur¹ i przyczynami bogactwa narodów oraz
w imiê darwinizmu spo³ecznego. W omawianym okresie Wielka Brytania
doda³a 7 mln km kw. do swego imperialnego terytorium. Rrozpoczêto intensywny podbój ludów po³udniowej Afryki, a tam najwiêksz¹ rolê pe³ni³ tzw.
imperializm misyjny, reprezentowany oraz czynem wcielany w ¿ycie g³ównie
przez Londyñskie Stowarzyszenie Misyjne (London Missionary Society).
W rezultacie dzia³alnoci wybitnych misjonarzy, w tym Davida Livingstonea
oraz Johna Smitha Moffata, uda³o siê odpowiedni¹ postaw¹ oraz s³owem
przekonaæ wiele plemion do uleg³oci (m.in. plemiê. Matabele).
Podró¿uj¹cy w 1891 r. po Czarnym L¹dzie Henryk Sienkiewicz w swych
Listach z Afryki zawar³ bardzo ciekawe spostrze¿enia dotycz¹ce zasad, na
jakich opiera³o w³adztwo Europejczyków nad czarn¹ ludnoci¹ tego kontynentu: [...] jest nies³ychana ma³oæ rodków, jakimi s¹ te zdobycze afrykañskie utrzymywane. Posiad³oci, na przyk³ad, niemieckie w tej stronie Afryki
przewy¿szaj¹ rozleg³oci¹ ca³e Niemcy, za wszystkiego tego strze¿e kilkuset
czarnych ¿o³nierzy i kilkunastu bia³ych oficerów. [...] Co siê tyczy czarnych,
ci, o ile nie s¹ w bezporednim s¹siedztwie miasta, panowanie niemieckie
uznaj¹ o tyle, o ile siê boj¹, a w razie niepos³uchu przyjdzie wyprawa wojenna i skarci ich mniej wiêcej surowo. Rodzi siê st¹d koniecznoæ urz¹dzania
raz wraz wojennych wypraw, które nie zawsze utwierdzaj¹ w³adztwo bia-
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³ych37. Inne ciekawe spostrze¿enie: Szeregowcami s¹ Zulowie i Sudañczycy.
Ci ostatni zw³aszcza, ujêci w kluby [karby  Z.Z.] ¿elaznej europejskiej dyscypliny, wyrabiaj¹ siê jakoby na wybornych ¿o³nierzy. Miejscowy ¿ywio³ (Suahili i U-Zaramo), jako niepewny, nie bywa powo³ywany do szeregów. Oczywicie
ludzie Zululandu i Sudanu nie poczuwaj¹ ¿adnego pobratymstwa z miejscowymi, bêd¹c za »askarisami«, to jest ¿o³nierzami, uwa¿aj¹ siê za istoty
nieskoñczenie wy¿sze, maj¹ce prawo do zupe³nej pogardy dla biednych, pó³nagich okolicznych Murzynów38.
Wielu ówczesnych mieszkañców Afryki i Azji s³u¿bê u bia³ego cz³owieka
uwa¿a³o za zaszczyt i dlatego kolonie zamorskie ówczesnych mocarstw europejskich utrzymywane by³y przy u¿yciu niewiarygodnie ma³ych si³ i rodków,
przy czym niezwykle wa¿n¹ rolê spe³nia³ gubernator, którego miejscowa ludnoæ musia³a traktowaæ jak surowego ojca, który kocha, lecz musi czasem
skarciæ. Mniej wiêcej na tych zasadach opiera³a siê g³ówna tajemnica rz¹dów
Wielkiej Brytanii w jej zamorskich koloniach.
Wymieniony wczenie brytyjski historyk wiatowego formatu Niall Ferguson podaje, i¿ gdy Brytyjczycy zdo³ali dostatecznie os³abiæ si³ê militarn¹
i polityczn¹ podbijanego kraju, narodu b¹d plemienia, zwykle dzia³ali schematycznie, wprowadzaj¹c kolejno: jêzyk angielski, angielskie prawo w³asnoci ziemi, angielski i szkocki system bankowy, system prawny wzorowany na
Common Law, religiê protestanck¹, brytyjskie dyscypliny sportowe, wprowadzali rodzaj rz¹dów okrelanych mianem »stró¿a nocnego«, system samorz¹dów lokalnych i centralnych, propagowali ideê wolnoci39. Za ka¿dym razem
i na ka¿dym etapie budowy imperium starali siê wzbudzaæ podziw ludnoci
miejscowej do siebie i swej kultury. W sposób niezwykle przemylany, zaplanowany i skoordynowany proces ten realizowa³o a¿ 6 ministerstw: Foreign
Office, India Office, War Office, Board of Admiralty, Board of Trade i Colonial
Office.
Jednak¿e, pomimo b³yskotliwych sukcesów politycznych, Brytyjczycy doznali w tamtych czasach wiele sromotnych pora¿ek od ludów, których przywódcy przejrzeli g³ówne zamiary europejskich okupantów o twardych rêkach w bia³ych rêkawiczkach.
SUMMARY
The first phase of the industrial revolution, which had occurred in the 18
centurys England, brought many tempestuous changes not only into the sphere of
the national economy but also influenced the social, political and cultural life in
a great deal. The speeding up development of the whole country forced the nation,
37

H. Sienkiewicz, Listy z pustyni i z puszczy, Poznañ 2001, s. 110111.
Ibidem.
39 Zob.: N. Ferguson, op. cit.
38
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but particularly its political leaders to take up not easy but unavoidable challenges.
Soon after, it became commonly obvious that contemporary mercantile system should
have been replaced by the new idea of free market. To speed up the economy and to
bring the political situation under control, the abolition of slavery, repealing Corn
Laws and abandoning Navigation Acts were need to be done. To reject the old order
and implement a new one, the ruling elite was forced to undertake many unpopular
political enterprises, especially in situation when the lost of the thirteen colonies in
North America diminished British colonial market. A long and uneasy struggle for
a new shape of the country and the British Empire began.
Meanwhile, the economy development  achieved after Napoleonic France had
fallen  did not resolve tremendous political and social tension at home. The spectre
of social revolution was getting closer and closer. To avoid some serious and hazardous consequences, many politicians, economists people of science and culture, e.g.
Robert Peel, Benjamin Disraeli, John Temple lord Palmerston, Jeremy Bentham,
James Mill, David Ricardo, William Cobbett, Thomas Robert Malthus, Richard Cobden, John Bright and many others, cherished hope that developing of the British
Empire was the only solution. Within many discussions and sometimes arguments,
the main of the two 19 centurys theories, and then schools, of British colonial
expansion came into being.
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Zadaniem niniejszej analizy jest próba ukazania, w jaki sposób sztuka
ludowa, prezentowana tu g³ównie na przyk³adzie przydro¿nych obiektów kultu religijnego, kszta³towa³a wiadomoæ Warmiaków. Adresatami tej sztuki
byli przede wszystkim mieszkañcy wsi, którzy poprzez sta³e obcowanie
z religijnymi znakami kultu mogli g³êbiej prze¿ywaæ swoj¹ pobo¿noæ.
W pewnym sensie motywy ikonograficzne kreowa³y wiadomoæ spo³eczn¹
czy narodow¹. Etnografia historyczna, dziêki zachowywaniu sta³ych cech
mentalnych ludnoci wiejskiej, wydaje siê wskazan¹ metod¹ badañ nad tego
rodzaju zjawiskami spo³ecznymi. Na tej podstawie mo¿emy  tak¿e poprzez
retrospekcjê  ledziæ uwarunkowania i charakterystykê okrelonych dzia³añ
spo³ecznych. Problematyka ta w literaturze przedmiotu doczeka³a siê kilku
interesuj¹cych badañ i pog³êbionych opracowañ. Przede wszystkim najwybitniejszym badaczem tego zjawiska jest Janusz Jasiñski1. Wskazaæ nale¿y tak¿e
wartociowe prace Jana Ch³osty2, Andrzeja Wakara3, Jana Ob³¹ka4, Tadeusza Orackiego5, Zenony Rondomañskiej6, Janusza Hochleitnera7 i innych.
1

Podstawow¹ w tym zakresie jest monografia: J. Jasiñskiego, wiadomoæ narodowa na
Warmii w XIX wieku, Olsztyn 1983.
2 J. Ch³osta, S³ownik Warmii (historyczno-geograficzny), Olsztyn 2002.
3 A. Wakar, Przebudzenie narodowe Warmii. 18861893, Olsztyn 1982.
4 J. Ob³¹k, Stosunek niemieckich w³adz kocielnych do ludnoci polskiej w diecezji warmiñskiej w latach 18001870, Lublin 1960.
5 T. Oracki, Rozmówi³bym kamieñ... Z dziejów literatury ludowej oraz pimiennictwa regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku, Warszawa 1976.
6 Z. Rondomañska, Polska pieñ religijna na Warmii w latach 17951939, Olsztyn 2002.
7 J. Hochleitner, Kultura duchowa wsi warmiñskiej na prze³omie XIX i XX wieku na przyk³adzie twórczoci ludowej, [w:] Dzieje i przysz³oæ polskiego ruchu ludowego, t. 1: Od zaborów do
okupacji (18951945), pod red. A. Ko³odziejczyka, W. Parucha, Warszawa 2002, s. 597606.
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wiadomoæ ch³opów warmiñskich w II po³owie XIX stulecia by³a kreowana przez wiele czynników. W naszej ocenie zbyt skromnie s¹ w tej perspektywie wykorzystane dzie³a najczêciej anonimowych twórców ludowych,
którzy w swoich wytworach ukazywali w³asne przemylenia oparte na licznych inspiracjach. Analiza sztuki ch³opów czy dzie³, z którymi nieustannie
obcowano na wsi warmiñskiej, mo¿e wskazaæ okrelone wzorce i ród³a ich
pochodzenia. Mo¿na w ten sposób lepiej poznaæ samych Warmiaków, ich
mentalnoæ, g³êbiê religijnej wra¿liwoci, preferencje estetyczne, a tak¿e popularnoæ okrelonych tematów i rozwi¹zañ ikonografii religijnej.
Krajobraz naturalny
rodowisko naturalne zazwyczaj silnie wp³ywa na twórczoæ ludzk¹.
Szczególnie kultura ludowa czerpa³a inspiracje z otaczaj¹cego j¹ krajobrazu.
Warmiacy mieszkali wród wzgórz, w s¹siedztwie licznych jezior i lasów.
Mieszkañców tych ziem hartowa³a zmienna temperatura, du¿a iloæ opadów,
czêste wiatry zachodnie i wschodnie, opóniona wiosna i wczesna jesieñ. Te
warunki bezporednio wp³ywa³y na skrócony czas wegetacyjny, który trwa
tutaj oko³o 200 dni8. Te warunki wp³ywaæ musia³y znacznie na kszta³t
i dynamikê dorocznego roku obrzêdowego.
Region ten, tak hojnie wyposa¿ony w zbiorniki wody, sta³ siê podniet¹
dla ludowych wyobra¿eñ o demonach zamieszkuj¹cych g³êbiny wodne. Istoty
te znane by³y na obszarze ca³ej S³owiañszczyzny. Nazywano je topcami lub
diab³ami wodnymi. Przypisywano im takie dzia³ania, jak wci¹ganie byd³a
w czeluci wodne, rwanie sieci rybackich i zatapianie ³odzi, wywo³ywanie
wirów wodnych, powodowanie wystêpowania wód z brzegów i zalewania pól
uprawnych oraz ³¹k, a niekiedy ca³ych osad ludzkich. Budzi³y one powszechny lêk i grozê9. Te wierzenia determinowa³y upowszechnianie siê kultu wybranych wiêtych, których wstawiennictwo mia³o zniwelowaæ zagro¿enia sygnalizowane w ludowych opowieciach.
Spo³ecznoæ Warmii po³udniowej
Struktura spo³eczna Warmii charakteryzowa³a siê nieliczn¹ warstw¹
szlacheck¹10. Du¿e znaczenie mia³o tu natomiast zró¿nicowane pod wzglêdem maj¹tkowym ch³opstwo. Warmiñscy w³ocianie do roku 1772 byli zamo¿niejsi ni¿ ch³opi w pozosta³ych regionach Rzeczypospolitej oraz posiadali
8

J. Kondracki, Geografia fizyczna Polski, Warszawa 1967, s. 112114.
W naszej rodzimej literaturze odnaleæ mo¿na drobne wzmianki o tych istotach np.
u P. Gilowskiego i J. H. Haura. Na ten temat pisze m.in. B. Baranowski, Kultura ludowa XVII
i XVIII wieku na ziemiach Polski rodkowej, £ód 1971, passim; W. £ysiak, W krêgu wielkopolskich demonów i przekonañ niedemonicznych, Miêdzychód 1993, s. 104112.
10 J. Jasiñski, Szlachta warmiñska w XVIIIXIX wieku, [w:] idem, Miêdzy Prusami
a Polsk¹. Rozprawy i szkice z dziejów Warmii i Mazur w XVIIIXX wieku, Olsztyn 2003, s. 5969.
9
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wiêksze uprawnienia11. Pod wzglêdem gospodarczym by³ to teren wybitnie
rolniczy. Wed³ug obliczeñ Marzeny Pollakówny 80% du¿ej w³asnoci warmiñskiej ju¿ w okresie krzy¿ackim znalaz³o siê w rêkach przybyszów12. Pochodzili oni pocz¹tkowo z Niemiec i osiedlali siê g³ównie w pó³nocnej czêci
Warmii. Nastêpne fale osadników przybywa³y z Mazowsza i okolicznych
dzielnic, stopniowo zagospodarowuj¹c po³udniowe po³acie Warmii. O sile warmiñskich ch³opów wiadczy m.in. ich reprezentacja w sejmiku w okresie
przynale¿noci do Rzeczypospolitej. Ch³opi posy³ali dzieci do szkó³ parafialnych, a nawet kszta³cili je w warmiñskich kolegiach jezuickich czy na uniwersytetach. Niektórzy ³o¿yli na edukacjê dwóch, trzech synów. wiadczy to
o ich zamo¿noci i du¿ych aspiracjach, a tak¿e o wysokiej wiadomoci.
Wspó³egzystuj¹ce grupy spo³eczne ³¹czy³a religia oraz bogactwo warmiñskiej ludowej obrzêdowoci, przywi¹zanie do tradycji, wspólnych miejsc pielgrzymkowych, a w sferze ¿ycia wieckiego uczêszczanie na te same jarmarki
czy targi. Jeszcze za czasów Rzeczypospolitej by³ zwyczaj, ¿e zamo¿niejsze
rodziny z niemieckiej Warmii pó³nocnej oddawa³y swych synów na rok lub
d³u¿ej do gospodarzy z Warmii po³udniowej, by tam nauczyli siê jêzyka polskiego. Warmiacy z po³udnia czynili za odwrotnie.
Istotn¹ cech¹ wszystkich spo³ecznoci ch³opskich jest komplementarny
uk³ad ze spo³ecznoci¹ miejsk¹. W historii kultury obserwujemy nie tylko
proces przechodzenia wartoci kulturowych z warstw elitarnych do warstw
nieelitarnych. Postawa i zachowania spo³eczne ch³opstwa determinowane
by³y tak¿e przez odosobnienie krajobrazu wiejskiego, który wp³ywa³ w pewnym sensie na zauwa¿alny konserwatyzm obyczajowy13, uprzedzenia, a nawet na wrogoæ wobec wszystkiego co obce i nowe14.
Przynale¿noæ religijna
Na wsi, podobnie jak w warmiñskich miastach, olbrzymi¹ rolê odgrywa³a
parafia, koció³ i ksi¹dz. W kociele koncentrowa³o siê nie tylko ¿ycie religijne, ale równie¿ spo³eczne i towarzyskie. Ksiê¿a zak³adali bractwa religijne,
a od XIX w. tak¿e kó³ka ró¿añcowe czy parafialne oddzia³y Towarzystwa
Wstrzemiêliwoci15. Warmiacy od dzieciñstwa wychowywali siê w g³êboko
religijnej atmosferze. Miejscowe katechizmy zobowi¹zywa³y wiernych do mo11 T. Oracki, Mazury i Warmia w okresie 18001914, [w:] Dzieje folklorystyki polskiej
18641918, pod red. H. Kape³u i J. Krzy¿anowskiego, Warszawa 1982, s. 473; J. Hochleitner,
Obrzêdy doroczne w kulturze ch³opskiej Warmii po³udniowej w XVIXVIII wieku, Olsztyn 2006,
s. 6376.
12 M. Pollakówna, Osadnictwo na Warmii w okresie krzy¿ackim, Poznañ 1953, s. 8286.
13 Zob. m.in. W. Barczewski, Kiermasy na Warmii (wybór), [w:] idem, Kiermasy na Warmii
i inne pisma wybrane, Olsztyn 1984, s. 13.
14 O tym zagadnieniu pisze m.in. J. Burszta, Kultura ludowa, [w:] S³ownik etnologiczny.
Terminy ogólne, pod red. Z. Staszczak, Warszawa 1987, s. 196.
15 J. Jasiñski, Ruch trzewoci na po³udniowej Warmii w po³owie XIX wieku, [w:] idem,
Miêdzy Prusami..., s. 119127.
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dlitwy do wiêtych i obchodzenia ich wi¹t, szanowania obrazów i relikwii,
naladowania ich przyk³adnego ¿ycia16. Zasady te by³y nauczane w szko³ach
parafialnych na Warmii od wielu stuleci. Czytania uczono w takim zakresie,
by dzieci mog³y korzystaæ z katechizmu, modlitewnika i piewnika. Uczono
tak¿e piewu pieni religijnych. Ludowe pieni nazywano na Warmii kurlantkami17.
Stosunkowo dobrze wykszta³cona ludnoæ wiejska na Warmii mia³a
czêstszy kontakt ze s³owem drukowanym. Du¿¹ popularnoci¹ cieszy³y siê
piewniki. Za ich porednictwem pieni ró¿nych ziem dawnej Rzeczypospolitej trafia³y na Warmiê. Jak pisa³ ks. Barczewski: Ksi¹¿ki lub czasopisma lud
warmijñski chêtnie czyta, ale najwiêcej tylko ¿ywoty wiêtych, legendy i tym
podobne treci religijne18. Ze ród³a tego dowiadujemy siê, i¿ wielu Warmiaków na w³asnoæ posiada³o ¯ywoty wiêtych Piotra Skargi.
Fernand Boulard i Jean Remy s¹ autorami hipotezy o kulturowym uwarunkowaniu religijnoci19. Wedle nich ró¿nice w poziomie praktyk religijnych
nie s¹ prostym rezultatem ró¿nicy w strukturze wewnêtrznej, lecz znajduj¹
wyjanienie w kulturze regionalnej, w wiêzi istniej¹cej miêdzy wsi¹ a konkretnym regionem kulturowym, dalej w czynnikach historycznych oraz
w charakterze dzia³alnoci duszpasterskiej20.
Tradycjonalizm warmiñski
Tradycja przekazana przez starsze pokolenia stanowi podstawowy element kultury ludowej najmocniej ³¹cz¹cy ludnoæ z zamieszkuj¹cym j¹ terytorium. W sposób stosunkowo dok³adny kultura mo¿liwa jest do uchwycenia
po okrzepniêciu dynamiki przemian demograficznych21. Na Warmii najwa¿niejsze pod tym wzglêdem przeobra¿enia zakoñczy³y siê w po³owie XVI w.22
i bez wiêkszych perturbacji przetrwa³y a¿ do 1945 r.
W klasycznych rozwa¿aniach kultura jest postrzegana jako zbiór wartoci kulturowych, które przechodz¹c z wy¿szych do ni¿szych krêgów spo³eczeñstwa, staj¹ siê w³aciwym folklorem23. Wiele jej elementów, docieraj¹c
16

Na podstawie u¿ywanego na Warmii katechizmu: Katechizm religii katolickiej dla dyecezyi che³miñskiej, wyd. V, Gdañsk 1918, s. 59  Orodek Badañ Naukowych w Olsztynie,
Zbiory Specjalne (dalej: OBN), R-757/II/1.
17 W. Steffen, S³ownik warmiñski, Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1984,
s. 71.
18 W. Barczewski, Kiermasy na Warmii..., s. 14.
19 F. Boulard, J. Rémy, Pratique religieuse urbaine et régions cultures, Paris 1968.
20 Por. J. Mariañski, Socjologiczne badania nad religijnoci¹ wiejsk¹ we Francji, Studia
P³ockie, t. 12, 1984, s. 149.
21 B. Stelmachowska, Polska kultura ludowa czynnikiem zespalaj¹cym Ziemie Odzyskane,
Przegl¹d Zachodni 1946, nr 12, s. 979.
22 J. Hochleitner, Obrzêdy..., s. 4662.
23 Patrz: V. Krawczyk-Wasilewska, Wspó³czesna wiedza o folklorze, Warszawa 1986, s. 15
(tam literatura przedmiotu).
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do licznych odbiorców ze rodowiska wiejskiego, wp³ynê³o w znacznym stopniu na ukszta³towanie siê wierzeñ ludowych24. Ten proces tworzenia siê
kultury duchowej w spo³eczeñstwach plebejskich najd³u¿ej potrafi³ zachowywaæ pierwotne formy. Jej poszczególne elementy, takie jak gwara i obyczaj,
mog¹ zanikaæ, ale obiektywna ca³oæ kultury regionalnej zazwyczaj nie ulega
przeobra¿eniom25.
Obserwatorzy ¿ycia warmiñskiego od XIX stulecia wyranie dostrzegali
miejscowy konserwatyzm. Etnograf niemiecki August Ambrassat w 1912 r.
napisa³, ¿e ludnoæ Warmii jest najbardziej konserwatywna na wiecie26.
Bardziej stonowan¹ opiniê w tym czasie wyrazi³ warmiñski dzia³acz spo³eczny ks. Walenty Barczewski: Ludnoæ warmijska jest g³êboko religijna, pracowita, spokojna i nadzwyczaj konserwatywna27. Ta cecha Warmiaków, wedle
ówczesnych przekonañ, mia³a wiadczyæ nie tyle o specyficznej narodowoci
warmiñskiej, co o jej charakterze28.
Tradycjonalizm ch³opski wyra¿a³ siê m.in. w sta³ym umieszczaniu obiektów kultu w jednym miejscu. Obserwujemy to zjawisko zw³aszcza w fundacjach krzy¿y przydro¿nych, które co kilkadziesi¹t lat nale¿a³o wymieniaæ na
nowe29. Na przyk³adzie warmiñskich ³osier zauwa¿amy, ¿e cechy lokalnej pobo¿noci  kszta³towanej przede wszystkim w XVII i XVIII stuleciu  w zachowaniach Warmiaków aktualne by³y nawet w II po³owie XX w.30
Do koñca XVIII w. ukszta³towa³ siê typ Warmiaka dumnego z dawnego
partykularyzmu wobec Rzeczypospolitej i nieufnie odnosz¹cego siê do pruskiej rzeczywistoci. To socjologiczne zjawisko okrela siê czasem mianem
narodowoci warmiñskiej. Oznacza³a ona przede wszystkim przynale¿noæ
terytorialn¹ i zwi¹zek z biskupem warmiñskim. Narodowoæ ta zespoli³a
i Polaków, i Niemców, tworz¹c now¹ jakoæ obywatela  Warmiaka. Tak
wytworzy³ siê swoisty patriotyzm terytorialny, którego istotnym elementem
by³a powszechna znajomoæ obydwu jêzyków: polskiego i niemieckiego.
Wród ludnoci ch³opskiej wiêzi lokalne i kocielne przes³ania³y wszelkie
elementy wiadomoci etnicznej.
24

B. Baranowski, Po¿egnanie z diab³em i czarownic¹, £ód 1965, s. 23.
H. Skorowski, Antropologiczno-etyczne aspekty regionalizmu, Warszawa 1990, s. 66.
26 A. Ambrassat, Die Provinz Ostpreussen. Ein Handbuch der Heimatkunde, Königsberg
1912, s. 243.
27 Powtarzam za: W. Barczewski, Kiermasy na Warmii..., s. 13.
28 Wa¿ne s¹ ustalenia J. Jasiñskiego dotycz¹ce tzw. poczucia warmiñskoci (wiadomoæ
narodowa..., s. 8694).
29 E. Fry, A. Iracka, M. Pokropek, Sztuka ludowa w Polsce, Warszawa 1988, s. 181;
J. Hochleitner, Kapliczki Warmii po³udniowej. Przydro¿ne obiekty kultu jako element ludowego
systemu komunikacji, Olsztyn 2004, s. 5152.
30 Potwierdzaj¹ to badania socjologiczne: W. Piwowarski, Z badañ nad praktykami religijnymi w diecezji warmiñskiej, Studia Warmiñskie, t. 6, 1969; tego¿, £osiery do Gietrzwa³du,
Studia Warmiñskie, t. 14, 1977; M. Falk, Warmiñskie ³osiery jako przejaw religijnoci na
przyk³adzie parafii Sêtal ko³o Olsztyna, Studia Warmiñskie, t. 10, 1973. Potwierdza te ustalenia materia³ historyczno-archiwalny: J. Jasiñski, Pielgrzymki do wiêtej Lipki od schy³ku XVIII
do pocz¹tku XX wieku, Zapiski Historyczne, t. 56, 1991, z. 4.
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Uto¿samianie siê z kultur¹ polsk¹
Boles³aw Limanowski w pierwszej po³owie XX w. zauwa¿y³: Mocno przywi¹zana do katolicyzmu ludnoæ warmiñska wiejska jest bardziej katolicka
ni¿ polska31. Warmiacy nie uto¿samiali katolicyzmu z polskoci¹, niemniej
katolicyzm by³ elementem spajaj¹cym Warmiê z Polsk¹ nie tylko do 1772 r.
W 1852 r. autor has³a Wartenberg (Barczewo) w Staro¿ytnociach polskich
stwierdza³: w okolicy lud wiejski polski32. Wie warmiñska by³a tym obszarem, gdzie polskoæ mog³a w pe³ni egzystowaæ. Stan liczebny katolików po
w³¹czeniu do królestwa pruskiego pocz¹tkowo nie ulega³ zmianom. Od 1795 r.
rz¹d protestancki stara³ siê do minimum ograniczyæ znaczenie duchowieñstwa katolickiego. Dekret królewski z 1803 r. w sprawie ma³¿eñstw mieszanych nakazywa³ wychowywanie potomstwa w religii ojca, co mia³o grone
nastêpstwa na Warmii. Zaznaczy³ siê bowiem w tym okresie nap³yw urzêdników niemieckich i czêsto dochodzi³o do ma³¿eñstw protestantów z katoliczkami33.
Pod koniec XIX w. postêpuj¹ca akcja germanizacyjna spowodowa³a, i¿
szczególnie m³ode pokolenie na Warmii po³udniowej zaczê³o traciæ poczucie
przynale¿noci do narodu polskiego. Reakcj¹ na to by³a dzia³alnoæ niezadowolonych z tego stanu Warmiaków, którzy wywodzili siê przewa¿nie z ludnoci ch³opskiej lub robotników rolnych. Pierwsz¹ publiczn¹ bibliotekê z polskimi ksi¹¿kami powo³ano w 1863 r. w Sz¹bruku34. Na Warmii po³udniowej
w 1890 r. dzia³a³o 57 czytelni podleg³ych Towarzystwu Czytelni Ludowych.
Dziêki dobrej organizacji nie by³o w tej czêci Warmii wioski nie objêtej
dzia³alnoci¹ przez to towarzystwo35, co by³o istotne zw³aszcza w okresie
kulturkampfu, kiedy ograniczano naukê jêzyka polskiego tylko do lekcji religii i gro¿ono karami za nauczanie po polsku36.
Na skutek postêpuj¹cej akcji germanizacyjnej czêæ ludnoci zaczê³a
stopniowo traciæ dotychczasowe poczucie polskoci. Represje rz¹du, w tym
oskar¿enie kilku proboszczów i nieobsadzenie przez wiele lat omiu warmiñskich parafii, tylko podnieca³y zapa³ religijny wiernych. W 1877 r. w Gietrzwa³dzie mia³y miejsca objawienia  Matka Bo¿a nakaza³a dzieciom modliæ siê po
polsku (il. 1). Od tego momentu wie tê odwiedzaæ zaczê³y pielgrzymki z ziem
31

B. Limanowski, Mazowsze Pruskie, Kraków 1925, s. 48.
A. M., Wartenberg, [w:] Staro¿ytnoci polskie. Ku wygodzie czytelnika porz¹dkiem abecad³owym zebrane, t. II, Poznañ 1852, s. 669.
33 J. Skarbek, Koció³ katolicki na ziemiach polskich pod zaborami 17731848, [w:] L. J.
Rogier, G. de Bertier de Sauvigny, J. Hajjar; Historia Kocio³a, t. 4, prze³. T. Szafrañski,
Warszawa 1987, s. 472.
34 J. Jasiñski, Z problematyki narodowociowej ludnoci polskiej na Mazurach i Warmii w
XIX i na pocz¹tku XX wieku, [w:] Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków, pod red. J. Burszty,
Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk 1976, s. 46.
35 A. Wakar, op. cit., s. 7374.
36 J. Ob³¹k, Koció³ na Warmii w okresie Kulturkampfu, Ateneum Kap³añskie, 1957,
z. 2, s. 203217.
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dawnej Rzeczypospolitej, a tak¿e mazurscy p¹tnicy37. Drogi prowadz¹ce
do miejsca objawieñ zape³ni³y siê
jeszcze obficiej przydro¿nymi kapliczkami i krzy¿ami. Polityka kulturkampfu ostatecznie zakoñczy³a siê pora¿k¹. Od tego momentu wzrasta³a
si³a ruchu polskiego, zaczêto te¿ wydawaæ Gazetê Olsztyñsk¹, a w 1893 r.
odniesiono spektakularne zwyciêstwo
w wyborach do Parlamentu Rzeszy.
Trudno jednoznacznie wskazaæ
na funkcjonuj¹ce w XIX w. kana³y
przep³ywu wiadomoci kulturowo ³¹cz¹cych Warmiê z innymi spo³ecznociami etnicznymi. Mazowsze i ziemia
che³miñska to najbli¿sze polskie regiony dla po³udniowej Warmii, za
z pó³nocnej czêci tej krainy blisko
by³o do katolickiego Powila i spo³ecznoci kociewskiej oraz kaszubskiej.
Ludnoæ z tych regionów masowo
pielgrzymowa³a po ziemi warmiñskiej
do wiêtej Lipki. Po objawieniach gietrzwa³dzkich wielotysiêczne rzesze
rozmodlonych p¹tników zaczê³y wêdrowaæ do tej podolsztyñskiej wioski.
Warmiacy, jakby w odwecie, chêtniej
uczêszczali do ¯uromina, £¹k, WarIl. 1. Kapliczka w miejscu objawieñ Matki
Bo¿ej w Gietrzwa³dzie
szawy i Czêstochowy. Trudno oceniæ,
(fot. Stanis³aw Kuprianiuk)
jak wielk¹ rolê odegra³a ówczesna
emigracja zarobkowa. Z takich wêdrówek przynoszono zapewne niejedn¹ pieñ
i piosenkê38, modlitwê, obrzêd, wiêto lub bractwo. Badania Emilii Sukertowej-Biedrawiny potwierdzi³y hipotezy o wspólnych tematach muzycznych Warmiaków i Mazurów z ludnoci¹ innych ziem Polski. Du¿¹ rolê w upowszechnianiu pieni religijnych przypisaæ nale¿y spotykanym tak¿e na Warmii dziadom oraz pielgrzymom, którzy wêdrowali do najs³awniejszych miejsc odpustowych. Z takich wypraw dewocyjnych sprowadzano wyposa¿enie do wiejskich
kapliczek, czego przyk³adem by³a przydro¿na kapliczka we wsi Naglady39.
37 J. Hochleitner, Ewangeliccy pielgrzymi w wiêtej Lipce. Z dziejów pogranicza warmiñsko-mazurskiego, Mr¹gowskie Studia Humanistyczne, t. 2, 2000, s. 3138.
38 K. E. Sieniawski, Biskupstwo warmiñskie, jego za³o¿enie i rozwój jeograficznych ziem
dawniej krzy¿ackich, t. 1, Poznañ 1878, s. 248.
39 Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Karta katalogu rzeczowego  zbiorów sztuki
i kultury ludowej, sygn. E-4509.

138

Janusz Hochleitner

Sztuka ludowa
Treci sk³adowe ch³opskiej kultury na Warmii zosta³y zdeponowane m.in.
w wytworach sztuki ludowej. By³y one tworzone dla wspólnoty rodzinnej,
a jeszcze czêciej dla ca³ych spo³ecznoci lokalnych. rodowisko wiejskie najwy¿ej ocenia³o wytwory religijne, okrelaj¹c je jako piêkne niezale¿nie od
rzeczywistych wartoci artystycznych. Tradycjonalizm sztuki ludowej zak³ada³ m.in. ograniczenie wzorów ikonograficznych. Tak wiêc do specyficznych
tematów sztuki ch³opskiej mo¿emy zaliczyæ kilka typowych wyobra¿eñ Chrystusa, Matki Bo¿ej i najpopularniejszych wiêtych. Na Warmii czêsto ludowi
wi¹tkarze podejmowali siê zadañ przekraczaj¹cych ich mo¿liwoci artystyczne, niemniej sam temat religijny przes¹dza³ o powodzeniu w odbiorze
spo³ecznym40.
Wp³yw sztuki profesjonalnej na twórczoæ ludow¹ by³ olbrzymi. Przede
wszystkim ju¿ samo pojêcie rzeby w umyle wiernych musia³o kojarzyæ siê
jedynie z tematami religijnymi. Utalentowany rzebiarz móg³ wymyliæ w³asn¹ figurkê, nie staæ go jednak by³o na to, by wyrwaæ siê z krêgu znanych
sobie tematów ikonograficznych. Tak wiêc w twórczoci ludowej spotykamy
czêsto trawestacje gotyckie i barokowe, które wiadcz¹ o pierwowzorach,
z których korzystali miejscowi wi¹tkarze.
Wiejskie przydro¿ne krzy¿e i kapliczki czêsto ustawiano na granicach
wsi41. Z jednej strony mia³y one spe³niaæ rolê znaków granicznych oddzielaj¹cych obszar w³asny od obcego. W³asny oznacza³ obszar poznany, wolny od
niebezpieczeñstw i z³ych mocy. wiat obcy by³ za niepokoj¹cy, grony, czasem przera¿aj¹cy. Do takich granicznych obiektów kultu odprowadzano zw³oki zmar³ych mieszkañców wsi. W. Krasuski uwa¿a, i¿ krzy¿e i kapliczki
okrela³y dla wiernych przestrzeñ sakraln¹. To przy tych obiektach najczêciej rozgrywa³y siê czynnoci odmienne od wieckich, maj¹ce g³ównie charakter religijny42.
Przydro¿ne obiekty kultu religijnego
Pisane relacje pochodz¹ce w XIX w. powiadczaj¹, i¿ na Warmii czêsto
spotyka³o siê przydro¿ne obiekty kultu religijnego, które nadawa³y Warmii
piêtno szczere katolickie43. Owe obiekty stanowi¹ swoiste przed³u¿enie tradycji przedchrzecijañskiej. Pewne trudnoci w bezporednim przyjêciu tej
40 T. Chodzid³o, Koció³ i kultura ludowa, [w:] Ksiêga tysi¹clecia katolicyzmu w Polsce, pod
red. M. Rechowicza, cz. III: Koció³ w ramach spo³ecznoci, Lublin 1969, s. 132133; J. Grabowski, Dawna polska rzeba ludowa, Warszawa 1970, s. 19; M. A. Kowalski, ladami wi¹tków,
Warszawa 1971, s. 4151; H. Skurpski, O sztuce ludowej Warmii i Mazur, Olsztyn 1971, s. 94.
41 J. Hochleitner, Tradycja grodzenia wsi na pograniczu warmiñsko-mazurskim, [w:] Pogranicza  przestrzeñ kulturowa, Olsztyn 2007, s. 4256.
42 W. Krasuski, Krzy¿e i kapliczki przydro¿ne jako znaki podzia³u przestrzeni, Polska
Sztuka Ludowa 1986, nr 34, s. 225226.
43 W. Barczewski, Geografia polskiej Warmii, Olsztyn 1918, s. 29.
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hipotezy sprawia terytorium wiêtej Warmii44. Kapliczki i przydro¿ne figury w XIX w. wspominali zarówno niemieccy, jak i polscy podró¿nicy czy
badacze45. W dawniejszej literaturze przypuszczano, ¿e takich kultowych
obiektów w ogóle nie stawiano w czasach pogañskich. Obecnie, na podstawie
redniowiecznych wzmianek o idolach oraz póniejszych relacji Grunaua,
Hartknocha i Praetoriusza, mo¿na stwierdziæ, ¿e pos¹gi z drzewa by³y równie¿ znane Prusom46. Genezy zwyczaju nakazuj¹cego wystawiaæ przydro¿ne
znaki nale¿y wiêc szukaæ w przedchrzecijañskich wierzeniach religijnych.
Na ziemiach dominium warmiñskiego dawni mieszkañcy sk³adali dary bogom przed drewnianymi pos¹gami47.
Omawiane tu obiekty kultu mo¿na podzieliæ na kilka kategorii48. Najwymowniejsze s¹ przydro¿ne krzy¿e, które zawsze s¹ bardzo czyteln¹ informacj¹ o walorach katechetycznych. Stawianie krzy¿y na polach ju¿ we wczesnym redniowieczu mia³o na celu ochronê zasiewów przed niepogod¹ i uderzeniem pioruna49. Od uczynienia gestu krzy¿a rozpoczynano wiele czynnoci gospodarskich. Z krzy¿em wi¹za³y siê tak¿e pradawne praktyki pogañskie, jak zawieszanie na przydro¿nych krzy¿ach chustek i rêczników. W ten
sposób chciano pozbyæ siê wszelkich oznak chorób50.
Zwyczaj stawiania krzy¿y i innych znaków kultu prawdopodobnie wywodzi siê z okresu przedchrzecijañskiego, kiedy w gajach i kêpach drzew wystawiano drewniane pos¹gi bóstw51. Helmod opisa³ swoje spotkanie ze wiêtymi dêbami w 1156 r.52 Kult wiêtych drzew wród Prusów powiadcza
wiele zapisów kronikarskich z czasów krzy¿ackich. Hartknoch opisa³ trzy
pruskie wiête dêby. Jeden z nich mia³ nie gubiæ przez ca³y rok lici i rós³
44 Por. rozwa¿ania na temat tego terminu: J. Jasiñski, Dlaczego wiêta Warmia, [w:]
idem, Miêdzy Prusami..., s. 2735.
45 Zob. m.in.: M. Rosenheyn, Reise-Skizzen aus Ost-und Westpreussen, Königberg 1858,
s. 66; E. Tyszkiewicz, Wycieczka do Warmii w 1864, [w:] Jana Jaworskiego Kalendarz Ilustrowany na rok 1873, Warszawa 1872, s. 99; W. Kêtrzyñski, Szkice Prus Wschodnich, Przewodnik
Naukowy i Literacki, 1876; R. Frydrychowicz, Warmia, [w:] S³ownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innych krajów s³owiañskich, pod red. B. Chlebowskiego, wed³ug planu F. Sulimierskiego, t. 13, Warszawa 1893, s. 12.
46 A. Fischer, Etnografia dawnych Prusów, Gdynia 1937, s. 36.
47 A. B³a¿ejewska, Kamienna rzeba figuralna z czasów przedkrzy¿ackich w Prusach.
Stan, mo¿liwoci i perspektywy badañ, [w:] Sztuka Prus XIIIXVIII w., Toruñ 1994, s. 7186.
48 J. Hochleitner, Kapliczki Warmii po³udniowej.., s. 4863.
49 S. Bylina, Koció³ a kultura ludowa w Polsce pónego redniowiecza, [w:] Literatura
i kultura pónego redniowiecza w Polsce, pod red. T. Micha³owskiej, Warszawa 1993, s. 208;
B. Wojciechowska, O potworach, demonach wodnych i wiêtych ród³ach w Polsce redniowiecznej, Almanach Historyczny, 1999, t. 1, s. 4243.
50 S. Poniatowski, Etnografia Polski, [w:] Wiedza o Polsce, t. 3, Warszawa 1932, s. 277.
51 W. Szafrañski, Pradzieje religii w Polsce, Warszawa 1979, s. 366367; £. OkuliczKozaryn, ¯ycie codzienne Prusów i Jaæwiêgów w wiekach rednich (IXXIII w.), Warszawa 1983,
s. 234; J. Hochleitner, Przedchrzecijañski kult drzew a nowo¿ytna religijnoæ Warmiaków, [w:]
Las w kulturze polskiej II. Materia³y z konferencji. Go³uchów 1416 wrzenia 2001, pod red.
W. £ysiaka, Poznañ 2002, s. 563574.
52 A. Gieysztor, Mitologia S³owian, Warszawa 1982, s. 176.
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w Rykojoth pod Romowe. ci¹æ miano go dopiero za biskupa warmiñskiego
Jana z Mini. Inny biskup warmiñski  Anzelm  kaza³ ci¹æ drugi wiêty
d¹b, który ostatecznie trzeba by³o podpaliæ. Trzeci d¹b znajdowa³ siê w pobli¿u Welawy. Mia³ byæ tak olbrzymi, ¿e w jego wypróchnia³ym pniu móg³ siê
pomieciæ jedziec na koniu53.
Drzewa, zw³aszcza o wyj¹tkowych kszta³tach, uwa¿ano za siedziby zmar³ych dusz: kobiety przebywa³y w lipach, mê¿czyni w dêbach. Szcz¹tkiem
dawnych wierzeñ mo¿e byæ przekonanie ludnoci wiejskiej o leczniczych w³aciwociach niektórych drzew i krzewów. Lipa ze wiêtej Lipki na pograniczu
dominium warmiñskiego mia³a byæ tak¿e w czasach przedchrzecijañskich
miejscem kultu. Chrzecijañstwo przejê³o lipê, umieszczaj¹c na niej cudown¹
figurkê Matki Bo¿ej. Ta mia³a hipoteza nie znajduje obecnie wielu wyznawców54. Jeszcze w XVII w. wiele takich drzew miejscowa ludnoæ otacza³a
czci¹55. Kult wiêtych gajów i drzew nie by³ zreszt¹ specyfik¹ wy³¹cznie
prusk¹. Okoliczne plemiona s³owiañskie, litewskie czy te¿ ludnoæ kaszubska
mia³y podobne zwyczaje, co u³atwia³o d³ugie przetrwanie tych wierzeñ na
ziemi warmiñskiej, w du¿ym stopniu zasilanej przez kolonistów z tych terenów56. Jeszcze w XX w. etnograficzne badania ks. W³adys³awa £êgi na ziemi
che³miñskiej potwierdza³y resztki tych wierzeñ. Otó¿ pielgrzymi wracaj¹cy
z Gietrzwa³du zabierali ga³¹zki z klonu, na którym objawi³a siê Matka Bo¿a.
Mia³y one chroniæ domostwa przed po¿arem i gromem57.
W opowieciach ludu warmiñskiego d³ugo przetrwa³a pamiêæ o krzy¿u
braniewskim z okresu wojen szwedzkich: Szli ¿o³nierze, stoja³ krzi¿ przi
drodze, i jeden zuchwa³y strzeli³ w Pana Jezusa, i z tego zacze³o cieknoæ
krew. I tedy by³ ten ¿o³nierz na to, coby kara boska na wojsko nie pad³a, to
bu³ surowo miercio skazany58. Trzy krzy¿e pod Olsztynem mia³y za inne
powi¹zanie z przesz³oci¹: W pamiêci ludu utrzymuj¹ siê liczne podania do
miejsc historycznych siê odnosz¹ce, jak np. o trzech krzy¿ach pod Olsztynem,
gdzie Jagie³³o pobi³ Krzy¿aków. Po wsiach wznosz¹ siê wysokie krzy¿e
z wizerunkiem Zbawiciela i piêkne kapliczki59.
53 Z. Gloger, Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. 1, Warszawa
1907, s. 249.
54 To dawne przypuszczenie obecnie powtórzy³ m.in. J. Poklewski, wiêta Lipka. Polska
fundacja barokowa na terenie Prus Ksi¹¿êcych, Warszawa  Poznañ 1974, s. 3436. Kwestionuje
to stanowisko J. Paszenda, wiêta Lipka, Olsztyn 1996, s. 1314.
55 Literatura na ten temat jest obszerna. Bezporednio korzysta³em z prac: A. Brückner,
Staro¿ytna Litwa. Ludy i bogi. Szkice historyczne i mitologiczne, opr. J. Jaskanis, Olsztyn 1985,
passim; A. Fischer, op. cit., s. 3743; £. Okulicz-Kozaryn, op. cit., passim; S. Achremczyk,
Historia Warmii i Mazur, Olsztyn 1997, s. 13.
56 Omawiaj¹ ten kult dla ziem s³owiañskich m.in.: S. Poniatowski, op. cit., s. 291292;
K. Moszyñski, Kultura ludowa S³owian, t. 2: Kultura duchowa, cz. 1, Warszawa 1967, passim;
W. Szafrañski, op. cit., passim.
57 W. £êga, Ziemia Che³miñska, Wroc³aw 1961, s. 215.
58 Powtarzam za: Bajki Warmii i Mazur, pod red. H. Konecznej i W. Pomiatowej, Warszawa 1956, s. 107 (wed³ug opowiadania J. Brzozowskiej ze wsi Purda Du¿a).
59 R. Frydrychowicz, op. cit., s. 12.
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W przyjêtych zwyczajach nakazywano, aby spróchnia³e czêci krzy¿a po
odciêciu na nowo wkopaæ. St¹d pierwotne krzy¿e by³y bardzo wysokie, ¿eby
jak najd³u¿ej s³u¿y³y mieszkañcom. Dzisiaj jeszcze rejestrujemy warmiñskie
przydro¿ne krzy¿e, które s¹ wyj¹tkowo niskie. Jeden z nich znajduje siê na
charakterystycznej krzy¿ówce dróg
tu¿ przed wsi¹ Babiak. Wyj¹tkowo ¿ywot jednego krzy¿a osi¹ga³ przesz³o
sto lat, najczêciej jednak towarzyszy³
on jednemu pokoleniu, przeciêtnie 30,
góra 4050 lat60 . Ludowe obyczaje
nakazywa³y zabezpieczaæ taki przydro¿ny obiekt poprzez przybijanie
daszków. Taki krzy¿ z daszkiem zosta³ postawiony przy drodze ko³o
Lidzbarka Warmiñskiego w po³owie
XVII w.61 W wierzeniach ludu drzewo ze starego krzy¿a mia³o w³aciwoci lecznicze, tak samo jak mech ze
starych krzy¿y cmentarnych.
Tradycyjne spo³ecznoci najczêciej fundowa³y przydro¿ne drewniane krzy¿e, które stosunkowo ³atwo
by³o wystawiæ (il. 2). Spotykamy je w
miastach i na wsiach. Potrzeba wystawienia krzy¿a pojawia³a siê w wielu momentach ¿yciowych, w tym jako
realizacja wczeniej z³o¿onego lubu62 Il. 2. Ludowy krzy¿ przydro¿ny w Bredynkach
(fot. Stanis³aw Kuprianiuk)
czy odpowied na niesprawiedliwoæ
spo³eczn¹. Taka by³a historia wystawienia drewnianego krzy¿a we wsi Bredynki w 1863 r.63 Dosz³o tam do masakry z powodu buntu ch³opów nie
wyra¿aj¹cych zgody na osuszenie wiejskiego stawu64. W wyniku wojskowej
interwencji zginê³o 14 mieszkañców. W miejscu tragedii wzniesiono najpierw
60 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. 3, Warszawa 1958, s. 108; A. Biernat, Dziewiêtnastowieczne napisy epigraficzne na ziemiach Królestwa Polskiego, Wroc³aw  Warszawa
 Kraków  Gdañsk  £ód 1987, s. 99.
61 Widzimy go na ilustracji  Ch. Hartknoch, Alt-und neues Preussen oder Preussicher
Historien, Bd. 2, Frankfurt  Leipzig 1684, s. 386 oraz na rysunku z 1704 r. w dziele S. Fabera,
Die ausführliche Lebens-Beschreibung Carls des XII, Bd. 7, Frankfurt  Leipzig 1708.
62 Tak¹ historiê ma krzy¿ we wsi Jedzbark, wystawiony przez Johanna Bischofa jako
wotum dziêkczynne za ocalenie dwóch synów, którzy powróci z pierwszej wojny wiatowej
 E. Glabas, Trautes Heim, Glück allein (Mi³y dom, samo szczêcie), Jedzbark 1997, s. 7.
63 Du¿o miejsca tej tragedii powiêci³ ks. W. Barczewski, Kiermasy na Warmji, wyda³
J. Ch³osta, Olsztyn 2002, s. 49, 112114.
64 Ostatnie badania ród³owe  W. Thimm, Der Aufstand in Bredinken am 6. Mai 1863,
ZGAE, Bd. 42, 1983, s. 66109.
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krzy¿, a nastêpnie kaplicê65. Znamy ludowego twórcê tego przydro¿nego znaku  by³ nim Józef Weinert ze Stanclewa66. Pielgrzymi wêdruj¹cy przez
Bredynki do wiêtej Lipki corocznie zatrzymywali siê przy krzy¿u na modlitwê za pomordowanych mieszkañców wsi.
Figury przydro¿ne zaczê³y siê pojawiaæ historycznie znacznie póniej.
Na Warmii popularnym w¹tkiem ikonograficznym przydro¿nych figur by³o
wyobra¿enie Chrystusa nios¹cego krzy¿ czy te¿ pod nim upadaj¹cego67. Wnet
zaczêto ukazywaæ inne tematy  zw³aszcza grono licznych wiêtych. Poprzez
ich atrybuty wykonawca móg³ g³êbiej ukazaæ prawdy wiary czy wskazane
postawy chrzecijañskie. Dla odbiorców sztuki zw³aszcza rzeba przez sw¹
wyrazistoæ ikonograficzn¹ by³a nonikiem okrelonych treci, nie zawsze
tylko religijnych.
Przydro¿ne figury wywodz¹ siê zapewne tak¿e z czasów przedchrzecijañskich68. Termin figura jest zamiennie stosowany z pojêciem pomnik,
choæ nie oznacza tego samego. W po³owie XV stulecia Biblia Królowej Zofii
owe pos¹gi nazywa sochami. Dzisiaj pomnik obejmuje swym znaczeniem
wytwory zarówno wieckie, jak i religijne, figury za uto¿samia siê wy³¹cznie
z twórczoci¹ religijn¹. Gdy dla sztuki profesjonalnej zarezerwowano okrelenie statua, to dla twórczoci ludowej najczêciej przyjmuje siê okrelenie
figura. W opracowaniach etnograficznych pomnik uwa¿any jest za trwa³y,
trójwymiarowy znak wyznaczaj¹cy przestrzeñ sakraln¹, którego intencje
i symbolika s¹ czytelne dla spo³ecznoci wiejskiej69.
Na Warmii spotykamy ludowe figury w ma³ych skrzynkach mocowanych
do drewnianych s³upów. W okolicach Biskupca w rejonie wsi Stanclewo ludowe rzeby umieszczano we wnêkach domów, najczêciej w cianie szczytowej.
Ponadto spotykamy figury w kapliczkach w obrêbie obejæ gospodarskich czy
w ogródkach przed cha³upami70. Warmiñskie rzeby z regu³y s¹ polichromowane w technice pokostowo-olejnej. Stosowanie malatury pozwala³o na wydobycie i podkrelenie niektórych szczegó³ów. Polichromia nasyca wszystkie
obiekty ludowe szczególnym nastrojem, przybli¿a j¹ odbiorcy71. Kompozycja
tych ludowych figur charakteryzuje siê frontalnoci¹, p³aszczyzn¹ skierowan¹ zdecydowanie ku widzowi. Dziêki temu rzeby te wywo³uj¹ wra¿enie
monumentalnoci i statycznoci72.
65 Fundatorem kaplicy w Kabornie by³ Jakub Dulisz, który bez pomocy mieszkañców wsi
zbudowa³ j¹ na w³asny koszt. Aktu powiêcenia dokona³ w 1908 r. ks. H. Poetsch z Klewek
 J. Jasiñski, wiadomoæ narodowa..., s. 117; idem, Maryjne kaplice i kapliczki przydro¿ne na
Warmii w XIX wieku, [w:] Niepokalana. Kult Matki Bo¿ej na ziemiach polskich w XIX wieku,
pod red. B. Pylaka i Cz. Krakowiaka, Lublin 1988, s. 648.
66 H. Skurpski, op. cit., s. 109 i 111.
67 J. Hochleitner, O recepcji ikonograficznej rzeb i figur, Przydro¿ne Pomniki Przesz³oci 1990, z. 11, s. 2830.
68 A. Brückner, Mitologia s³owiañska i polska, Warszawa 1985, s. 218, 269, 296 i 304.
69 J. Cetera, Pomniki ludu wiejskiego na Podlasiu, Podlasie 1991, nr 5, s. 2.
70 H. Skurpski, op. cit., s. 9596.
71 J. Grabowski, op. cit., s. 2223.
72 H. Skurpski, op. cit., s. 98.
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Kapliczki, ze wzglêdu na miejscowe uwarunkowania klimatyczne, stanowi³y wa¿ne zabezpieczenie wi¹tków umieszczanych w ich wnêtrzach. Te
przydro¿ne obiekty by³y du¿o bardziej trwa³e ni¿ drewniane krzy¿e, wiadczy³y te¿ o fundatorze, jak równie¿ mog³y byæ przejawem wy¿szych aspiracji
 stworzenia choæby namiastki wi¹tyni przez wspólnoty nie posiadaj¹ce
kocio³a. Ponadto mo¿liwoæ bogatego ozdobienia tych obiektów czyni³a
z nich wa¿ne punkty organizacji religijnej mieszkañców wsi.
Kapliczki spe³niaj¹ funkcje kultowe przez organizacjê przestrzeni wokó³
siebie dla okrelonych praktyk religijnych73. Stanowi¹ te¿ architektoniczne
otoczenie znajduj¹cych siê w ich wnêtrzu figurek, obrazów czy samych krzy¿y. Kapliczki ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ bogactwem nagromadzonych znaków.
Nieraz mo¿emy mieæ w¹tpliwoci co do w³aciwego zakwalifikowania przydro¿nego obiektu. Spotykamy kapliczki proste, z jedn¹ nisz¹, w której
umieszczono np. figurkê wiêtego. S¹ tak¿e bogatsze obiekty z licznymi figurami, krzy¿ykami i innymi elementami zaczerpniêtymi z profesjonalnej architektury (np. sterczyny, blendy, mensy o³tarzowe), a nawet z dobudowanymi sygnaturkami. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e figury i kolumny s¹ czym porednim
miêdzy kapliczkami a krzy¿ami przydro¿nymi74.
W kapliczkach umieszczano najczêciej ludowe rzeby wiêtych, wykonane przewa¿nie z drzewa szpilkowego i lipy75. Ksi¹dz katolicki z s¹siedniej
diecezji odnotowa³ wysokie krzy¿e z wizerunkiem Zbawiciela i piêkne kapliczki na czêæ N.M. Panny lub wiêtych76, za miejscowy ksi¹dz pisa³, i¿
liczba krzy¿y i kaplic przydro¿nych niezbite daj¹ wiadectwo o g³êboko
zakorzenionej wierze i mi³oci do Krzy¿a na wskro katolickiej ludnoci
warmijskiej77.
Wznoszeniu ceglanych kapliczek sprzyja³a lepsza sytuacja gospodarcza
Prus Wschodnich w ostatniej æwierci XIX w.78 Wybudowanie takiego obiektu,
a nastêpnie uroczyste jego powiêcenie stanowi³o du¿e prze¿ycie religijne.
Korespondent ze Stêkin notowa³: Rzadk¹ i bardzo wznios³¹ uroczystoæ mielimy tu w drugi dzieñ Zielonych wi¹tek. Odby³o siê bowiem powiêcenie
nowej i piêknej kapliczki [...]. Kapliczka ta stanê³a staraniem mieszkañców
wioski, a g³ównie pani Ziemeckiej, która najwiêcej do zbo¿nego tego dzie³a
zachêca³a. Uroczystego powiêcenia dokona³ po po³udniu o 4-tej ks. Proboszcz
Kensbok z Sz¹barga [dzi Wrzesina  J.H.] w otoczeniu licznie zgromadzonych wiernych. Poprzednio odpiewano pieñ Serdeczna Matko, a po odmówieniu modlitwy do Ducha w. wyg³osi³ ksi¹dz proboszcz bardzo pouczaj¹ce
73

J. Hochleitner, Dzwonki w ludowych obiektach kultu religijnego na Warmii, widnica
1992, s. 46.
74 A. Chêtnik, Krzy¿e i kapliczki kurpiowskie, Polska Sztuka Ludowa 1977, nr 1, s. 39.
75 A. Szyfer, Kultura ludowa polskiej ludnoci rodzimej, [w:] Warmia i Mazury. Zarys
dziejów, Olsztyn 1985, s. 504.
76 R. Frydrychowicz, op. cit., s. 12.
77 W. Barczewski, Kiermasy na Warmii..., s. 2.
78 J. Jasiñski, Maryjne kaplice..., s. 651.
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kazanie [...]. Na zakoñczenie odmówiono ró¿aniec i odpiewano Witaj Królowo, poczem pokrzepiony na duchu wróci³ ka¿dy do swego domu79.
Na przestrzeni stuleci obserwujemy odchodzenie od tradycji stawiania
krzy¿y na rzecz trwalszych obiektów, jak np. redniowieczne latarnie zmar³ych z a¿urow¹ cel¹, w których umieszczano lampkê. Na Warmii stosunkowo
czêsto fundowano kaplice. Inicjatywa ich wystawienia by³a w g³ównej mierze uzale¿niona, tak¿e finansowo, od duchowieñstwa. Budynki te spe³nia³y
liczne funkcje kocio³a. Ich rozmiary, wyposa¿enie oraz odbywane czynnoci
liturgiczne upodabnia³y te budynki do wi¹tyñ, staj¹c siê przedmiotem dumy
mieszkañców wsi. W literaturze naukowej najlepiej poznane s¹ tzw. polskie
kaplice biskupa Marcina Kromera80.
Rzadko spotykamy informacje o fundacjach kaplic przez parafian. Tak¹
kaplicê we wsi Jaroty wybudowa³ w³asnym kosztem pod koniec XIX w. Jan
Czodrowski. Fundacja ta by³a zwi¹zana z prywatnym widzeniem, w którym
Matka Bo¿a poleci³a mu znaleæ wskazany obraz. Dziêki wsparciu biskupa
Andrzeja Thiela w 1894 r. po renowacji i konserwacji obraz z kocio³a
w Biesowie umieszczono w o³tarzu nowej kaplicy81.
W kulturze ludowej czêsto rejestrujemy opowieci o demonach pojawiaj¹cych siê w pobli¿u krzy¿y i kapliczek82. Dla obrony przed dzia³alnoci¹ z³ych
duchów  oprócz fundacji omawianych obiektów  praktykowano co roku
zabiegi polegaj¹ce na zakopywaniu z czterech stron wiata fragmentów tekstów biblijnych czy te¿ rozpalaniu stosów chrustu na rozdro¿ach dla ogrzania
dusz zmar³ych w pewne wyznaczone dni, m.in. w Wielki Czwartek. Praktyki
te przetrwa³y na ziemiach polskich do wieku XV. Sakralizacja tej przestrzeni
poprzez wystawienie chrzecijañskiego znaku mia³a zneutralizowaæ aktywnoæ duchów.
Wiejskie krzy¿e i kapliczki czêsto ustawiano na granicach wsi. W badaniach etnologicznych wyjania siê koncepcjê podzia³u przestrzeni, któr¹
wprowadzi³ do nauki M. Eliade. Rumuñski badacz przeciwstawia sobie dwa
obszary. Dla cz³owieka religijnego najwa¿niejsza jest przestrzeñ sakralna
 kosmos, relacja cz³owieka z Bogiem. Reszta stanowi co w rodzaju zawiata, obszar obcy, bezw³adny, zamieszka³y przez demony i obcych83. Krzy¿e
i kapliczki mia³y wiêc wyznaczaæ dla wiernych przestrzeñ sakraln¹, gdy¿ to
przy tych obiektach rozgrywa³y siê czynnoci odmienne od wieckich, nawi¹zuj¹ce do przestrzeni mistycznej84.
Okazji do wystawiania kapliczek by³o wiele. Janusz Jasiñski uwa¿a, ¿e
wyp³ywa³y z wewnêtrznych pobudek mieszkañców, bez bezporedniej zachêty
79
80

1965.

Gazeta Olsztyñska nr 60 z 24 maja 1910.
J. Ob³¹k, Kaplice polskie Marcina Kromera na Warmii, Studia Warmiñskie, t. 12,

81 Szerzej na ten temat: B. Magdziarz, J. Jasiñski, Jaroty. Wie, kapliczka, koció³, Olsztyn 1994.
82 W. Krasuski, op. cit., s. 230.
83 M. Eliade, Sacrum  mit  historia, Warszawa 1974, s. 5658.
84 W. Krasuski, op. cit., s. 225226.

Wp³yw sztuki ludowej na kszta³towanie siê wiadomoci Warmiaków...

145

ze strony duchowieñstwa85. Bywa³y lata, kiedy nastêpowa³ wzrost liczby
wznoszonych obiektów kultu. Takim czasem by³y lata klêsk ¿ywio³owych
i epidemii. Najwiêksze spustoszenia przynios³a epidemia d¿umy w latach
17081711, która tak¿e decyduj¹co mia³a wp³yn¹æ na ujawnienie siê specyficznie warmiñskich zwyczajów zwi¹zanych m.in. z organizacj¹ lokalnych
pielgrzymek  ³osier86. Objawienia gietrzwa³dzkie w II po³owie XIX w. bezporednio przyczyni³y siê do fundacji setek nowych kapliczek i krzy¿y przydro¿nych. Ponadto wiele tych obiektów fundowano w latach 60. XIX w. i tu¿ po
pierwszej wojnie wiatowej. Trudno jest obecnie wskazaæ, czy znana z innych
katolickich terytoriów zwiêkszona liczba fundacji kapliczek maryjnych spowodowanych og³oszeniem w 1854 r. dogmatu o Niepokalanym Poczêciu mia³a
tak¿e tak istotny wp³yw na masowe wystawianie takich obiektów na Warmii
po³udniowej.
Rywalizacja religijna
Spory teologiczne mia³y nie tylko wymiar wyznaniowy, ale równie¿ kulturowy, zmierzaj¹cy do nasycenia kultury pierwiastkami katolickimi lub
sprzecznymi z katolicyzmem. Tym samym przekszta³ci³y siê w znacznej mierze w walkê ideologiczn¹87. Tematem nie do koñca poznanym wydaje siê
nieustanne przenikanie katolickich w¹tków ludowych do zwyczajów i tradycji
spo³ecznoci ewangelickiej i odwrotnie. Frapuj¹ce s¹ spostrze¿enia choæby ks.
W³adys³awa Nowaka na temat przejawów czci Matki Bo¿ej wród pruskich
ewangelików88.
Ruch reformacyjny zapocz¹tkowany przez Marcina Lutra podj¹³ walkê
z obiektami kultu religijnego. Sam Luter w An den christlichen Adel Deutscher Nation z 1520 r. pisa³: Kaplice w lasach i kocio³y po polach [...], które
sta³y siê ostatnio celem pielgrzymek, musz¹ zostaæ zrównane z ziemi¹ [...].
Cuda, które wydarzaj¹ siê w tych miejscach, nie dowodz¹ niczego, bo i z³y
duch mo¿e czyniæ cuda, jak mówi nam Chrystus w Mateuszu 2489. W odpowiedzi na to nauczanie ksi¹¿ê pruski Albrecht Hohenzollern rzeczywicie
nakaza³ zniszczyæ wszystkie tego rodzaju przejawy ba³wochwalstwa. £upem
takiej aktywnoci pad³ tak¿e krzy¿ przydro¿ny w wiêtej Lipce. Jan Seklucjan pisa³ sceptycznie o katolikach: Chrystusem drogi ostawiaj¹; Kije, chor¹85

J. Jasiñski, Maryjne kaplice..., s. 645.
Ten okres zwi¹zany z o¿ywieniem pobo¿noci warmiñskiej zosta³ szeroko opisany g³ównie przez ks. W. Barczewskiego oraz M. Zientarê-Malewsk¹.
87 T. Grygiel, Erygowanie Hosianum i Albertiny jako dwóch orodków kulturowych,
Studia Warmiñskie, t. 18, 1981, s. 214 i 216.
88 W. Nowak, Kult Matki Boskiej na ewangelickich Mazurach w XVII i XVIII w., Studia
Warmiñskie, t. 21, 1981; idem, Matka Pana w religijnoci ewangelików Prus Wschodnich
(15251945), Olsztyn 1996.
89 Powtarzam za: S. Michalski, Protestanci a sztuka. Spór o obrazy w Europie nowo¿ytnej,
Warszawa 1989, s. 26.
86
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gwie te¿ nosz¹90. W ten sposób chciano wykorzeniæ chrzecijañski folklor
w Prusach Ksi¹¿êcych. Równoczenie jednak wiele atrybutów powszechnie
wykorzystywanych przed reformacj¹ zosta³o zaakceptowanych przez prawodawców religijnych w Prusach Ksi¹¿êcych.
Rzeba ludowa
rodowisko naturalne Warmii sprzyja³o wznoszeniu przede wszystkim
licznych drewnianych krzy¿y przydro¿nych, figur czy rzeb bêd¹cych wyposa¿eniem kapliczek i kocio³ów. Najpowszechniejszym materia³em rzebiarskim
by³o drzewo lipowe, naj³atwiejsze w modelowaniu. Dziêki uk³adom s³ojów
lipa jest odporna na pêkniêcia91. Rzeby warmiñskie wykonywane tak¿e by³y
z drzewa szpilkowego92. Spotykamy na Warmii charakterystyczne drewniane
kapliczki z figurami ustawiane jako nagrobki93. Stosunkowo rzadko decydowano siê na inny budulec. W krajobrazie kulturowym Warmii rejestrujemy
wyj¹tkowo przydro¿ne krzy¿e z piaskowca. U schy³ku XIX w. upowszechni³y
siê ¿eliwne krzy¿e przydro¿ne i cmentarne. Do tworzenia przydro¿nych figur
bywa³ tak¿e wykorzystywany piaskowiec.
Rzeba ludowa na Warmii by³a najczêciej skomponowana na zasadzie
frontalnoci, skierowana zdecydowanie w stronê odbiorcy, sprawiaj¹c wra¿enie monumentalnoci i statycznoci. Z regu³y ludowa rzeba warmiñska by³a
polichromowana i czêsto odnawiana, przez co trudniej jest obecnie datowaæ
te przedmioty kultu94. Rzebione figury czêsto umieszczano w skrzynkach
wykonanych z desek i przybijanych na drewnianych s³upach, tak¿e na przydro¿nych krzy¿ach, starych drzewach oraz w niszach murowanych kapliczek.
W okolicach dawnego powiatu biskupieckiego spotykamy rzeby umieszczane
we wnêkach domostw. Lokalizowano je najczêciej we wsiach, na rozstajach i
skrzy¿owaniach dróg, a tak¿e w obrêbie obejæ domowych, w ogródkach lub
przed cha³upami.
Warmiñska rzeba ludowa by³a tworzona przez przypadkowe i samorodne talenty, o których prawie nic pewnego nie mo¿emy powiedzieæ. Jak siê
przypuszcza, twórc¹ dziewiêtnastowiecznej rzeby w. Jana Nepomucena
z Dywit95 musia³ byæ artysta, który wykona³ figurki w. Walentego z ¯arde90 J. Seklucjan, Pokusy szatañskie albo Rozmowa szatana z grzesznikiem, [w:] idem, Wybór pism, wyda³ S. Rospond, Olsztyn 1979, s. 112.
91 M. A. Kowalski, ladami wi¹tków, Warszawa 1971, s. 58.
92 A. Klonowski, Sztuka ludowa Warmii i Mazur, Olsztyn 1953, s. 19.
93 OBN, rkps R-187  E. Martuszewski, B. Sa³uda, Cmentarz w Lamkowie.
94 H. Skurpski, op. cit., s. 102; A. Jackowski, Sztuka ludowa, [w:] Etnografia Polski.
Przemiany kultury ludowej, t. 2, pod red. M. Biernackiej, M. Frankowskiej, W. Paprockiej,
Wroc³aw  Warszawa  Kraków  Gdañsk  £ód 1981, s. 204. Na temat warmiñskiej sztuki
ludowej wiele wartociowych uwag dostarczaj¹ spostrze¿enia A. Sodu³y, Eseje o sztuce i kulturze, Elbl¹g 1999, s. 820.
95 D. Góralowa, Katalog nie publikowanych rzeb ludowych z Warmii, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1970, nr 4, s. 513, ryc. 11; idem, Warmiñska rzeba ludowa, Olsztyn 1979,
s. 179, il. 70.
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nik i w. Stanis³awa z Kuk³awek. Dot¹d jest to jednak anonimowy twórca,
którego poznajemy po charakterystycznej rytmizacji szat i d¹¿noci do maksymalnej poprawnoci swoich przedstawieñ, widocznej zw³aszcza w interpretacji twarzy wiêtych96. Wed³ug D. Góralowej figura z Dywit wykazuje du¿e
podobieñstwa z rzebami tego samego wiêtego z Ramsowa i Bredynek. Tylko poprzez tego rodzaju analogie jestemy w stanie okreliæ kilka warsztatów
warmiñskich wi¹tkarzy.
Polskie napisy
Inskrypcje umieszczane na omawianych obiektach, chocia¿ tylko uzupe³nia³y badane artefakty, wiadczy³y bardzo wyranie o fundatorach i odbiorcach tych dzie³97. Dla Paw³a Turowskiego napisy te by³y wyran¹ informacj¹,
¿e Warmiê zamieszkiwa³ i zamieszkuje lud polski98. Treci tych przekazów
maj¹ g³ównie wartoæ informacyjn¹, ale pe³ni¹ te¿ funkcjê konatywn¹ (zwan¹ tak¿e funkcj¹ apelu). W Nowej Kaletce w latach osiemdziesi¹tych XIX w.
wybudowano kapliczkê, na której umieszczono polski napis: Ufundowana
przez Szotkowskiego. Przechodnia prosi o Zdrowa Maria99. Sporadyczne s¹
przypadki, gdy inskrypcja pe³ni tylko funkcjê informacyjn¹, o czym wiadcz¹
najczêciej podpisy fundatorów grupowych (np. spo³ecznoæ wsi) b¹d indywidualnych. Tak¹ sytuacjê spotykamy np. we wsi Biesówko ko³o Biskupca. Na
neogotyckiej kapliczce znajduje siê datacja  1925. Mo¿na jednak niejako
w domyle tworzyæ drug¹ funkcjê konatywn¹, gdy przedstawimy sobie kontekst  obiekt kultu religijnego.
Na Warmii po³udniowej przetrwa³o wiele obiektów z polskimi napisami100. Pod koniec XIX w. we wsi Tomaszkowo gospodarz Mayska ufundowa³
kapliczkê z napisem w. Antoni módl...101. W okolicach Gietrzwa³du kilka
kapliczek posiada inskrypcjê treci Ave Maria. W polskim opracowaniu
z 1932 r. zamieszczono ilustracjê jednej z olsztyñskich przydro¿nych kapliczek z podpisem: Kaplica przy ulicy Olsztynkowej z napisem polskim: Od
powietrza, g³odu, ognia i wojny wybaw nas Panie!102. W czasach hitlerow96

D. Góralowa, Katalog..., s. 520.
J. Hochleitner, Epigrafika ludowa. Przejawy twórczoci dokumentacyjnej polskich ch³opów na prze³omie XIX i XX stulecia, Zarz¹dzanie i Edukacja 2004, nr 3, s. 8399.
98 P. Turowski, Sto siedemdziesi¹t trzy lata walki o mowê ojczyst¹ jednej wsi warmiñskiej,
wyd. D. i N. Kasparkowie, Olsztyn 2003, s. 55.
99 Powtarzam za: J. Jasiñski, Maryjne kaplice i kapliczki przydro¿ne na Warmii w XIX
wieku, [w:] idem, Miêdzy Prusami..., s. 210.
100 S. Flis, Dawne napisy polskie w niektórych miejscowociach powiatu olsztyñskiego,
Rocznik Olsztyñski 1961, t. 3; idem, Dawne napisy polskie w Olsztynie oraz w miejscowociach
Gryliny i Gutkowo pow. Olsztyn, Rocznik Olsztyñski 1959, t. 2.
101 P. Turowski, op. cit., s. 47.
102 Prusy Wschodnie. Przesz³oæ i teraniejszoæ, pod red. M. Zawidzkiego, Poznañ 1932,
il. na s. 147.
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skich starano siê te polskie akcenty
usuwaæ, zamalowano np. napis: Od
powietrza, g³odu, ognia i wojny Wybaw nas Panie! na kaplicy cmentarnej z 1897 r. w Bart¹gu103. Ostatnia
formu³a inskrypcji by³a bardzo popularna na Warmii, o czym przekonuje
nas jeszcze jeden przyk³ad. Tym razem inskrypcja zosta³a umieszczona
na przydro¿nej karawace, o czym dowiadujemy siê jedynie z przedwojennej ilustracji: Jedyny na Warmji
okaz trzyramiennego krzy¿a z napisem polskim z kutych liter ¿elaznych:
Od powietrza, g³odu, ognia i wojny
wybaw nas Panie!104.
Przekazywanie treci inskrypcji
w jêzyku polskim wskazywa³o na powszechnoæ u¿ywania jêzyka polskiego przez mieszkañców tej czêci Warmii oraz informowa³o o czêsto nawiedzaj¹cych tê ziemiê kataklizmach.
Odczytywanie komunikatu utrwala³o
poczucie wiêzi regionalnej, tym bardziej ¿e  jak zauwa¿aj¹ historycy
Il. 3. Ludowa pieta w niszy kapliczki
w Wilkiejmach
sztuki  odbiór przede wszystkim
(fot. Stanis³aw Kuprianiuk)
opiera siê na emocjonalnym lub racjonalnym odczytaniu przes³ania zawartego w dziele. Czynnik emocjonalny silniejszy jest zw³aszcza w analizowanej przez nas grupie odbiorców  przedstawicieli g³ównie ma³ych osad wiejskich105 .
Uwagi koñcowe
Czy z powy¿ej zarysowanego w du¿ym skrócie zagadnienia mo¿emy bli¿ej scharakteryzowaæ wiadomoæ ch³opów Warmii po³udniowej schy³ku wieku XIX? Mylê, ¿e wskazane przyk³ady ma³ej architektury potwierdzaj¹ dotychczasowe ustalenia historyków. To¿samoæ ch³opów warmiñskich nie by³a
zbyt silnie okrelona, a wyp³ywa³o to z utrwalonej przez stulecia ich kondycji
103 OBN, R. 167: E. Martuszewski, B. Sa³uda, Bart¹g II; Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie, mkr. nr 382  P. Turowski, Historia parafii Bart¹g, s. 110; idem, Sto siedemdziesi¹t trzy lata walki..., s. 56. Por. K. Bielawny, Dzieje katolików polskich w diecezji warmiñskiej w latach 19181945 w refleksji historyczno-teologicznej, Olsztyn 2007, s. 8384, 159.
104 Prusy Wschodnie..., il. na s. 154.
105 K. Kalinowski, Rzeba barokowa na l¹sku, Warszawa 1986, s. 263.
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spo³ecznej106. wiadomoæ regionalna, równie¿ dziêki specyficznej przesz³oci
historycznej i religijnej, by³a bardzo utrwalona, natomiast wiadomoæ jêzykowa i etniczna na pewno nie stanowi³a szczególnej bariery dla Warmiaków,
którzy w tym czasie czêsto pos³ugiwali siê dwoma jêzykami. Trudno nawet
poszukiwaæ przejawów innego uto¿samiania siê etnicznego ani¿eli poczucia
jednoci w sensie narodowoci warmiñskiej  jak to zjawisko czêsto okrela
wspó³czesna historiografia. Opisane dzie³a stanowi¹ przede wszystkim przejaw silnej wiêzi religijnej, na wskro katolickiej, w pewnym sensie zbudowanej opozycyjnie do luteranizmu na Mazurach. W tej perspektywie szczególnego znaczenia nabieraj¹ lokalne kulty wiêtych i bardzo charakterystyczna
manifestacyjna i g³êboka czeæ oddawana Matce Bo¿ej (il. 3).
Ludwik Stomma sformu³owa³ przed laty hierarchiczn¹ autodefinicjê
ch³opa polskiego XIX i prze³omu XIX i XX w. Wed³ug niego ch³op by³
w kolejnoci: (1) tutejszym, (2) rolnikiem, (3) katolikiem107. Analiza powy¿sza wskazuje, i¿ przywi¹zanie religijne warmiñskich katolików by³o silne.
Byæ mo¿e nale¿a³oby w tym przypadku przesun¹æ punkt 3 autodefinicji zaproponowanej przez L. Stommê wy¿ej o jeden stopieñ. Istot¹ tego podzia³u
jest jednak punkt 1, czyli fakt przywi¹zania do ziemi ojców. Stomma twierdzi, ¿e orbis interior to dla dziewiêtnastowiecznego ch³opa rejon o promieniu
nie wiêkszym ni¿ 13 kilometrów108. Wydaje siê, i¿ z dotychczasowych badañ
wy³ania siê warmiñski ch³op w szerszej perspektywie. Jego wiadomoæ terytorialna by³a znacznie wiêksza, gdy¿ stosunkowo czêsto udawa³ siê do odleg³ych sanktuariów, wielokrotnie uczestniczy³ w lokalnych i regionalnych pielgrzymkach znacznie przekraczaj¹cych promieñ kilkunastu kilometrów.
SUMMARY
Folk art shaped the consciousness of Warmias inhabitants throughout the centuries. Roadside places of worship (crosses, chapels, holy figures) deepened the rural
folks sense of religious piety. The above also contributed to the development of
social, ethnic and even national awareness of the people of the holy Warmia region.
Warmias communities had a highly developed sense of regional consciousness in the
late 19th century. Polish historiographers note that in a sense, this feeling of national unity even led to the development of the local Warmia nationality. Catholicism
was associated with Polishness, as illustrated on the example of folk art.
The described manifestations of folk consciousness testify to a strong, purely
Catholic religious bonds. Local religious practices and the highly characteristic worship of the Holy Mary played a very important role in this process. The preserved
artefacts of this culture, such as roadside objects of worship, are a testimony of
historical practices and the highly unique cultural heritage of the Warmia region.
106

J. Hochleitner, Obrzêdy..., s. 4683.
L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986, s. 63.
108 L. Stomma, Determinanty polskiej kultury ludowej XIX wieku, Polska Sztuka Ludowa 1979, nr 3, s. 131.
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POCZ¥TKI I ROZWÓJ PRASY W K£AJPEDZIE
(OD XIX DO PO£OWY XX WIEKU)
K³ajpeda rozwija³a siê na styku kultury pruskiej i litewskiej, a jednoczenie pod znacz¹cymi wp³ywami miast hanzeatyckich basenu Morza Ba³tyckiego. Najpowa¿niejsze zmiany w historii politycznej K³ajpedy zasz³y jednak
w wieku XX1.
Pocz¹tki dziejów K³ajpedy siêgaj¹ XIII w. i wi¹¿¹ siê z wybudowaniem
przez Krzy¿aków w 1252 r. zamku rycerskiego na wschodnim wybrze¿u Ba³tyku przy ujciu ma³ej rzeczki Dange. Ju¿ po dwóch latach zamek wraz
z powsta³ymi wokó³ niego zabudowaniami uzyska³ prawa miejskie. Lokowane w 1254 r. na prawie lubeckim miasto otrzyma³o pierwotnie nazwê Memel.
Mimo korzystnego po³o¿enia (K³ajpeda graniczy³a od pó³nocy i zachodu
z Ba³tykiem, Zalewem Kuroñskim i jego mierzej¹), znaczenie gospodarcze
portu by³o pocz¹tkowo niewielkie. Wzd³u¿ jego l¹dowego zaplecza na po³udniu i wschodzie rozci¹ga³a siê puszcza i dostêp do miasta by³ od strony l¹du
utrudniony. K³ajpeda odgrywa³a jednak ju¿ wówczas znacz¹c¹ rolê polityczn¹. Pocz¹tkowo by³a wa¿nym i jedynym pomostem miêdzy dwoma pañstwami zakonnymi  pañstwem krzy¿ackim w Prusach Wschodnich i pañstwem
Zakonu Kawalerów Mieczowych w Inflantach, które oddziela³a litewska
1 Podczas przygotowania artyku³u wykorzystano nastêpuj¹c¹ literaturê: A. Bickel, Die
Presse des Memellandes, Zeitungsverlag 1928, n. 19; K. Forstreuter, Memelland, Leipzig 1939;
idem, Wirkungen des Preussenlandes, Köln  Berlin 1981; G. Hagelweide, Zur Geschichte der
sozialdemokratischen Presse in Ostpreussen 1914 bis 1922, Darmstadt 1983; Handbuch der
deutschen Tagespresse, Leipzig 1944; M. Henkel, R. Taubert, Die deutsche Presse 18481850,
München  London  New York  Oxford  Paris 1986; M. Kakies wird 90, Memeler Dampfboot,
Oldenburg, nr 4, 20 IV 1984; Memeler Dampfboot, 3. Juli 1849-3. Juli 1924, Memel 1924
[wyd. jubileuszowe]; Ostpreussens Presse in Krieg und Frieden 19071932, Königsberg [b.r.w.];
Sperlings Zeitschriften- und Zeitungsadressbuch, Handbuch der deutschen Presse, Leipzig 1912.
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¯mud. Strategiczne po³o¿enie miasta powodowa³o, ¿e w okresach napiêæ
i konfliktów zbrojnych znajdowa³o siê ono w centrum uwagi pañstw nadba³tyckich staraj¹cych siê o wp³ywy na morzu.

K³ajpeda w 1535 roku
ród³o: K. Forstreuter, Memelland, Lipsk 1939, s. 31.

Podczas powstañ ludnoci pruskiej przeciw Zakonowi oraz tocz¹cych siê
w s¹siedztwie wojen K³ajpeda kilka razy by³a niszczona i palona. Twardo
walczy³a jednak o swój byt, praw miejskich odebraæ sobie nie pozwoli³a i a¿
do sekularyzacji pañstwa zakonnego by³a najwiêksz¹ osad¹ miejsk¹ na tym
najbardziej na pó³noc wysuniêtym krañcu Prus. Umacnia³a siê te¿ rola gospodarcza K³ajpedy. Wprawdzie konkurowa³y z ni¹ po³o¿one nad Niemnem
miasta Tyl¿a i Ragneta, które te¿ mia³y ju¿ wówczas obronne zamki oraz
rozci¹gaj¹ce siê w ich cieniu i pod ich kuratel¹ osiedla miejskie, do wiêkszego
znaczenia gospodarczego i politycznego dosz³y jednak dopiero w XVI w. Zasiedlanie ziem podbitych przez Zakon z najwiêkszym trudem przebiega³o
bowiem na terenach pó³nocno-wschodnich. Do koñca XV w. nie by³o tam
jeszcze wiêkszych wiejskich skupisk i nadal wiele po³aci porasta³a puszcza.
Dopiero od pocz¹tku XVI w. na ziemie wokó³ dolnego Niemna coraz czêciej
docierali ze wschodu Litwini i tworzyli tam pierwsze osady.
Po sekularyzacji Zakonu Krzy¿ackiego w 1525 r. zmieni³a siê nie tylko
sytuacja polityczna Prus, ale zaczê³a dokonywaæ siê te¿ zmiana wiadomoci
mieszkañców pañstwa. Wprowadzenie reform Lutra poci¹ga³o za sob¹ inne
obyczaje, tak¿e w ¿yciu codziennym ludnoci oraz wp³ywa³o na rozwój ¿ycia
kulturalnego prowincji. Przet³umaczenie na jêzyk niemiecki Biblii i wprowadzanie zwyczaju jej czytania sprzyja³o upowszechnianiu jêzyka ojczystego.

Pocz¹tki i rozwój prasy w K³ajpedzie...

153

Towarzysz¹cy tym przemianom wynalazek druku i szybki rozwój drukarstwa
spowodowa³ ³atwoæ dostêpu do s³owa pisanego. Druki, pocz¹tkowo g³ównie
w postaci kancjona³ów i modlitewników, dociera³y do coraz szerszych krêgów
spo³ecznych i u³atwia³y proces opanowania techniki czytania.
K³ajpeda, od za³o¿enia miasta znajduj¹ca siê w granicach pañstwa pruskiego, najpierw zakonnego potem ksi¹¿êcego, by³a w zasiêgu wszystkich
wy¿ej wymienionych przemian, którym towarzyszy³ wzrost roli politycznej
miasta. Niewiele znacz¹cy do tej pory port i niedu¿e, ale nale¿¹ce od XVI w.
do Hanzy miasto zaczê³y budziæ zainteresowanie w Europie. W XVII w.
niebagateln¹ rolê strategiczn¹ K³ajpedy na wschodnim wybrze¿u Ba³tyku
doceni³ król szwedzki Gustaw Adolf. Podczas wojny z Polsk¹ miasto przez
szeæ lat (16291635) by³o pod panowaniem Szwedów. W tym w³anie okresie
sta³o siê nadmorsk¹ twierdz¹ obronn¹, a przestarza³y rycerski zamek stopniowo przebudowywano na nowoczesn¹ cytadelê.
Ros³o tak¿e gospodarcze znaczenie miasta. K³ajpeda wprawdzie d³ugo
nie posiada³a w³asnej floty handlowej, ale zaczê³a bogaciæ siê, czerpi¹c zyski
z ce³ przewozowych statków obcych bander, które coraz czêciej zawija³y do
k³ajpedzkiego portu. Utworzenie królestwa pruskiego w 1701 r. i reformy
Fryderyka Wilhelma I przyczyni³y siê do rozwoju gospodarczego i kulturalnego kraju. Unowoczeniono te¿ administracjê pañstwa, a podzia³ kraju na
powiaty podniós³ rangê nawet ma³ych dotychczas miast. K³ajpeda sta³a siê
równie¿ siedzib¹ w³adz powiatowych. Jednak w drugiej po³owie XVIII w.
rozwój miasta znów zosta³ zahamowany. W latach 17571762, po wkroczeniu
wojsk rosyjskich na teren Prus, K³ajpeda znalaz³a siê czasowo pod panowaniem Rosji. Natomiast po 1772 r., gdy w wyniku pierwszego rozbioru Polski
Rosja zajê³a ca³oæ ziem nadba³tyckich na wschód od K³ajpedy, miasto zosta³o
odciête od jego naturalnego, gospodarczego zaplecza.
Wojny napoleoñskie, a szczególnie wojna prowadzona w latach 18061807,
os³abi³y pozycjê Prus. Pochód armii Napoleona na pó³nocny wschód zatrzyma³ siê jednak na Niemnie i K³ajpedê omin¹³ przemarsz wojsk francuskich.
W tym najtrudniejszym dla Prus okresie K³ajpeda by³a zatem jedynym
miastem pruskim nie zajêtym przez armiê napoleoñsk¹. Zdecydowano siê
wówczas ewakuowaæ dwór królewski i w latach 18071808 K³ajpeda sta³a
siê siedzib¹ dworu królowej Luizy oraz najwy¿szych pruskich urzêdów pañstwowych.
Wydarzenia powy¿sze mia³y znacz¹cy wp³yw na wzrost roli kulturalnej
K³ajpedy. W 1814 r., gdy miasto liczy³o zaledwie 7 tys. mieszkañców, by³y
tam ju¿ trzy szko³y elementarne. Jednak postêpowy ton szkolnictwu miejscowemu nadawa³a miejska szko³a ³aciñska, której rangê podniesiono do wy¿szej szko³y obywatelskiej (Höhrere Bürgerschule). Zatrudnieni w niej wybitni nauczyciele przynosili miastu chlubê. Ich aktywnoci zawdziêcza K³ajpeda
tak¿e stosunkowo wczesne pojawienie siê miejscowej prasy.
Do pocz¹tku XIX w. do K³ajpedy, podobnie jak do pozosta³ych miast Prus
Wschodnich, nowinki polityczne, gospodarcze i kulturalne dociera³y za po-
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rednictwem jedynej wówczas gazety codziennej wychodz¹cej w Królewcu
pod nazw¹ Königlich Preussische Staats- Kriegs- und Friedenszeitung, redagowanej i drukowanej w wydawnictwie Hartunga. Pismo, znane i cenione
równie¿ poza granicami Prus, by³o spadkobierc¹ najlepszych tradycji królewieckich wydawnictw prasowych siêgaj¹cych XVII w. Gazeta nie tylko przynosi³a informacje z kraju i ze wiata, ale tak¿e uczy³a i wychowywa³a, zmusza³a swoich czytelników do intelektualnego wysi³ku. Zainteresowanie pismem stale ros³o.
Od 1812 r. zaczêto rozpowszechniaæ na terenie K³ajpedy równie¿ drug¹
gazetê  wychodz¹cy w G¹binie tygodnik Intelligenzblatt für Litthauen. Na
pocz¹tku XIX w., w zwi¹zku z podzia³em Prus na rejencje, G¹bin sta³ siê
siedzib¹ w³adz rejencji litewskiej (g¹binskiej), a wydawany przez prezydencjê
rejencji tygodnik dostarcza³ mieszkañcom miast i powiatów przede wszystkim informacje urzêdowe. Prezydent rejencji Teodor von Schön zak³ada³
jednak, ¿e nie bêdzie to jedynie bezbarwny organ urzêdowy i stara³ siê
realizowaæ tak¿e cele edukacyjne, czyli wychowywaæ odbiorców pisma
na wiadomych obywateli. Redakcja nawi¹zywa³a kontakt z czytelnikami,
chêtnie otwiera³a dla nich swoje ³amy, nak³ania³a do wspó³pracy, dostarczania materia³ów publikowanych g³ównie w dziale kulturalnym i rozrywkowym.
Prawdopodobnie mieszkañcy K³ajpedy szybko siê edukowali i nied³ugo
zaczêli domagaæ siê wydawania miejscowej gazety, która nobilitowa³a miasto.
Za³o¿enie drukarni i wydawanie pisma sz³o bowiem w parze z rozpowszechnianiem ksiêgarstwa i wzbogaca³o ¿ycie kulturalne. Od pocz¹tku XIX w.
coraz wiêcej ma³ych miast w Prusach Wschodnich otwiera³o w³asne drukarnie. K³ajpeda by³a czwartym miastem po Królewcu (1544), Elbl¹gu (1586)
i G¹binie (1805), w którym za³o¿ono drukarniê (1816). Wydawania gazety
podj¹³ siê przyby³y z Królewca drukarz Fryderyk Wilhelm Horch. Ludnoæ
K³ajpedy oczekiwa³a, ¿e gazeta zaspokoi ich potrzeby duchowe, a z czasem
wspomo¿e ich równie¿ gospodarczo, drukuj¹c og³oszenia i reklamy.
Pierwszy numer tygodnika o nazwie Memelsches Wochenblatt ukaza³
siê 1 stycznia 1817 r. Do wspó³pracy w redagowaniu pisma przyst¹pili pracownicy miejscowej szko³y ³aciñskiej: jej dyrektor dr filozofii Johann Samuel
Rosenheyn oraz nauczyciele Karl Besseldt i Eduard Hermes. Gazeta mia³a
pocz¹tkowo ma³y format (11 ´ 18 cm) i liczy³a 8 stron. Ukazywa³a siê we
wtorki i soboty. Jej ³amy wype³nia³a, podobnie jak w innych ówczesnych
tygodnikach, g³ównie problematyka kulturalna. Wydawcy starali siê przekazywaæ czytelnikom treci interesuj¹ce i pouczaj¹ce. Siêgali do historii sztuki,
drukowali rozprawy historyczne i literackie, a tak¿e wiersze miejscowych
poetów. Zdarza³y siê równie¿, i to coraz czêciej, doniesienia o charakterze
politycznym i gospodarczym. Z czasem rozpoczêto druk og³oszeñ w formie
niewielkiego dodatku.
Podczas wspó³pracy trzech redaktorów ju¿ po kilku latach naros³y liczne
rozbie¿noci. Rosenheyn i Besseldt byli pod urokiem ducha wolnej myli
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i starali siê nadaæ pismu charakter gazety niezale¿nej. Chcieli na wzór niektórych niemieckich gazet zachodnich wp³ywaæ na kszta³t ¿ycia politycznego
i intelektualnego ludnoci, krzewiæ idee postêpu. Takich przekonañ nie akceptowa³ redaktor Horch i coraz czêciej sam ocenia³ i selekcjonowa³ artyku³y
swoich kolegów i ingerowa³ w ich treæ. W tych okolicznociach w 1824 r.
Rosenheyn i Besseldt po¿egnali siê z K³ajped¹. Rosenheyn przeniós³ siê do
E³ku, gdzie podj¹³ pracê w królewskim gimnazjum, a Besseldt przedwczenie
zmar³ 2 sierpnia 1824 r. Horch pozosta³ sam.
Tygodnik Memelsches Wochenblatt ju¿ wczeniej zacz¹³ stopniowo wytracaæ impet. Wprawdzie od stycznia 1818 r. powiêkszono rozmiary gazety
(do 18 ´ 20 cm) oraz jej objêtoæ, ale rós³ g³ównie dzia³ og³oszeñ. Zdarza³o siê,
¿e podczas jarmarków czêæ zasadnicza gazety liczy³a zaledwie dwie strony,
a dzia³ og³oszeñ kilkanacie. Z roku na rok zawartoæ merytoryczna pisma
by³a coraz ubo¿sza. Idea wolnej i niezale¿nej myli, któr¹ reprezentowa³o
pismo za czasów Rosenheyna i Besseldta, ewoluowa³a coraz bardziej ku konserwatyzmowi. Z mniejszym lub wiêkszym powodzeniem gazetê wydawano
jednak przez 37 lat, do 4 padziernika 1854 r. Wówczas to, gdy w ci¹gu
dwóch dni wielki po¿ar strawi³ wiêksz¹ czêæ K³ajpedy, sp³onê³a tak¿e drukarnia i wydawnictwo Memelsches Wochenblatt. Tak zakoñczy³a swój ¿ywot pierwsza historyczna gazeta K³ajpedy. Chocia¿ jej znaczenie w ostatnich
latach zmala³o i coraz bardziej traci³a wp³ywy w rodowisku, jej miejsce
w historii prasy K³ajpedy jest nie do podwa¿enia.
Znikniêcie Memelsches Wochenblatt nie by³o równoznaczne z pozbawieniem mieszkañców K³ajpedy dostêpu do prasy. Ju¿ bowiem trzynacie lat
przed tragedi¹ miasta i upadkiem miejscowego tygodnika 1 kwietnia 1841 r.
pojawia³a siê konkurencyjna gazeta  wydawane w Tyl¿y liberalne czasopismo najpierw pod nazw¹ Echo am Memelstrom, ze zamienionym póniej
tytu³em Echo am Memelufer. Wydawane dwa razy w tygodniu dociera³o
poczt¹ do K³ajpedy i chocia¿ by³o tam chêtnie czytane, zapotrzebowania
mieszkañców na nowoci polityczne i kulturalne nie zaspokaja³o.
Od pocz¹tku lat czterdziestych XIX w. ros³o bowiem w spo³eczeñstwie
ca³ych Prus d¹¿enie do niezale¿nej myli politycznej i zwyciê¿a³ duch wolnoci. Tymczasem ani omawiana wy¿ej zachowawcza gazeta Memelsches Wochenblatt, redagowana przez Horcha, ani importowane Echo am Memelufer nie spe³nia³y oczekiwañ czytelników. Postêpowy patrycjat K³ajpedy domaga³ siê w³asnej, liberalnej gazety. Z uwagi na opór redaktora Horcha,
w³aciciela jedynej drukarni w K³ajpedzie, wydawanie konkurencyjnej gazety
na miejscu okaza³o siê jednak niemo¿liwe. W tej sytuacji posiadacz ma³ej
ksiêgarni w K³ajpedzie A. Ortmann sam podj¹³ siê wydawania pisma. Nazwa³ je Neues Memeler Wochenblatt, a jego pierwszy numer ukaza³ siê
1 padziernika 1848 r. Drukowano je w Tyl¿y, poczt¹ dostarczano do K³ajpedy i tam rozprowadzano.
Poleganie na porednictwie poczty by³o w ówczesnych czasach doæ zawodne. Zdawali sobie z tego sprawê wydawcy gazety i dlatego z radoci¹ powi-
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tali w K³ajpedzie niemal jednoczenie dwóch drukarzy, którzy w czerwcu 1849 r.
przybyli z Lidzbarka Warmiñskiego. Byli to August Stobbe i C. E. Teubert.
Za³o¿yli w³asn¹ drukarniê w K³ajpedzie i postanowili razem wydawaæ now¹
gazetê, reprezentuj¹c¹ ducha wolnej myli oraz idee demokratyczne. Na wzór
gdañskiego pisma Danziger Dampfboot nazwali j¹ Memeler Dampfboot.
Pierwszy numer pisma ukaza³ siê 3 lipca 1849 r. Wychodzi³o pocz¹tkowo dwa
razy w tygodniu we wtorki i pi¹tki w nieco wiêkszym formacie ni¿ gazeta
Fryderyka W. Horcha.
Za³o¿enia programowe Memeler Dampfboot wpisywa³y siê w postêpowy nurt ideowy Wiosny Ludów. Ju¿ w pierwszym numerze redaktorzy przedstawili has³a przewodnie, którym podporz¹dkowana mia³a byæ treæ ich pisma. By³y to m.in. popieranie idei wolnoci narodu, uniezale¿nienie siê od
obcych wp³ywów, d¹¿enie do poprawy jawnoci w ¿yciu publicznym, do upowszechnienia owiaty, zwalczania nieuctwa i poczucia nieomylnoci.
Na zawartoæ wydawanych pocz¹tkowo czterech stron gazety obok dzia³u
informacji politycznych i gospodarczych z kraju i ze wiata sk³ada³y siê:
bardzo starannie przygotowany dzia³ wydarzeñ lokalnych, a tak¿e notatki
dotycz¹ce ¿ycia kulturalnego, artyku³y z zakresu historii sztuki i krytyki
teatralnej. Prawdziwym ewenementem w dziejach prasy i dowodem otwartoci redakcji by³o prowadzenie na ³amach Memeler Dampfboot otwartej
dyskusji z czytelnikami. W rubryce Allgemeiner Sprechsaal ka¿dy mieszkaniec K³ajpedy mia³ prawo, za odpowiedni¹ op³at¹, do druku wolnej wypowiedzi, z zastrze¿eniem oczywicie, ¿e zachowa przyzwoitoæ w sposobie
wyra¿ania siê.
W marcu 1850 r. redaktor Teubert powróci³ do Lidzbarka Warmiñskiego,
poniewa¿ odziedziczy³ tam rodzinn¹ drukarniê. Odt¹d August Stobbe sam
przej¹³ redakcjê, druk i wydawnictwo Memeler Dampfboot. Przedsiêbiorstwo rozwija³o siê prê¿nie. Ju¿ od kwietnia 1850 r. gazeta wychodzi³a
w zwiêkszonym formacie i trzy razy w tygodniu  w poniedzia³ki, rody
i pi¹tki. W tym samym wydawnictwie drukowano od 7 kwietnia 1852 r.
urzêdowy tygodnik miejscowego starosty  Memeler Kreisblatt, który ju¿
wówczas ukazywa³ siê w jêzyku niemieckim i litewskim.
Gdy na skutek wspomnianego ju¿ po¿aru w 1854 r. upad³a gazeta redagowana przez Horcha, na rynku prasowym K³ajpedy ukazywa³o siê, oprócz
urzêdowego Kreisblattu, tylko jedno pismo o charakterze informacyjnym
 Memeler Dampfboot. Stan taki utrzyma³ siê jednak zaledwie kilka lat,
wkrótce pojawi³y siê konkurencyjne gazety. W nowym wydawnictwie
E. Waikinnis u. Co. rozpoczêto druk gazety pod nazw¹ Memeler Anzeiger.
Mia³a taki sam format jak Dampfboot i wychodzi³a we wtorki, czwartki
i soboty. Prawie jednoczenie najstarszy syn zmar³ego w 1855 r. Fryderyka
Wilhelma Horcha  Hermann Horch, pragn¹c wskrzesiæ wydawnictwo ojca,
zaj¹³ siê redagowaniem nowego pisma pod nazw¹ Bürgerzeitung. I tak
przez kolejnych kilka lat w K³ajpedzie ukazywa³y siê trzy gazety (Memeler
Dampfboot, Memeler Anzeiger i Bürgerzeitung). ¯adna nie mia³a jednak
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wiêcej ni¿ kilkaset prenumeratorów. Trudno by³o wiêc utrzymaæ redaktorów
i zecerów w tak ma³o dochodowych przedsiêbiorstwach. By³o to od po³owy
XIX w. na niemieckim rynku prasowym zjawisko doæ powszechne, pojawia³y
siê czêsto nowe gazety, które na ogó³ okazywa³y siê jedynie efemerydami.
W 1860 r. drukarnia Waikinnisa zosta³a wystawiona na sprzeda¿, ale jego
Anzeiger, jeszcze jako Intelligenzblatt, przed³u¿a³ swoje istnienie. Bürgerzeitung od 1865 r. stopniowo podupada³a.
Rynek prasowy K³ajpedy zacz¹³ wchodziæ w now¹ fazê, gdy w 1866 r. do
miasta przyby³ Fryderyk Wilhelm Siebert, od 1861 r. w³aciciel drukarni
w Heydekrug. W K³ajpedzie wykupi³ dwie miejscowe upadaj¹ce drukarnie
 F. W. Horcha i E. Waikinnisa, tworz¹c nowe wydawnictwo. Wyszed³ równie¿ naprzeciw zapotrzebowaniu partii narodowych libera³ów i rozpocz¹³
druk odpowiadaj¹cej ich programowi gazety pod nazw¹ Memeler Zeitung,
która wch³onê³a dwa bankrutuj¹ce pisma (Bürgerzeitung i Intelligenzblatt). W odpowiedzi na to August Stobbe, redaktor ukazuj¹cego siê od
17 lat Memeler Dampfboot, zmodernizowa³ swoj¹ gazetê, wyd³u¿y³ jej wysokoæ o 5 cm i uatrakcyjni³ treæ. Pozycja Memeler Dampfboot nie by³a
jednak zagro¿ona, gdy¿ od pocz¹tku istnienia pismo zaspokaja³o gusta swoich czytelników, popieraj¹cych demokratyczne idee wolnoci i postêpu, chocia¿ jego wydawcê nara¿a³o to coraz czêciej na ingerencjê cenzury.
Z up³ywem lat August Stobbe, z powodu postêpuj¹cej choroby oraz braku
spadkobiercy (by³ samotny), nie widzia³ mo¿liwoci dalszego inwestowania
w rozwój przedsiêbiorstwa. Na pocz¹tku lat siedemdziesi¹tych podj¹³ decyzjê
o sprzeda¿y drukarni i gazety. Kupi³ je Fryderyk Wilhelm Siebert. Nowy
w³aciciel wraz ze swoj¹ wykszta³con¹ i pracowit¹ ¿on¹ Helen¹ przyst¹pi³
natychmiast do rozbudowy Memeler Dampfboot. Postanowi³ zawiesiæ wydawanie w³asnej Memeler Zeitung, za to ju¿ od 1 kwietnia 1872 r. Memeler
Dampfboot zacz¹³ wychodziæ codziennie. Unowoczenienie gazety oraz
zwiêkszenie czêstotliwoci jej ukazywania siê przekracza³o mo¿liwoci rodziny Siebertów i wymaga³o zatrudnienia dodatkowego pracownika w redakcji. Zgodzi³ siê nim zostaæ miejscowy rabin dr Rülf. Odt¹d dawa³ siê
zauwa¿yæ sta³y wzrost znaczenia gazety. Systematycznie powiêkszano jej
objêtoæ, unowoczeniano format, starano siê o szybki przekaz informacji.
W 1899 r. kierownictwo przedsiêbiorstwa przej¹³ syn dotychczasowego w³aciciela  Willy Siebert, przed którym stanê³o zadanie tworzenia gazety na
miarê XX w.
Wprowadzenie nowych technik produkcyjnych powiêksza³o stale koszty
wydawania gazet. By³o to zjawisko powszechne na prze³omie wieków. Wzrost
cen papieru, zast¹pienie pracy rêcznej nowoczesnymi maszynami drukarskimi i potrzebna do ich uruchamiania najpierw energia gazowa, a wreszcie
elektryczna podra¿a³y produkcjê. Tak¿e koniecznoæ szybkiego przekazywania wiadomoci wymaga³a sta³ej rozbudowy nowoczesnej s³u¿by informacyjnej i korespondencyjnej. Wysokie koszty produkcji przekracza³y czêsto mo¿liwoci finansowe wydawców i nara¿a³y ich na widmo bankructwa. Z drugiej
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strony wci¹¿ ros³a liczba nowych gazet i toczy³a siê ostra walka konkurencyjna. W celu pogodzenia i obrony interesów rozmaitych grup w³acicieli wydawnictw i redaktorów pism w 1894 r. powsta³ Zwi¹zek Niemieckich Wydawców Prasowych (Verein Deutscher Zeitungsverleger), a na szczeblach prowincji
powo³ywano lokalne organizacje zwi¹zkowe. Zwi¹zek Wschodniopruskich
Wydawców Prasowych (Verein Ostpreussischer Zeitungsverleger) powsta³
w 1907 r. Zebranie za³o¿ycielskie odby³o siê 17 sierpnia 1907 r. w Królewcu,
a wród 21 jego uczestników (cz³onków-za³o¿ycieli) by³ równie¿ F.W. Siebert,
w³aciciel Memeler Dampfboot. Sam Siebert wszed³ równie¿ w sk³ad pierwszego zarz¹du Zwi¹zku.
Na pocz¹tku XX w. redaktorem prowadz¹cym Memeler Dampfboot zosta³ Franz Dau. Wybuch wojny w 1914 r. postawi³ przed gazetami nowe
zadania. Prasa zosta³a wprawdzie objêta urzêdow¹ cenzur¹, ale s³u¿ba informacyjna dzia³a³a sprawnie. Korespondenci Memeler Dampfboot nawet
w momencie wkraczania wojsk rosyjskich na przedmiecia K³ajpedy jesieni¹
1914 r. byli w sta³ym kontakcie telefonicznym z biurem prasowym w Królewcu. Ambicj¹ gazety by³o dostarczanie czytelnikom najnowszych informacji
z linii frontu. Mimo wojennych trudnoci i przejciowej ewakuacji redakcji,
Memeler Dampfboot wychodzi³ w miarê regularnie, podobnie jak ca³a prasa. Osi¹ga³ podczas wojny najwy¿sze nak³ady i cieszy³ siê stale rosn¹c¹ liczb¹
prenumeratorów. Z kilku tysiêcy wydawanych egzemplarzy czêæ dostarczano do Lipawy na £otwie, gdy¿ zamawia³ je stacjonuj¹cy tam niemiecki garnizon wojskowy. Za jego porednictwem rozprowadzano gazetê równie¿ wród
miejscowej ludnoci.
Najtrudniejszy egzamin przysz³o jednak zdawaæ gazecie w okresie zawirowañ rewolucyjnych w 1918 r. oraz podczas powojennego kryzysu. Tworz¹ce
siê pod koniec wojny rady robotnicze i ¿o³nierskie podporz¹dkowa³y sobie
niektóre gazety. Memeler Dampfboot zosta³ tak¿e zmuszony do drukowania
obwieszczeñ rewolucyjnych oraz odezw rad do ludnoci. Niezale¿nie od tego
w latach 1919-1926 pod kuratel¹ partii socjalistycznej wydawano w K³ajpedzie nieregularnie pismo pod nazw¹ Memeler Volksstimme, które póniej
zmieniono na Memelländische Volkszeitung. By³ to organ rad robotniczych
rozpowszechniany na terenie powiatów K³ajpeda i Heydekrug.
Stopniowo nastêpowa³o uspokojenie sytuacji rewolucyjnej i demobilizacja
prowincji. K³ajpeda jednak najwa¿niejsze decyzje polityczne mia³a jeszcze
przed sob¹. W 1920 r. w wyniku postanowieñ traktatu wersalskiego oddzielono K³ajpedê od Prus Wschodnich i wraz z czêci¹ okolicznych powiatów
utworzono samodzielny okrêg, którym z ramienia Ligi Narodów zarz¹dza³a
Francja. Wydawcy Memeler Dampfboot musieli wykazaæ siê du¿¹ elastycznoci¹ i umiejêtnoci¹ trzewego spojrzenia na rzeczywistoæ, aby utrzymaæ
gazetê na rynku, tym bardziej ¿e przemianom politycznym towarzyszy³a
powojenna zapaæ gospodarcza i gwa³townie ros³a inflacja. Przed wydawcami
gazet piêtrzy³y siê trudnoci, ros³y koszty produkcji gazet, grozi³o im bankructwo.
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Pierwsza strona tygodnika Memeler Dampfboot z 3 lipca 1924 roku
ród³o: Archiwum Autorki

Przez te trudne lata z godnoci¹ i powci¹gliwoci¹ przeprowadzi³ Memeler Dampfboot jej redaktor naczelny Carl August Seyfried. By³ to równie¿
moment, gdy dotychczas prywatne wydawnictwo Fryderyka Wilhelma Sieberta przekszta³cono w spó³kê akcyjn¹ pod nazw¹: F.W. Siebert Memeler
Dampfboot A.G.. Ca³a odpowiedzialnoæ za losy gazety spoczywa³a wiêc
w rêkach jej redaktora. Nie ogl¹daj¹c siê wstecz, nie zra¿aj¹c chwilowymi
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trudnociami, Seyfried stara³ siê wyprowadziæ gazetê na prost¹. By³ dziennikarzem, który, jak mawiano, na pochlebstwa nie czeka i krytyki siê nie boi.
Gazeta utrzyma³a swoj¹ pozycjê równie¿ po 1923 r., gdy wojska litewskie
zajê³y miasto, gdy utworzono autonomiczny okrêg K³ajpedy i w³¹czono go
w granice Litwy. Redakcja nadal realizowa³a swoje zamierzenia, podnios³a
objêtoæ dziennika do omiu stron i wydawa³a kilka sta³ych dodatków. Systematycznie zaczê³o siê ukazywaæ wydanie niedzielne o objêtoci do 16 stron.
Przyst¹piono równie¿ do rozbudowy budynku wydawnictwa przy Libauer
Strasse.
W 1924 r. redakcja obchodzi³a jubileusz 75-lecia istnienia Memeler
Dampfboot. W wydanym z tej okazji 3 lipca okolicznociowym numerze
przypomniano historiê drukarni i wydawnictwa oraz zas³ugi jego za³o¿ycieli.
F.W. Siebert, dyrektor przedsiêbiorstwa i stoj¹cy od pocz¹tku na czele spó³ki
Memeler Dampfboot A.G., nadal wspó³pracowa³ ze Zwi¹zkiem Wschodniopruskich Wydawców Prasowych i nale¿a³ do jego w³adz (ostatni raz zosta³
wybrany do zarz¹du w 1932 r.).
Od jesieni 1927 r. funkcjê redaktora naczelnego obj¹³, pracuj¹cy ju¿ od
kilku lat w wydawnictwie, Martin Kakies. Pod jego kierownictwem pismo
utrzymywa³o nadal wysok¹ pozycjê w rodowisku, redakcja o¿ywi³a kontakty
z korespondentami zagranicznymi, dba³a o dodatki dla m³odzie¿y i dzieci.
Wspó³pracownikami Kakiesa w redakcji byli m.in. Henry Weiss i Heinrich
A. Kurschat. Gazeta wychodzi³a w coraz wiêkszych nak³adach. W 1939 r.,
gdy K³ajpeda liczy³a oko³o 36 tys. mieszkañców, nak³ad dochodzi³ do 13 tys.
egzemplarzy. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e podczas wojny by³ jeszcze wy¿szy. Redaktor
Kakies by³ odpowiedzialny za wydawanie gazety do momentu zbli¿enia siê
armii sowieckiej do K³ajpedy, a po ewakuacji miasta ostatnie numery Memeler Dampfboot wydawano jeszcze w lutym 1945 r. w Wystruci i wiêtomiejscu.
SUMMARY
Similarly to other towns in Eastern Prussia until the beginning of the 19th
century, political, economic and cultural news reached the region of Klaipeda through Prussias only daily newspaper published in Królewiec under the name of Königlich Preussische Staats- Kriegs- und Friedenszeitung. 1812 witnessed the emergence
of the second press title, the Intelligenzblatt für Litthauen weekly published in
G¹bino. In October 1848, Neues Memeler Wochenblatt was introduced to the region,
and the first issue of Memeler Dampfboot was released on 3 July 1849. The newspaper had a long tradition, and its last issue came out in February 1945.

ECHA PRZESZ£OCI X, 2009
PL ISSN 1509-9873

ARTYKU£Y I ROZPRAWY

Alojzy Szorc

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

MONUMENTA HISTORIAE WARMIENSIS
 SERIA RÓDE£ DO DZIEJÓW WARMII
OPUBLIKOWANYCH W LATACH 18601937
I JEJ WYDAWCY
Kraina historyczna zwana Warmi¹ zaistnia³a w 1254 r., kiedy pierwszy
biskup warmiñski Anzelm, sam Krzy¿ak, uzyska³ od Zakonu Krzy¿ackiego
swoje uposa¿enie. Zgodnie z nakazem papie¿a zapisanym w bulli erekcyjnej
trzech diecezji pruskich z 1243 r., a wiêc warmiñskiej, pomezañskiej i sambijskiej, ka¿dy z biskupów tej diecezji tytu³em swego uposa¿enia mia³ otrzymaæ
we w³adanie wieckie trzeci¹ czêæ swej diecezji. Anzelm w uzgodnieniu
z Zakonem wiadomie wybra³ swoj¹ cz¹stkê w rodku diecezji warmiñskiej
w nadziei, ¿e otoczony zewsz¹d przez pañstwo krzy¿ackie bêdzie bezpieczny
od napadów z zewn¹trz. Nie przypuszcza³, ¿e najwiêksze zagro¿eñ dla samodzielnoci Warmii jako swego rodzaju ksiêstwa przyjdzie w³anie ze strony
Krzy¿aków, którzy sprawuj¹c parasol ochronny (Schirmvogtei) robili wiele,
aby biskupów wymienionych trzech diecezji pozbawiæ samodzielnoci rz¹dzenia tym wybranym terytorium. Uda³o siê to Zakonowi w stosunku do diecezji
pomezañskiej i sambijskiej, a tak¿e che³miñskiej, która razem erygowana w
1243 r., do diecezji pruskich nie by³a zaliczana, a jej biskup otrzyma³ uposa¿enie na innych zasadach ni¿ pozostali trzej biskupi powo³anych wówczas
diecezji. Biskupi warmiñscy mieli wiêcej szczêcia, nie dali siê wch³on¹æ
przez Zakon, ugruntowali swoje panowanie doczesne, typu ksi¹¿êcego, obecnie okrelane jako dominium warmiñskie. Trzeci¹ czêæ swojej domeny odst¹pili powo³anej w 1260 r. przez biskupa Anzelma kapitule fromborskiej,
która na swoim terytorium sprawowa³a w³adzê pañstwow¹ w takim samym
zakresie, jak biskup i Krzy¿acy na wyznaczonych im terytoriach.
Dominium warmiñskie, czyli panowanie wieckie typu ksi¹¿êcego, biskupa warmiñskiego i kapitu³y zosta³o ostatecznie zlikwidowane w 1772 r.
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i nigdy ju¿ nie powróci³o. Natomiast diecezja warmiñska, jako jednostka
administracji kocielnej, od swej erekcji w 1243 r. istnieje do dzi. Jej dzieje
fragmentami przeplata³y siê z dziejami dominium, a szczególnie silnie mia³o
to miejsce po roku 1525, kiedy przy Kociele katolickim z diecezji warmiñskiej osta³a siê jedynie ta czêæ, na której biskup i kapitu³a sprawowali
w³adzê wieck¹ i rodkami administracyjno-policyjnymi nie dopucili do rozwoju reformacji na tym terenie. Nawet po sekularyzacji Zakonu diecezja
warmiñska zawsze by³a terytorialnie nieco wiêksza od dominium, bo do niej
nale¿a³ Elbl¹g z okrêgiem i zorganizowana na nowo w 1614 r. katolicka
parafia w Królewcu, która by³a raczej personaln¹ ni¿ terytorialn¹ dla wszystkich katolików w Prusach Ksi¹¿êcych. Tak wiêc bêdziemy mówili o publikacji
róde³ dotycz¹cych zarazem dominium i diecezji od 1254 do 1772 r.
Prawdziwa eksplozja nauk historycznych mia³a miejsce w ca³ej Europie
w drugiej po³owie XIX w. W tym okresie ukaza³y siê publikacje o brzmieniu
patetycznym: Monumenta Germaniae Historica i wzoruj¹ca siê na nich Monumenta Poloniae Historica. Powsta³y serie opracowañ i edycji ród³owych.
W Polsce du¿¹ rolê inspiruj¹c¹ i organizacyjn¹ odegra³a powo³ana
w Krakowie w 1873 r. Akademia Umiejêtnoci. Widoczne o¿ywienie wnios³o
otwarcie przez papie¿a Leona XIII w 1881 r. archiwów watykañskich. Przedtem do tych skarbów dostêp by³ bardzo trudny i w³aciwie tylko niektórzy
otrzymywali pozwolenie. Korzysta³ z tego archiwum Augustyn Theiner
(18041874), który wyda³ cztery tomy Vetera monumenta Poloniae et Lithuaniae (Rzym 18601864). Z chwil¹ otwarcia archiwum watykañskiego w Rzymie powstawa³y stacje naukowe, które stwarza³y swoim naukowcom mo¿liwoci
kopiowania dokumentów. Bardzo aktywna by³a stacja niemiecka i austriacka.
Uczeni krakowscy pocz¹tkowo korzystali ze stacji austriackiej i przy niej organizowali ma³e komórki eksploratorów. W 1883 r. powsta³ w Rzymie Österreichisches historisches Instytut, którym kierowa³ historyk i znawca dyplomatyki Teodor Schickl. Wnet, w 1888 r. powsta³ tam Preussisches historisches
Instytut. Uczeni krakowscy przy Instytucie Austriackim próbowali wdro¿yæ
eksploracjê róde³ watykañskich do dziejów Polski. Pierwsz¹ grupow¹ polsk¹
ekspedycjê naukow¹ do Archiwum Watykañskiego zorganizowa³ w 1886 r.
znany historyk krakowski Stanis³aw Smolka1.
Dla Warmii przyk³ad p³yn¹³ z pobliskiego Królewca. Dyrektor archiwum
królewieckiego Johann Voigt, rodem z Turyngii, sta³ siê nestorem wszystkich historyków pruskich. Postanowi³ napisaæ od nowa dzieje Zakonu Krzy¿ackiego w Prusach. Osi¹gn¹³ cel swoim, na owe czasy, pionierskim monumentalnym siedmiotomowym dzie³em Geschichte Preussens, które ukazywa³o siê w Królewcu w latach 18271839. Voigt w latach 18361861 wyda³
Codex diplomaticus Prussicus. W szeciu tomach opublikowa³ ród³a z lat
1 Sprawy te szeroko przedstawi³a D. Rederowa, Ze studiów nad kontaktami Akademii
Umiejêtnoci z nauk¹ obc¹. Ekspedycja Rzymska (18861918), Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, t. 4 (1958), Wroc³aw-Kraków 1960, s. 191256.
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121714042. Mamy informacje, ¿e dziêki poparciu biskupa warmiñskiego Józefa von Hohenzollerna i nadprezydenta Prus Teodora von Schöna Voigt
w 1836 r. otrzyma³ do wykorzystania pewne materia³y archiwalne z Fromborka, które nawet zosta³y mu wypo¿yczone za rewersem3. Dziêki inicjatywie Voigta od 1829 r. wychodzi³o w Królewcu czasopismo historyczne Preussische Provinzialblätter. W pierwszej po³owie XIX w. równie¿ na Warmii pod
wp³ywem Voigta znaleli siê pierwsi historycy, a byli nimi Maria Gwidon
Gerlach, profesor Lyceum Hosianum w Braniewie4 i Jakub Lilienthal
(18021875), który zajmuj¹c siê histori¹ g³ównie Braniewa, wykorzysta³ archiwalia tego miasta.
Prawdziwym milowym krokiem w rozwoju nauki warmiñskiej by³o powstanie w 1856 r. Warmiñskiego Towarzystwa Historycznego (Historischer
Verein für Ermland). Cz³onków-za³o¿ycieli by³o szeciu: Antoni Eichhorn,
Andrzej Thiel, Józef Bender, Marcin Saage, Karol Woelky, Franciszek Beckmann. Na pierwszego prezesa zosta³ wybrany Eichhorn, a na sekretarza
Thiel. Eichhorn dwa lata wczeniej opublikowa³ dwutomow¹ monografiê kardyna³a Stanis³awa Hozjusza, która przez wiat nauki zosta³a przyjêta z wielkim uznaniem. Zadaniem stowarzyszenia by³o badanie historii i staro¿ytnoci warmiñskich w wymiarze tak kocielnym, jak i politycznym. Cz³onkowie
zbierali siê co kwarta³, jeden przedstawia³ referat naukowy, inni recenzje
i komunikaty. Powstanie i rozwój towarzystwa opisa³ na jubileusz 75-lecia
jego istnienia Franz Buchholz5. Warmiñskie Towarzystwo Historyczne zaczê³o w 1860 r. wydawaæ swój periodyk naukowy Zeitschrift für die Geschichte
und Alterstumkunde Ermlands w formie zeszytów, które po kilka oprawiano
w tomy. Do wojny ukaza³o siê 28 tomów, przy czym ostatniego tylko jeden
zeszyt. Pismo zyska³o sobie poczesne miejsce i do dzi stanowi niezast¹pion¹
wrêcz podstawow¹ literaturê dla badaczy dziejów Warmii. Po wojnie historycy warmiñscy w Niemczech kontynuuj¹ to pismo, ale oddalenie od archiwum
i skromny dop³yw nowych kadr naukowych staje siê im coraz trudniejsze.
W naszych rozwa¿aniach wymienione pismo pozostawiamy na uboczu, chocia¿ godne jest ono wnikliwej oceny.
Nas interesuje drugi dzia³ publikacji ród³owych pod zbiorczym tytu³em:
Monumenta Historiae Warmiensis (dalej: MHW). Ta seria ukazywa³a siê tyl2 E. Maschke, Johannes Voigt als Geschichtsschreiber Altpreussens, Altpreussische Forschungen, Jg. 5, H. 1, Königsberg 1928, s. 93135.
3 Olsztyn, Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej (dalej: AAWO), AK, Acta Cap. 36, s. 39,
18 VIII 1836, zapis taki: Profesori Academiae Regiomontanae nomine Voigt ob specialem
recommendationem Suae Celsitudinis Reverendissimae loci Ordynarii et supremi praesidis dr de
Schoen illustrissimus reverendissimus dominus praeses capituli concessit licentiamque praebuit, ut
ex archivo capitulari certa documenta eligere et secum Regiomontum sumere valeat. Reddendarum
istarum causa reliquit dominus Voigt accuratam specificationem, in archivo bene asservatam.
4 Jego biogram w Altpreussische Biographie (dalej: Altpr. Biogr.), hrsg. von Ch. Krolmann,
Königsberg 1941, s. 210 (oprac. Lehnerdt).
5 F. Buchholz, 75 Jahre Historischer Verein für Ermland, Zeitschrift für die Geschichte
und Altertumskunde Ermlands (dalej: ZGAE), Bd. 24, Braunsberg 1932, s. 461522.
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ko do wojny i po wojnie ani w Niemczech, ani w Polsce nie by³a kontynuowana. W sumie, w ramach Monumenta opublikowano trzynacie tomów. Historycy niemieccy w swojej dok³adnoci stosowali obok tytu³u g³ównego ca³y
system podtytu³ów, które czêsto zamiast u³atwiaæ, powoduj¹ pewne utrudnienia przy cytowaniu. Dla porz¹dku przytaczamy tu najpierw po kolei wszystkie tomy Monumenta z podaniem ich zawartoci w brzmieniu oryginalnym.
Oto ten ci¹g:
1. MHW, t. 1: I. Abtheilung. Codex diplomaticus Warmiensis oder Regestem und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Gesammelt und im Namen
des Historischen Vereins für Ermland herausgegeben von Carl Peter Woelky
Domvikar in Frauenburg und Johann Martin Saage Sekretär und Archivar
bei der bischöflich-ermländischen Kurie, Ritter des Rothen Adler-Ordens IV.
Kl., Band I, Unrkunden der Jahre 1231-1340, Mainz 1860.
2. MHW, t. 2: I. Abtheilung. Codex diplimaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands, gesammelt und im Nahmen
des Historischen Vereins für Ermland herausgegeben von Carl Peter Woelky
Domvikar in Frauenburg und Johann Martin Saage Sekretär und Archivar
bei der bischöflich-ermländischen Kurie, Ritter des Rothen Adler-Ordens IV.
Kl., Band II. Urkunden der Jahre 13411375 nebst Nachträgen 12401340,
Mainz 1864.
3. MHW, t. 3: II. Abtheilung. Scriptores rerum Warmiensium oder Quellenschriften zur Geschichte Ermlandes. Im Namen des Historischen Vereins
für Ermland herausgegeben von Carl Peter Woelky Domvikar in Frauenburg
und Johann Martin Saage Sekretär und Archivar bei der bischöflichermländischen Kurie, Ritter des Rothen Adler-Ordens IV. Klasse. Band I.
Braunsberg 1866.
4. MHW, t. 4: III. Abtheilung. Bibliotheca Warmiensis oder Literaturgeschichte des Bisthums Ermland. Im Namen des Historischen Vereins für
Ermland herausgegeben von Dr. Franz Hipler, ord. Professor an der theologischen Fakultät und Regens des Bischöflich-Ermländischen Priesterseminars
zu Braunsberg, Band I. Abris der Ermländischen Literaturgeschichte nebst
dem Spicilegium Copernicanum. Braunsberg und Leipzig 1872.
5. MHW, t. 5: I. Abtheilung. Codex diplomaticus Warmiensis oder Regestem und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Gesammelt und im Namen
des Historischen Vereins für Ermland herausgegeben von Dr. Carl Peter
Woelky. Band III. Urkunden der Jahre 13761424 nebst Nachträgen.
Braunsberg und Leipzig 1874.
6. MHW, t. 6: III. Abtheilung. Biblitheca Warmiensis oder Literaturgeschichte des Bisthums Ermland. Im Namen des Historischen Vereins für
Ermland herausgegeben von Dr. Franz Hipler Domkapitular in Frauenburg,
Braunsberg 1895. Prussia scholastica: Die Ost- und Westpreussen auf den mittelalterlichen Universitäten, gesammelt von M. Perlbach, Braunsberg 1895.
7. MHW, t. 7: III. Abtheilung. Bibliotheca Warmiensi oder Literaturgeschichte des Bisthums Ermland. Im Namen des Historischen Vereins für
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Ermland herausgegeben von Dr. Franz Hipler ord. Professor an der theologischen Fakultät und Regens des Bischeflich-Ermländischen Priesterseminar
zu Braunsberg. Band III. Monumenta literaria Warmiensia. Briefe, Tagebücher und Regesten des Fürstbischofs von Ermland Joseph v. Hohenzollern
(17761836), Braunsberg 1883.
8. MHW, t. 8: II. Abtheilung. Scriptores rerum Warmiensium oder Quellenschriften zur Geschichte Ermlands. Im Namen des Historischen Vereins
für Ermland herausgegeben von Dr. C.P. Woelky, Bd. II, Braunsberg 1888.
9. MHW, t. 9: I. Abtheilung. Codex diplomaticus Warmiensis oder Regestem und Urkunden zur Geschichte Ermlands gesammelt und in Namen des
historischen Vereins für Ermland herausgegeben von Geheimrat Dr. Victor
Röhrich ord. Univesitätsprofessor in Braunsberg, Dr. Franz Lidtke Sekretär
bei der bischöflichen Kurie in Frauenburg, und Dr. Hans Schmauch Studienrat in Marienburg Privatdocent an der Staatl. Akademie Braunsberg, Band
IV, Urkunden der Jahre 1424-35 und Nachträge, Braunsberg 1935.
10. MHW, t. 10: III. Abteilung. Bibliotheca Warmiensis, Band IV. Quellen zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte des Ermlands. Im Namen des
Historischen Vereins für Ermland herausgegeben von Geheimrat Dr. Victor
Röhrich ord. Universitätsprofessor in Braunsberg und Dr. Adolf Poschmann
Studiendirektor in Braunsberg. Braunsberg 1931.
11. MHW, t. 11: Die Matrikel des päpstlichen Seminars zu Braunsberg
15781798. Im Namen des Historischen Vereins für Ermland herausgegeben
und mit biographischen Zusätzen versehen von Prof. Dr. Georg Lühr,
Braunsberg 1925.
12. MHW, t. 12: Die Schüler des Braunsberger Gymnasiums von 1694
bis 1776 nach dem Album Scholasticum Brunsbergense. In einer Einhang:
Frühere Schüler der Anstalt seit 1640. Im Namen des Historischen Vereins
für Ermland herausgegeben und mit biographischen Zusätzen versehen von
Prof. Dr. Georg Lühr, Braunsberg 1934.
13. MHW, t. 13: Das Rösseler Pfarrbuch. Aufzeichnungen der Kirchenväter
an der Pfarkirche zu Rössel in den Jahren 1442 bis 1616. Im Namen des
Historischen Vereins für Ermland herausgegeben von Dr. Georg Matern
Erzpriester von Rössel i. R. und Dr. Anneliese Birch-Hirschfeld Diözesanarchivarin in Frauenburg, Braunsberg 1937.
Na ostatniej stronie ok³adki ka¿dego zeszytu wydawcy, wiadomi trudnoci z uporz¹dkowaniem poszczególnych bloków róde³, zamieszczali tabelkê,
w której zapisane by³y wed³ug dzia³ów tematycznych dotychczas wydane
zeszyty, okrelane jako Lieferung. W sumie na trzynacie tomów z³o¿y³o siê
czterdzieci jeden zeszytów. W ostatnim znajdujemy ten wykaz w formie
ostatecznej. Zamieszczamy go tu odpisany z zachowaniem oryginalnego uk³adu. Oto ten tekst:
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Monumenta Historiae Warmiensis
in 13 Bänden (41 Lieferungen):
1. Codex Diplomaticus Warmiensis. (Mon. Bd. I, II, V, IX)
Bd. I (Lf. 1-3) Urkunden von 12311340, erschienen 185860.
Bd. II (Lf. 4-7) Urkunden 134175 und Nachtäge, 186164.
Bd. III (Lf. 13, 14, 17) Urkundeen 13761424 und Nachträge,
1870-74, herausgegeben von Wölky und Saage.
Bd. IV (Lf. 25, 26, 32-34, 39) Urkunden 142435 und Nachträge.
190535, herausgegeben von Röhrich, Liedtke und Schmauch.
2. Scriptores Rerum Warmiensium. (Mon. Bd. III, VIII).
Bd. I (Lf. 8-9) 186566.
Bd. II (Lf. 20-22) 188789, herausgegeben von Wölky und Saage.
3. Bibliotheca Warmiensis. (Mon. Bd. IV, VI, VII, X).
Bd. I (Lf. 10-12, 16) Literaturgeschichte des Bistums Ermland und
Spicilegium Copernicanum, 186772, herausgeg. von Hipler.
Bd. II (Lf. 23-24) Prussia Scholastica, 189495, herausgegeben
von Perlbach.
Bd. III (Lf. 18-19) Briefe usw. des Fürstbischofs Joseph v. Hohenzollern, 188283, herausgegeben von Hipler.
Bd. IV (Lf. 27-29, 35) Quellen zur Kultur- und Wirtschaftsgeschichte
Ermland, 191518, 31, herausgegeben von Röhrich und Poschmann.
4. Sonderveröffentlichungen. (Mon. XI, XII, XIII).
Bd. XI (Lf. 30-31) Matrikel des päpstlichen Seminars zu Braunsberg
(15781798), herausgegeben von Lühr, 192526.
Bd. XII (Lf. 36-38) Die Schüler des Braunsberger Gymnasiums
von 1694 bis 1776, herausgegeben von Lühr, 193234.
Bd. XIII (Lf. 40-41) Das Rösseler Pfarrbuch, herausgegeben von
Matern und Birch-Hirschfeld, 193637.
Jak widzimy, wszystkie tomy pomników dziejowych warmiñskich ukazywa³y siê w ci¹gu 77 lat (18601937). Wymienione wy¿ej trzynacie tomów
historycy niemieccy pod wzglêdem treci zaszeregowali do czterech dzia³ów,
które teraz omówimy dok³adniej.
1. Codex diplomaticus Warmiensis (Kodeks dyplomatyczny Warmiñski).
2. Scriptores rerum Warmiensium (Pisarze spraw warmiñskich).
3. Bibliotheca Warmiensis (Biblioteka Warmiñska).
4. Sonderveröffentlichungen (Publikacje szczegó³owe).
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Dzia³ pierwszy: Codex diplomaticus Warmiensis (CDW)
Do tego dzia³u nale¿¹ cztery tomy wyszczególnione w pomnikach dziejowych Warmii pod pozycjami 1, 2, 5 i 9. W sumie w czterech tomach kodeksu
opublikowane s¹ dokumenty z lat 12311435.
1. Codex diplomaticus Warmiensis, t. 1 (MHW, t. 1) zawiera 316 dokumentów z lat 12311340 na 518 stronach formatu A 6, przy czym ostatnie
strony (506518) to uzupe³nienie (Nachtrag). Na stronach 519601 zamieszczono indeks osób i miejscowoci. Na samym koñcu trzy strony zajmuje
errata, a na kilku dalszych s¹ odciski najstarszych pieczêci warmiñskich
biskupów i kapitu³y. Wydawcy Woelky i Saage do tej publikacji wykorzystali
przekazy rêkopimienne z archiwów fromborskich (g³ównie kodeks C1 i ksiêgi przywilejów kapitu³y znaczonych literami alfabetu), ale te¿ braniewskich,
dobromiejskich, królewieckich, elbl¹skich, toruñskich. Pewn¹, ale niewielk¹
liczbê zaczerpnêli z druków, g³ównie Jana Voigta Codex diplomaticus prussicus... Zdecydowanie wiêksza czêæ tekstu w tym tomie jest w jêzyku ³aciñskim i zaledwie kilka w jêzyku niemieckim. W sumie debiut edytorski uda³
siê doskonale i zyska³ uznanie fachowców. Ka¿dy, kto korzysta z rêkopimiennych tekstów redniowiecznych, rozumie, ile wydawcy powiêcili trudu i jakie wykazali umiejêtnoci paleograficzne przy odczytywaniu tekstu.
Osoby tych wydawców pokrótce omówimy na koñcu.
Razem z pierwszym tomem CDW Woelky i Saage opublikowali w tej
samej serii niewielki tom licz¹cy 190 stron tego samego formatu. Znajdujemy
tam 521 regestów, czyli streszczeñ sporz¹dzonych w jêzyku niemieckim z lat
12311320. Przy znacznie wiêkszej czêci tych regestów u góry po prawej
stronie wyt³uszczonym drukiem wpisany jest numer. Wydawcy nie dali wyjanienia, ale po sprawdzeniu okazuje siê, ¿e ten wyt³uszczony numer oznacza,
¿e pod takim samym numerem ten dokument jest opublikowany w ca³oci
w pierwszym tomie CDW. Jest a¿ 167 regestów, przy których owego wyt³uszczonego numeru brak. Oznacza to, ¿e dany regest dotyczy dokumentów
z innych publikacji ród³owych, które przytacza siê, np. z kodeksu dyplomatycznego Voigta, miasta Lubeki, Dogiela, Reynoldsa, Napierskiego, Baluza,
Baczko, Dregera. S¹ te¿ fragmenty tekstów oryginalnych ju¿ publikowanych,
a tak¿e streszczenia dokumentów nie publikowanych, które wydawcy zaczerpnêli wprost z rêkopisów, np. czêsto siêgali do jakiego starego kopiariusza z archiwum miasta Elbl¹ga  kodeks zatytu³owany: Altes Copiebuch
einiger Handfesten. Ten ma³y dodatkowy tom regestów i ekscerptów przez
naukowców badaj¹cych dzieje Warmii redniowiecznej zosta³ chyba prawie
niezauwa¿ony. Dedykowany on by³ Voigtowi na 50-lecie jego doktoratu tymi
s³owami: Dem Begründer preussischer Geschichtswissenschaft Johannes
Voigt zu seinem fünfzigjährigen Doctor-Jubiläum am 13. October 1859  der
Historische Verein Für Ermland. W tamtych czasach Voigt by³ bo¿yszczem
historyków warmiñskich i pruskich. Jego mir powoli przygas³, kiedy naukowcy stwierdzili, ¿e jego g³ówne dzie³o, siedmiotomowy Codex diplomaticus
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Prussicus, posiada tak wiele wad, ¿e trzeba by³o publikacjê czêsto tych samych róde³ podj¹æ od nowa, w lepszym stylu. W sumie ten dodatkowy tom
zawiera sporo materia³u ród³owego, którego brak w pierwszym zasadniczym
tomie CDW.
2. Codex diplomaticus Warmiensis, t. 2 (MHW, t. 2) opracowali ci sami
historycy, co tom pierwszy, czyli Woelky i Saage. Kodeks zawiera dokumenty
z lat 13441375, prawie w ca³oci po ³acinie. Liczy stron 672 razem z indeksem osób i miejscowoci. Na pocz¹tku jest spis publikowanych tu dokumentów znaczony cyframi rzymskimi. Takowy spis wystêpuje tylko w tym tomie
kodeksu dyplomatycznego.
3. Codex diplomaticus Warmiensis, t. 3 (MHW, t. 5) opracowa³ sam jeden
Carl Peter Woelky. Zawiera dokumenty z lat 13761424 i pewne dodatki z lat
poprzednich. Razem z indeksem osób i miejscowoci liczy 707 stron. W tym
kodeksie m.in. zosta³y wydane najstarsze znane nam statuty kapitu³y z 23
stycznia 1384 r. (nr 165, s. 119127). Przewa¿aj¹ teksty ³aciñskie, ale tekstów niemieckich jest stosunkowo wiêcej ni¿ w tomach poprzednich.
4. Codex diplomaticus Warmiensis, t. 4 (MHW, t. 9) zawiera dokumenty
z lat 14241435. Liczy razem z obszernym indeksem nazw osobowych i miejscowych 788 stron. Ten tom powstawa³ najd³u¿ej, od 1905 do 1937 r. Wychodzi³ fascyku³ami. Pierwsze dwa zeszyty (strony 1256) opracowali i wydali
w 1905 i 1906 r. Victor Röhrich i Franz Liedtke. Po mierci Franza Lidtke
w 1906 r. nast¹pi³a d³uga przerwa. Nastêpny zeszyt (s. 257480) opracowany
przez Viktora Röhricha ukaza³ siê w 1927 r. Ostatnie dwa fascyku³y tego
tomu, ³¹cznie z obszernym indeksem osób i miejscowoci (s. 481788), opracowa³ i wyda³ Hans Schmauch w 1929 i 1935 r. W sumie trzy osoby w ci¹gu
30 lat z przerwami pracowa³y nad tym tekstem, mniej wiêcej w po³owie
³aciñskim i w po³owie niemieckim.
Wymienione cztery tomy warmiñskiego kodeksu dyplomatycznego nale¿y
uznaæ za najbardziej spójn¹ i wartociow¹ czêæ serii Monumenta. W tych
tomach zawarte s¹ najwa¿niejsze ród³a do kolonizacji Warmii, a wiêc powstania miast, wsi i poszczególnych maj¹tków indywidualnych. S³owem,
przebija siê z nich funkcja biskupa i kapitu³y jako rz¹dców wieckich Warmii,
a sprawy kocielne s¹ raczej skromnie prezentowane.
Dzia³ drugi: Scriptores rerum Warmiensium (Scriptores)
Ten dzia³ sk³ada siê z dwóch tomów, które w ogólnym zbiorze MHW
stanowi¹ tomy trzeci i ósmy.
Scriptores, t. I (ogólnego zbioru MHW, t. 3) sk³ada siê z dziewiêciu
odrêbnych tekstów, których nag³ówki podajemy tu w jêzyku oryginalnym
i obok zamieszczamy t³umaczenie na jêzyk polski. Przy ka¿dym z tych dziewiêciu odcinków odnotowano, kto je przygotowa³ do druku. A¿ przy omiu
wpisano nazwisko Woelkego i tylko przy ostatnim nazwisko Saagego. Zatem
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prawie ca³y tom przygotowa³ Woelky, chocia¿ z napisu na stronie tytu³owej
mo¿na by wnosiæ, ¿e jest to dzie³o wspólne przy zachowaniu proporcji. Oto
przegl¹d treci tego tomu.
1. Series episcoporum Warmiensium, s. 111, tekst ³aciñski, nag³ówek
w t³umaczeniu na polski: Poczet biskupów warmiñskich.
Samego tekstu ród³owego jest go niewiele, bo przypisy kilkakrotnie go
przewy¿szaj¹. Kronikarz traktuje o pierwszych dziesiêciu biskupach warmiñskich, od Anzelma do Henryka Vogelsanga, a wiêc obraca siê w latach
12541415. Te skromne wiadomoci wydatnie rozszerzy³ wydawca w przypisach, które jednak trudno uznaæ za ród³o.
2. Johannes Plastwici decani Warmiensis Chronicon de vitis episcoporum Warmiensium, s. 10137, tekst ³aciñski, nag³ówek w t³umaczeniu na
polski: Jana Plastwiga dziekana kapitu³y warmiñskiej Kronika na temat
¿ycia biskupów warmiñskich.
Wydawca tekst ród³owy poprzedzi³ opracowaniem (s. 1027) w jêzyku
niemieckim na temat autora kroniki i treci samej kroniki. Kronikarz opisuje
wa¿niejsze wydarzenia na Warmii za pierwszych czternastu biskupów warmiñskich, od Anzelma do Paw³a Legendorfa. Najwiêcej miejsca (s. 98132)
powiêci³ ostatniemu z omawianych przez niego biskupów, Paw³owi Legendorfowi (14581467), bo sprawy te zna³ z w³asnego ogl¹du. Kanonik Jan
Plastwich (czasami pisany Plastwig6) pochodzi³ z Reszla, studiowa³ w Lipsku
i w Krakowie, by³ doktorem prawa kanonicznego. Ok. 1440 r. zosta³ kanonikiem warmiñskim, a w 1442 r. dziekanem. Bra³ aktywny udzia³ w ¿yciu
diecezji w trudnych latach wojny trzynastoletniej. Zmar³ na pocz¹tku 1465 r.
Swoj¹ kronikê przekaza³ anonimowo, ale na podstawie wielu danych historycy ³atwo go zidentyfikowali. Na koñcu kroniki (s. 132137) wydawca Woelky
zamieci³ pisane po ³acinie cztery krótkie dodatki, w których jest mowa
o zdarzeniach, które mia³y miejsce za biskupów od Miko³aja Tungena do
Andrzeja Batorego. Dodatek pierwszy i drugi pochodzi od nieznanych autorów, trzeci od Jana Kreczmara, a czwarty, najkrótszy, od Tomasza Tretera.
3. Acta de interceptione castri Allenstein, s. 138207, nag³ówek w t³umaczeniu na polski: Akta dotycz¹ce zajêcia zamku olsztyñskiego.
Ten przekaz ma charakter kronikarski i zawiera relacjê o zajêciu zamku
olsztyñskiego w lipcu 1455 r. przez Georga von Schliebena, dowódcê oddzia³u
zaciê¿nego walcz¹cego podczas wojny trzynastoletniej po stronie Krzy¿aków7.
Na zamku w Olsztynie przebywa³a grupa kanoników popieraj¹cych Kazimierza
6 T. Oracki, S³ownik biograficzny Prus Ksi¹¿êcych I Ziemi Malborskiej od po³owy XV do
koñca XVIII wieku, t. 2, Olsztyn 1988, s. 81; S³ownik biograficzny kapitu³y warmiñskiej, Olsztyn 1996, s. 189190 (oprac. T. Borawska); PSB, t. 26, s. 642643, biogram Plastwicha napisa³
Z.H. Nowak.
7 Te zdarzenia na szerokim tle przedstawia M. Biskup, Trzynastoletnia wojna z Zakonem
Krzy¿ackim, Warszawa 1967, s. 371372. Du¿o miejsca temu zajciu powiêcono w monografii:
Olsztyn 13532003, pod red. S. Achremczyka i W. Ogrodziñskiego, Olsztyn 2003, s. 6872 (ten
fragment oprac. J. Sikorski).
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Jagielloñczyka, a wród nich dziekan kapitu³y, wspomniany ju¿ Jan Plastwich,
który to zajcie opisa³ w swojej kronice. Kanonicy ci zostali zmuszeni do wydania Schliebenowi zamku olsztyñskiego, co mog³o ich obci¹¿aæ w oczach strony
drugiej, czyli Polaków. Kanonicy odzyskali zamek dopiero 2 stycznia 1461 r.
Publikowana w tym tomie kronika o zajêciu Olsztyna w 1455 r. sk³ada siê
z dwóch czêci: niemieckiej (s. 139160) zawieraj¹cej opis zdarzeñ, i ³aciñskiej (s. 167207), gdzie s¹ spisane zaprzysiê¿one zeznania dziesiêciu wiadków, którzy byli przes³uchiwani przez biskupa sambijskiego Miko³aja.
4. Die ermländische Anniversarienbücher, s. 208299, tekst pisany po
³acinie, nag³ówek w t³umaczeniu na polski: Warmiñskie ksiêgi aniwersarzy.
Aniwersarze by³y to ksiêgi zbli¿one do obecnie prowadzonych w klasztorach wykazów mszy rocznicowych za zmar³ych. Opublikowano tu aniwersarz
kapitu³y fromborskiej z 1393 i 1592 r., aniwersarz wikariuszy katedralnych
z 1441 i 1521 r. oraz aniwersarz kolegiaty dobromiejskiej z 1611 r. Do tej
ostatniej ksiêgi wypominków zmar³ych dopisywano nowe nazwiska z czasów
póniejszych, nawet z XVIII w. Woelky te dodatki póniejsze wyró¿ni³ kursyw¹; w przypisach doda³ wiele wyjanieñ, które tekst ród³owy czyni¹ lepiej
zrozumia³ym. W sumie taka ksiêga rocznic przybli¿a wiele osobistoci z danego regionu, których nazwiska nie wpisa³y siê do wielkiej historii. Stanowi
te¿ ciekawy przekaz dla historyków kocielnych badaj¹cych ¿ycie liturgiczne.
5. Memoriale Barholomaei Liebenwald8, s. 300313, tekst pisany po ³acinie.
S³owo memoriale nie jest notowane w s³ownikach ³aciñskich, ale na
pewno jest ono treciowo zbli¿one do memorabilia  fakty godne zapamiêtania. Powy¿szy nag³ówek ³aciñski nale¿y wiêc przet³umaczyæ: Notatnik
Macieja Liebenwalda. Wydawca Woelky ten niewielki przekaz ród³owy
w swojej edycji zaopatrzy³ we wstêp i obszerne przypisy, które czasami rozrastaj¹ siê do rozmiarów swego rodzaju ma³ego opracowania. Jako przyk³ad
niech tu pos³u¿y przypis nr 24 na s. 309311, w którym wydawca opisuje losy
precjozów kapitu³y warmiñskiej, które zosta³y oddane w depozyt biskupowi
Kurlandii za po¿yczone kapitule pieni¹dze potrzebne do restauracji zamku
olsztyñskiego. Liebenwald urodzi³ siê w Elbl¹gu ok. 1410 r. Zmar³ na Warmii
w 1469 r. W 1450 r. zosta³ kanonikiem warmiñskim. Anga¿owa³ siê w ¿ycie
polityczne i kocielne. Pocz¹tkowo s³u¿y³ Zakonowi, ale potem przeszed³ na
stronê króla polskiego. By³ cz³owiekiem bardzo aktywnym i posiada³ du¿e
zdolnoci w za³atwianiu poruczanych mu spraw. Z jego pos³ugi korzysta³a
kapitu³a i biskup Pawe³ Legendorf. ¯ycie Liebenwalda up³ywa³o na wa¿nych
legacjach, czasami do stron odleg³ych, np. do Rzymu, Wiednia, Pragi, Wroc³awia. Publikowany tu tekst ród³owy chronologicznie dotyczy lat 14501467
jest swego rodzaju rozliczeniem finansowym podejmowanych legacji.
6. Ordinatio castri Heylsberg, s. 314346, tekst pisany po ³acinie, nag³ówek nale¿y przet³umaczyæ na polski jako: Porz¹dek obowi¹zuj¹cy na zamku
lidzbarskim.
8

S³ownik biograficzny kapitu³y warmiñskiej, s. 150 (oprac. T. Borawska); M. Józefczyk,
redniowiecze Elbl¹ga, Elbl¹g 1996, s. 167168; T. Oracki, S³ownik biograficzny, t. 2, s. 1314.
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Historyk, który ten tekst przet³umaczy³ na jêzyk niemiecki, zatytu³owa³
go w sensie: ¯ycie codzienne na zamku lidzbarskim w redniowieczu9. Na
podstawie kryteriów wewnêtrznych (przy braku podpisu) da siê ustaliæ, ¿e
jego autorem by³ burgrabia lidzbarski, który z powodu zajêcia zamku przez
wojsko polskie, znalaz³ siê na przymusowym urlopie. Wolny czas spo¿ytkowa³
w ten sposób, ¿e jakiemu pisarzowi ok. 1470 r. podyktowa³ omawiany tu
przekaz po ³acinie, ale z usterkami, które jednak nie wypaczaj¹ tekstu. Opisa³ g³ówne urzêdy na zamku (w sumie by³o ich siedemnacie) i poda³ ogólnie
obowi¹zki poszczególnych urzêdników, a byli to: wikariusz generalny, sêdzia
duchowny czyli oficja³, sêdzia wiecki czyli wójt, ekonom czyli prokurator,
penitencjarz czyli spowiednik, burgrabia, ekonom osobisty biskupa, marsza³ek dworu, prze³o¿ony kuchni, podczaszy wy¿szy, podczaszy ni¿szy, rybak,
leniczy, dzwonnik, stró¿ dogl¹daj¹cy zbo¿a, stró¿ górnej kondygnacji, stró¿
dolnej kondygnacji. Opisa³ porz¹dek na posi³kach w refektarzu, gdzie przy
dziewiêciu sto³ach zasiadali wszyscy wed³ug ustalonej kolejnoci10. W koñcowej czêci Porz¹dku jest mowa o ch³opcach pruskich przygotowywanych na
zamku do stanu duchownego i o sposobach przeprowadzania wizytacji kanonicznej diecezji. Woelky w przypisach da³ wiele cennych informacji, np.
w przypisie 11, na s. 319 wypisa³ wszystkich wójtów biskupich od pocz¹tku.
Ten wnikliwy wydawca przeoczy³ jednak oryginalny tekst Porz¹dku, który
zachowa³ siê w AAWO, Dok. Varia 51, tymczasem on pos³u¿y³ siê kopi¹
AAWO, AB, B 6, k. 143156.
7. Berichte gleichzeitiger preussischer Chronisten über Nicolas von
Tüngen, s. 347361, tekst niemiecki, nag³ówek w t³umaczeniu na polski: Relacje ówczesnych kronikarzy pruskich na temat biskupa Mikolaja Tungena.
Ten biskup rz¹dzi³ diecezj¹ i dominium warmiñskim w latach 14671489.
Wydawca publikuje fragmenty kroniki kronikarza gdañskiego, Kacpra Weinreicha (s. 347457) i wypisy z kroniki wielkiego mistrza (s. 357361). Ca³oæ
tej drugiej kroniki opublikowa³ M. Töppen, w: Scriptores rerum prussicarum,
t. 3, s. 519709.
8. Investiti a domino Nicolao episcopo Warmiensi, s. 362383, tekst ³aciñski, nag³ówek w t³umaczeniu na polski: Nominacje kocielne wystawione
przez biskupa Miko³aja Tungena.
W prawie kanonicznym s³owo investitura oznacza nadanie beneficjum
kocielnego na wniosek osób, które mia³y prawo tzw. prezenty. Ten przekaz
ród³owy zawiera nominacje na beneficja diecezjalne z lat 14791486 i jest
przydatny dla ustalenia duchowieñstwa parafialnego diecezji warmiñskiej.
9. Sedes archipresbyterales dioecesis Warmiensis, s. 384444, tekst niemiecki i laciñski, nag³ówek w t³umaczeniu na polski: Siedziby archiprezbiteratów diecezji warmiñskiej.
9 F. Fleischer, Alltagsleben auf Schloss Heilsberg im Mittelalter, ZGAE, Bd. 18, 1913,
s. 802829.
10 Ostatnio ten porz¹dek zamku lidzbarskiego analizowa³ A. Szorc, Biskupi warmiñscy
w Lidzbarku 13501795, [w:] Historia Lidzbarka Warmiñskiego, t. 1, pod red. K. Mikulskiego
i E. Borodija, Lidzbark Warmiñski 2008, s. 143219 (odnony fragment na s. 161164).
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Tylko ten akapit opracowa³ Jan Martin Saage; poprzednie za Carl Peter
Woelky. W pierwszej czêci (s. 384400) Saage opisuje w jêzyku niemieckim
podzia³ diecezji na czternacie archiprezbiteratów, bo tak na Warmii nazywano dekanaty, i pokrótce je omawia. W diecezjach pruskich system podzia³u
diecezji na archidiakonaty nie przyj¹³ siê, chocia¿ s¹ wzmianki o archidiakonacie Natangii i Pogezanii. Utrwali³ siê natomiast podzia³ na archiprezbiteraty, co odpowiada dekanatom w polskich diecezjach. Na Warmii pierwszy
raz archprezbiterzy s¹ wzmiankowani w ród³ach w 1341 r. W dwa lata
póniej wymieniony jest Lidzbark jako siedziba archiprezbiteratu. W po³owie
XV w. sieæ archiprezbiteratów by³a ju¿ ustalona. W drugiej czêci jest tekst
ród³owy po ³acinie  wykaz dekanatów i podleg³ych do nich parafii, z
uwzglêdnieniem danych, ile parafia posiada³a ziemi i ile wynosi³y dziesiêciny.
Aparat krytyczny w tej drugiej czêci jest bardzo rozbudowany i objêtoci¹
kilkakrotnie przewy¿sza tekst ród³owy. Dekanaty ujête zosta³y w takiej
kolejnoci: 1. Bischofsburg (Biskupiec); 2. Reszell (sic!) (Reszel); 3. Elbingk
(Elbl¹g); 4. Braunsbergk (Braniewo); 5. Frawenburgk (Frombork); 6. Schippenbeil (Rosja); 7. Gutstadt (Dobre Miasto); 8. Preusche Tylaw (Rosja); 9.
Creutzburg (Rosja); 10. Friedlandt (Rosja); 11. Meelsack (Pieniê¿no); 12. Seburgk (Jeziorany); 13. Wormdith (Orneta); 14. Heilspergk (Lidzbark). Ten
przekaz jest bardzo u¿yteczny do ustalenia sieci parafialnej tej du¿ej przedreformacyjnej diecezji warmiñskiej. Na koñcu tomu (s. 445-499) jest indeks
osób i miejscowoci.
Scriptores rerum Warmiensium, t. 2 (MHW, t. 8), licz¹cy z indeksem
osób i miejscowoci 778 stron, opracowa³ niezmordowany wydawca róde³
Carl Peter Woelky. Na tom sk³ada siê siedem ró¿nej wielkoci fascyku³ów,
które tu w kolejnoci przedstawimy.
1. Memoriale domini Lucae episcopi Warmiensis, s. 1171, tekst ³aciñski
i fragmentami niemiecki. W t³umaczeniu nag³ówka na jêzyk polski znowu
mamy k³opoty ze s³owem memoriale, o czym pisalimy wczeniej. Ten przekaz pod aspektem paleograficznym z rêkopisu analizowa³a Danuta Jamio³kowska i nie znalaz³a polskiego odpowiednika dla s³owa memoriale, po
prostu je przyswoi³a bez zmian11. Naszym zdaniem lepiej jest s³owo memoriale w jêzyku polskim oddaæ jako zapiski, zatem ten akapit publikacji to
Zapiski pana £ukasza biskupa warmiñskiego.
£ukasz Watzenrode by³ biskupem warmiñskim w latach 14891512. Znany jest w Polsce nie tyle z w³asnych dokonañ, co z racji bliskiego pokrewieñstwa z Miko³ajem Kopernikiem. Rodzona siostra biskupa, Barbara, by³a matk¹ s³awetnego astronoma. Biskup Watzenrode poleci³ swoim sekretarzom,
11 D. Jamio³kowska, Memoriale £ukasza Watzenrodego  analiza paleograficzna, [w:] Kopernik na Warmii, pod red. J. Jasiñskiego, B. Kozie³³o-Poklewskiego, J. Sikorskiego, Olsztyn
1973, s. 397514. Autorka zamieszcza faksymile czterech stron rêkopisu, z których ka¿da
pisana jest kolejno rêk¹ Baltazara Stockfischa, Jerzego Pranego, Paw³a Deusterwalda i Feliksa
Reicha.
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aby prowadzili rejestr jego czynnoci. Czynili to pod nadzorem biskupa i tak
powsta³a ksiêga Memoriale domini Lucae. Zachowa³a siê ona w oryginale
(AAWO, AB, A 85, k. 123-202). Jamio³kowska stwierdzi³a, ¿e tekst by³ pisany
przez dwunastu ró¿nych sekretarzy, ale najwiêcej pochodzi od czterech: Paw³a Deusterwalda, Baltazara Stockfisch, Jerzego Pranego i Feliksa Reicha.
Zdecydowanie wiêksza czêæ tekstu pisana jest po ³acinie, choæ s¹ wstawki
ró¿nej wielkoci pisane po niemiecku (s. 1819, 6198, 136, 165166). Na
koñcu jest opis mierci i pogrzebu biskupa Watzenrodego. Zapiski stanowi¹
bardzo wa¿ne ród³o do poznania tej niezwyk³ej postaci, jak¹ by³ Watzenrode. Nale¿a³oby jeszcze dok³adnie porównaæ przekaz rêkopimienny z tekstem
drukowanym, aby sprawdziæ, czy wydawca nie opuci³ jakich partii. To zadanie zostawiamy innym badaczom. Kiedy czytamy ten tekst, ma siê wra¿enie, ¿e w sposób doæ chaotyczny spisane zosta³y sprawy drobne, a wa¿ne
czêsto bywaj¹ pominiête.
2. Aus Simon Grunaus preussischer Chronik, traktat IX, s. 172219,
tekst niemiecki, nag³ówek w t³umaczeniu na polski: Z kroniki pruskiej Szymona Grunaua, traktat IX.
Ten fragment dotyczy trzeciego biskupstwa w Prusach, czyli warmiñskiego. Szymon Grunau12 rodem z Tolkmicka, dominikanin klasztoru elbl¹skiego, potem gdañskiego, do 1526 r. napisa³ obszern¹ kronikê, która
w koñcu XIX w. zosta³a wydana drukiem w trzech tomach. Cechuje j¹ nastawienie antykrzy¿ackie i antyreformacyjne. Kronika Grunaua, napisana
w stylu humanistycznym, miesza fakty historyczne z opisami folkloru i legendami, zatem nale¿y j¹ raczej uwa¿aæ za twór literacki ni¿ przekaz historyczny. O tej krytycznej ocenie kroniki wiedzia³ wydawca tego fragmentu,
C.P. Woelky, który we wstêpie stwierdza, ¿e kronikê nale¿y konfrontowaæ
z innymi ród³ami, i co wiêcej, gotów by³ daæ Grunauowi wiary przy opisie
faktów jemu wspó³czesnych, a ¿y³ on od ok. 1470 do ok. 1531 r. W opisie
dziejów Warmii Grunau kierowa³ siê kronik¹ Plastwicha, ale czêsto czyni³ to
niedok³adnie, przekrêca³ nazwiska i przeinacza³ fakty.
3. Die Heilsberger Chronik, s. 220468, 501578, w wersji niemieckiej
i ³aciñskiej, drukowanej w systemie pagina franta.
Trudno ustaliæ, co to by³a za kronika, okrelana mianem lidzbarskiej.
W³aciwie mo¿na mówiæ o dwóch kronikach lidzbarskich, jednej starszej
 pisanej po niemiecku i doprowadzonej do 1536 r. oraz drugiej nowszej
 u³o¿onej przez dziekana lidzbarskiego Heinego (o czym bêdzie mowa dalej).
Miano kroniki lidzbarskiej nosi tylko ta pierwsza, bowiem druga bywa
wymieniana jako Archiwum vetus et novum. Tymczasem zajmujemy siê t¹
kronik¹ pierwsz¹. Skompilowa³ j¹ burmistrz lidzbarski Marcin Oestreich.
12 T. Oracki, S³ownik biograficzny, t. 1, s. 79; PSB, t. 9, s. 50 (oprac. K. Górski); Altpr.
Biogr., s. 239 (oprac. Krollmann). Publikacja kronik, zob. Chronica und Beschreibung der allerlustrichen, nutzlichen und wahren Historien des namkundigen Landem zu Preussen, Bd. 13,
hrsg. M. Perlbach, R. Philippi, P. Wagner, Leipzig 18761896. J. Dworzaczkowa, Kronika Szymona Grunaua jako ród³o historyczne, Studia ród³oznawcze, t. 2.
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Zawiadczy³ o tym Chrystian Falk, który mieszka³ w Lidzbarku, by³ bowiem
przez Marcina Kromera w 1571 r. ustanowiony na wa¿nym stanowisku mierniczego (landmesser) czyli geometry krajowego. O pochodzeniu i ¿yciu Marcina Oestreicha wiemy niewiele. By³ notariuszem miasta Lidzbark. O¿eni³ siê
z Emerencjan¹, m³odsz¹ córk¹ burmistrza lidzbarskiego Georga von Knobelsdorfa (zm. 1544). Ze starsz¹ córk¹ Sabin¹ o¿eni³ siê Micha³ von Bochen.
Synem burmistrza lidzbarskiego i bratem wymienionych sióstr by³ kanonik
warmiñski i wroc³awski Eustachy Knobelsdorf. By³ on postaci¹ znan¹, g³ównie dziêki swoim wielorakim relacjom wobec Stanis³awa Hozjusza. Jako typowy cz³owiek renesansu wêdrowa³ po wielu uczelniach Europy, mia³ te¿
spore zdolnoci literackie13. Knebelsdorf zdopingowa³ swego szwagra do
opracowania kroniki. Wiele wskazuje na to, ¿e Knobelsdorf da³ szwagrowi do
opracowania jaki nieznany nam tekst kroniki, któr¹ odziedziczy³ po ojcu.
Oestreich tê kronikê, zapewne ³aciñsk¹, przet³umaczy³ na niemiecki i opowiadanie doprowadzi³ do 1526 r. Niew¹tpliwie Eustachy Knobelsdorf mia³
jaki udzia³ w redakcji tej kroniki, np. móg³ dopomóc w t³umaczeniu jej
z ³aciny na niemiecki. Faktem jest, ¿e kronika lidzbarska opracowana przez
Oestreicha by³a pisana w jêzyku niemieckim i chronologicznie siêga³a 1526 r.
Marcin Oestreich ok. 1570 r. zosta³ burmistrzem Lidzbarka i zmar³ ok. 1577 r.
Kronika Oestreicha wskazywa³a na zbie¿noæ z kronikami Plastwicha i Grunaua.
W 1594 r. Jan Kreczmar, kanclerz Andrzeja Batorego, kronikê Oestreicha przekaza³ kanonikowi Tomaszowi Treterowi, który akurat powróci³
z Italii i we Fromborku w 1610 r. dokoñczy³ ¿ywota. Treter przet³umaczy³
niemieck¹ kronikê lidzbarsk¹ na ³acinê i w tym jêzyku dopisa³ dalsze dzieje,
od 1526 r. do swoich czasów. Ta kronika lidzbarska w jêzyku niemieckim
zachowa³a siê tylko w jednym egzemplarzu w archiwum na ratuszu w Toruniu (sygn. A 55, s. 60183) i tego egzemplarza u¿y³ Woelky do edycji, a wyda³
w ten sposób, ¿e strony podzieli³ na pó³: w górnej zamieci³ tekst niemiecki
kroniki Oestreicha, w dolnej za ³aciñski tej samej kroniki w t³umaczeniu
Tretera. Opublikowa³ te¿ ³aciñskie uzupe³nienia dane przez Tretera, a zawieraj¹ce krótki opis zdarzeñ za Dantyszka, Gisego, Hozjusza, Kromera i Batorego (s. 464-468). W dodatku na s. 469496 opublikowa³ akta z czasów Maurycego Ferbera pisane po ³acinie zawarte w kodeksie AAWO, AB, A 86.
4. Die älteren Elogia episcoporum Varmiensium, tekst ³aciñski, s. 497560,
nag³ówek w t³umaczeniu na polski: Starsze panegiryki na czeæ biskupów
warmiñskich.
S¹ to krótkie, ujête wierszem pochwa³y podkrelaj¹ce najwa¿niejsze dokonania biskupów, od Anzelma do Batorego. Dla przyk³adu panegiryk dla
Hozjusza w t³umaczeniu brzmi: Pisma Hozjusza uwielbia wiat, podziwia
13 Istnieje ca³kiem bogata bibliografia na temat Eustachego Knobelsdorfa, odnotowana
w jego biogramach: zob. T. Oracki, S³ownik biograficzny, t. 1, s. 132133; S³ownik biograficzny
kapitu³y warmiñskiej, s. 114115 (oprac. T. Borawska i A. Kopiczko).
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jego czyny, katolik go naladuje, heretyk jest powalony. Prezes soboru, doskona³y biskup, chluba Rzymu, przywódca w wierze, kwiat ojczyzny, ulubieniec
wiata. Tego rodzaju przekaz ród³owy nale¿y uznaæ bardziej za literack¹
zabawê ni¿ za nonik rzeczywistych informacji o danym biskupie, chocia¿
zapisane w nich pewne elementy faktograficzne odpowiadaj¹ rzeczywistoci.
Takie teksty mog¹ byæ jednak przydatne tylko do recytacji na jubileusze
poszczególnych biskupów.
5. Matthias Treters Fortsetzung der Heilsberger Chronik, s. 501578,
tekst ³aciñski; nag³ówek w t³umaczeniu na polski: Kontynuacja kroniki lidzbarskiej dana przez Macieja Tretera.
Maciej z Lubomierza Treter by³ doæ dalekim krewnym kustosza kanonika warmiñskiego Tomasza Tretera, który przet³umaczy³ na ³acinê kronikê
lidzbarsk¹. Dziadek Tomasza z Lubomierza Tretera by³ bratem kanonika.
Solidarnoæ rodowa sk³oni³a go do podjêcia kontynuacji kroniki lidzbarskiej.
Opisa³ rz¹dy kolejnych biskupów warmiñskich, od Jana Dantyszka do Micha³a Stefana Radziejowskiego, i na w³asny koszt wyda³ drukiem w Krakowie w 1685 r. pe³ny tekst ³aciñski tej kroniki ujêtej wed³ug rz¹dów biskupów,
od Anzelma do Radziejowskiego. Pe³ny tytu³ tego dzie³a brzmi: Thomae
Treteri, custodis canonici Varmiensis De episcopatu et episcopis Ecclesiae
Varmiensis opus posthumum, nunc primum cura et impensis Matthiae de
Lubomierz Treteri S.R.M. secretarii usui publico datum, Cracovia 1685. Te
partie, które w kronice dopisa³ Tomasz Treter, a wiêc czasy od Dantyszka do
Batorego, Maciej Treter gruntownie przerobi³, nic jednak nie zmieni³ w akapicie o Hozjuszu, bo wiedzia³, ¿e Tomasz Treter jako jego sekretarz napisa³
bardzo kompetentnie i nie nale¿y tego odmieniaæ. Maciej Treter specjalnie
przyjecha³ na Warmiê, aby uzyskaæ pozwolenie kanoników na druk i zebraæ
potrzebne materia³y do naszkicowania dzia³alnoci tych kilku biskupów, których sam opracowa³ i ewentualnie zdobyæ ich portrety. Swoje opowiadanie
Maciej Treter zakoñczy³ na 1684 r. na wizytacji parafii królewieckiej przez
Radziejowskiego, nie napisa³ wiêc nic o kardynalacie tego biskupa z 1686 r.
6. Die jüngeren Elogia episcoporum Varmiensium, s. 579586, tekst ³aciñski, nag³ówek w t³umaczeniu na polski: Najnowsze panegiryki na czeæ
biskupów warmiñskich.
Ten tekst osobicie u³o¿y³ biskup warmiñski Jan Stefan Wyd¿ga i odnony fragment wpisa³ ka¿demu z biskupów przy wymalowanych ich herbach
na zamku lidzbarskim14. Tutaj przytoczymy w t³umaczeniu na jêzyk polski
jeden tekst ze s. 585, przeznaczony dla poprzednika Wyd¿gi, biskupa Wac³awa Leszczyñskiego:
29. Wac³aw ksi¹¿ê na Lesznie Leszczyñski prepozyt p³ocki i ³êczycki,
kanonik krakowski, referendarz Królestwa. Przebywa³ w biskupstwie warmiñskim przez lat piêtnacie. Przeniesiony na Gniezno 1659 3 kwietnia.
14 Por. E. Gigilewicz, Herby biskupów warmiñskich, Lublin 2001 (autor nie zamieci³
jednak tych pochwalnych wierszy).
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Zmar³ 1666 dnia 1 kwietnia, pochowany w £owiczu. [dalej nastêpuje wiersz:]
Wielki z pochodzenia i geniusza, jego oklaskiwa³a Galia, gdy do naszego
klimatu wióz³ królow¹ Ludwikê. Brandenburczyka i króla poró¿nionych ze
sob¹ po³¹czy³ przymierzem. Przeniesiony do Gniezna przez szeæ lat tam
kierowa³.
Jako ostatni mia³ byæ s³awiony sam Wyd¿ga, ale zaniecha³ tego i o sobie
napisa³ po ³acinie: Nastêpne pokolenia niech mi wpisz¹ to, na co zas³u¿y³em.
7. Archiwum vetus et novum ecclesiae archipresbyteralis Heilsbergensis, tekst ³aciñski, s. 587758, pewne niewielkie fragmenty po niemiecku
(s. 678683).
Ten tekst obecnie jest ³atwo dostêpny, bowiem zosta³ w ca³oci przet³umaczony go na jêzyk polski i wydany drukiem. Oto pe³ny tytu³: Ks. Jerzy
Wojciech Heide, Archiwum dawne i nowe lidzbarskiego kocio³a archiprezbiterialnego. Wyda³ krytycznie C.P. Woelky. Prze³o¿y³ Bp Julian Wojtkowski,
Olsztyn 2006. Publikacja liczy 150 stron. Na pocz¹tku biskup Wojtkowski
zamieci³ wstêp edytora Woelkego, przet³umaczony z niemieckiego na polski.
Ks. Heide ¿y³ w latach 17061765. Jego testament zosta³ wpisany do ksi¹g
kurialnych, AAWO, AB, A 60, k. 199. Wersja rêkopimienna tej kroniki zachowa³a siê a¿ w dwóch egzemplarzach. Obecnie oba s¹ przechowywane
w AAWO, AB, H 37a i 37b. Woelky nie wyda³ pe³nego tekstu, tylko wybrane
partie, co sprawia wra¿enie pewnego chaosu. Przyszli badacze tego ród³a
powinni porównaæ tekst wydany z rêkopisu i okreliæ, czy wypusty dokonane
przez Woelkego nie umniejszy³y wartoci przekazu.
Dzia³ III: Bibliotheca Warmiensis oder Literaturgeschichte des Bisthums Ermland
Do tego dzia³u zaszeregowano cztery tomy, które w ogólnym zbiorze
MHW maj¹ numeracje: 4, 6, 7 i 10. Omówimy kolejno te tomy.
Bibliotheca Warmiensis, t. 1, w ca³oci opracowany przez Franciszka
Hiplera, sk³ada siê z dwóch czêci o osobnej paginacji. Pe³ne brzmienie tytu³ów obu czêci podalimy przy prezentowaniu ca³ej serii Monumenta Historiae Warmiensis. W pierwszej czêci tomu pierwszego, nosz¹cej tytu³: Abriss
der ermländischen Literaturgeschichte, w t³umaczeniu na polski: Zarys
historii literatury warmiñskiej, Hipler uj¹³ ca³okszta³t pimiennictwa warmiñskiego od XIII do XIX w. Ta czêæ liczy tekstu stron 320 i indeksy znaczone cyframi rzymskimi, strony IXXVIII. W pierwszej czêci tego tomu Hipler
wyró¿ni³ cztery okresy rozwoju pimiennictwa na Warmii: 1) za panowania
Zakonu Niemieckiego (s. 783); 2) w dobie reformacji (s. 84160); 3) pod panowaniem Polski (s. 160237); 4) w czasie zjednoczenia z Prusami (s. 238320).
W ¿adnym przypadku nie mo¿na zaliczyæ tej publikacji do edycji ród³owej. Jest to autorskie opracowanie tematu i nie powinno byæ zaszeregowane
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do MHW. Niemniej ta pozycja jest bardzo wartociowa dla badaczy dziejów
Warmii i zaskarbi³a wysokie uznanie dla erudycji Hiplera.
Druga czêæ tomu nosi tytu³ Spicilegium Copernicanum i równie¿ zosta³a opracowana przez niezmordowanego Hiplera na jubileusz czterechsetlecia urodzin astronoma w 1873 r. Znalaz³y siê tam ró¿ne materia³y i ród³a
maj¹ce zwi¹zek z wielkim astronomem, i tak (na s. 471) zamieszczono
fragment dzie³a polemicznego z luteranami Tiedemanna Giesego, pt. Antilogikon, które by³o drukowane w Krakowie w 1525 r., zamieszczono te¿ (na
s. 72206) fragmenty pism Kopernika, jak t³umaczone przez niego listy moralne Teofilakta z Symokatty, fragmenty z dzie³a O obrotach sfer niebieskich,
wiersze, listy, g³ównie do Jana Dantyszka, fragment traktatu o monecie,
opinia Joachima Retyka o Prusach i o samym Koperniku, obraz Prus
w Polonii Marcina Kromera (s. 236246), statuty kapitu³y warmiñskiej
z 1488 r. (s. 246265), regesta Copernicana, czyli krótkie wypisy ród³owe na
temat Kopernika (s. 265292), charakterystyka osób zwi¹zanych z Kopernikiem, m.in. biskupów warmiñskich: £ukasza Watzenrode, Fabiana Luizjañskiego, Maurycego Ferbera, Jana Dantyszka, a tak¿e Jana Scultetiego, ksiêcia pruskiego Albrechta, Tiedemanna Giesego, Joachima Retyka.
Bibliotheca Warmiensis, t. 2: Prussica scholastica (pe³ny tytu³ zob.
MHW, t. 7) opracowany przez M. Perlbacha, Braunsberg 1895. Wydawca
zarejestrowa³ studentów warmiñskich kszta³c¹cych siê na dwunastu uniwersytetach: w Bolonii, Pradze, Wiedniu, Heidelbergu, Kolonii, Erfurcie, Krakowie, Lipsku, Rostoku, Greifswaldzie, Wittenberdze i Erfurcie. Publikacja liczy stron XXXII+287. Na koñcu (od s. 129) znalaz³y siê indeksy osób i miejscowoci.
Bibliotheca Warmiensis, t. 3: Briefe, Tagebücher und Regestem des
Fürstbischofs von Ermland Joseph v. Hohenzollern (17761836), Braunsberg
1883, stron XL+678, indeksy. Wszystkie teksty pochodz¹ z lat 18091836 i s¹
pisane w jêzyku niemieckim. Teksty zebra³ i przygotowa³ do druku Franciszek Hipler. Dzie³o sk³ada siê z dwóch czêci, pierwszej wiêkszej (s. 1516)
obejmuj¹cej listy od i do biskupa Józefa v. Hohenzollerna i drugiej mniejszej
(s. 517571), zawieraj¹cej dzienniki, regesty, dodatki. Treciowo wiêksza
czêæ tekstów obraca siê wokó³ spraw szkolnych, na wszystkich szczeblach,
w tym g³ównie gimnazjum braniewskiego i seminarium diecezjalnego. Biskup Józef von Hohenzollern to wybitna postaæ na tronie biskupów warmiñskich. Doceni³ go papie¿, bo zleci³ mu wykonanie w Prusach bulli De salute
animarum z 1821 r. Biskup, chocia¿ pochodzi³ ze znanego ksi¹¿êcego rodu,
by³ cz³owiekiem skromnym, przyjanie usposobionym do ludzi, zatroskanym
o m³odzie¿ wieck¹ i duchown¹. To on za w³asne pieni¹dze ufundowa³ klerykom nagrodê coroczn¹ za najlepsze kazanie i zatrudni³ w 1823 r. jako rektora
wybitnego wychowawcê i teologa Józefa Scheilla z Landshut, którego owocn¹
pracê przerwa³a mieræ przez utoniêcie w nurtach rzeki Pas³êki w Braniewie
w 1835 r., kiedy mia³ 50 lat. W publikacji znajdujemy najwiêcej listów bisku-
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pa do Johanna Heinricha Schüllinga i Heinricha Schmeddinga, radców pruskiego ministerstwa do spraw kultu. Kilka listów adresowanych jest do g³ów
koronowanych, do cesarza, cesarzowej, do ministra Nicoloviusa, ale te¿ ca³kiem sporo do duchownych w diecezji, nie tylko tych wy¿szych, ale tak¿e do
proboszczów i wikariuszy. Ten tom doskonale mieci siê w obrêbie pomników
dziejowych, chocia¿ problematyk¹ i chronologi¹ znacznie odbiega od poprzednich tomów tej serii, które rzadko wychodzi³y poza XVI w. Szkoda, ¿e wydawca nie podaje podstawy ród³owej swojej edycji, np. drukuj¹c Porz¹dek domowy i statuty dyscyplinarne dla alumnów seminarium opracowane w 1832 r.
i potem nowelizowane w 1860 r., nie pisze te¿, ¿e zachowa³ siê oryginalny
tekst tych statutów, który szczêliwie dotrwa³ do naszych czasów (zob.
AAWO, AB, JS 28, k. 4650, 134139 tu orygina³). Godne uwagi s¹ zaczerpniête z dziennika biskupa aforyzmy na ró¿ne tematy, religii, teologii, chrzecijañstwa, Kocio³a i jego historii, stanu kap³añskiego i zakonnego, stosunku
pañstwa do Kocio³a, sztuki i nauki (s. 519628). Wydawca te drobne teksty
ponumerowa³ i jest ich w sumie 906. Prawie wszystkie listy biskup pisa³
w Oliwie, chocia¿ jest kilka datowanych w innych miejscowociach, np.
w letniej rezydencji w Smolajnach (s. 301330). Biskup pisa³, a Hipler opublikowa³ w tym tomie kilka listów pasterskich do diecezjan. Jeden z tych
litów, datowany w Oliwie 1 marca 1827 r., w druku liczy przesz³o trzydzieci
stron (zob. s. 337-368). Szkoda tylko, ¿e na tak cenn¹ publikacjê przeznaczono tak marnej jakoci papier.
Bibliotheca Warmiensis, t. 4 (MHW, t. 10): Quellen zur Kultur- und
Wirtschaftsgeschichte des Ermlands, Braunsberg 1931. W tym tomie jako
wydawcy podpisani s¹ dwaj znani historycy  Viktor Röhrich i Adolf Poschmann. We wstêpie jednak Poschmann informuje, ¿e wiêksz¹ czêæ tekstu
przygotowa³ do druku i wyda³ partiami cztery zeszyty w 1915, 1916 i 1918 r.
Röhrich, ale gdy ten zmar³ w 1925 r., Poschmann w 1931 r. opracowa³ tylko
ostatni¹ sk³adkê i indeks, czyli od strony 368 do 480. Zwyczajem ówczesnym
ca³y tom nosi datê wydania tego ostatniego zeszytu czyli 1931 r., chocia¿
w³aciwie nale¿a³oby podaæ lata 19151931. Ta publikacja jest typowo ród³owa, to znaczy zawiera tekst zaczerpniêty ze róde³ znajduj¹cych siê w archiwum diecezjalnym we Fromborku15. Ten tom kompletnie nie pasuje do profilu pozosta³ych z dzia³u Bibliotheca Warmiensis. Ca³y pisany po ³acinie,
oprócz kilku wstawek w jêzyku polskim (zob. s. 323324, 335, 343347), ale
teksty polskie, nawet dla biegle znaj¹cego ten jêzyk, mog¹ byæ niezrozumia³e,
np. na s. 346 w tabelce jest zapis o dochodach pisarza zamkowego w Olsztynie w 1772 r. dos³ownie taki: Mia³ przedtym naznaczone wiertli drew Numero 10 y zwiezienie tych¿e wiertli na to mieysce pozwolenie od kapitu³y imæ
pan Kober dawa dwa razy na tydzieñ fór¹ posy³ania do lasu y uczyni fur 104
a fl. 1 [wynosi] 104. S³owo wiertel pochodzi od niemieckiego viertel, czyli
15

Obecnie AAWO, AB, C 9, C 10, H 19, s. 727738, Ab, Contr. 17a, k. 165233, Varia 6.
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æwiartka, ale dlaczego tak ró¿nie napisano i to obok siebie s³owo fura, tego
trudno siê domyleæ. Ka¿dy, kto zajmowa³ siê tekstami ród³owymi powsta³ymi w Olsztynie, czêsto natrafi na fragmenty pisane po polsku.
Publikowane w tym tomie teksty s¹ proste. To protoko³y sporz¹dzone
przez rewizorów gospodarczych domeny biskupiej i kapitulnej. Na pocz¹tku
(s. 1111) wpisane s¹ protoko³y z rewizji komornictw biskupich z 1702 r.
(rkps AAWO, AK, Varia 6). Wynotowane zosta³y zrewidowane dobra szlacheckie, posesje wolnych i wsie ch³opskie (po ³acinie to brzmi: bona nobilium,
bona libertinalia, pagi colonales). Wizytatorzy sprawdzali dawne przywileje
i aktualn¹ wysokoæ wiadczeñ i dawali jakie konkretne polecenia do realizacji. Protoko³y z rewizji komornictw biskupich w 1767 r. zamieszczono na
stronach 111177. W dalszej czêci tomu zapisane s¹ protoko³y wizytacji
gospodarczej domeny kapitulnej, najpierw (s. 178275) komory Pieniê¿no
z lat 1583, 1633, 1680, 1682, 1691, 1692, 1693, 1696 i 1711 r., nastêpnie
(s. 275448) komory olsztyñskiej z lat 1763, 1770, 1771, 1772 r. Wizytacji
komór kapitulnych dokonywali dwaj wyznaczeni przez kapitu³ê kanonicy, do
których do³¹cza³ aktualny kanonik administrator danej komory. We trójkê
ruszali w teren i przechodzili od jednej do drugiej miejscowoci, notuj¹c
podstawowe dane o u¿ytkownikach ziemi, ich przywilejach i obowi¹zkach
wobec pana dominialnego, czyli kapitu³y. Ten tom jest doæ chaotycznie u³o¿ony, ale teksty ród³owe wydane s¹ poprawnie i dlatego jest on przydatny
dla historyków. Metoda wydawnicza zaprezentowana przez Röhricha i Poschmanna jest jeszcze prymitywna, chocia¿ obaj byli historykami wysokiej
rangi i czynili to w pierwszej po³owie XX w., kiedy postêp sztuki edytorskiej
powinien ju¿ byæ widoczny.
Dzia³ IV: Sonderveröffentlichungen, czyli Publikacje specjalne
Die Matrikel des päpstlichen Seminars zu Braunsberg 15781798,
hrsg. Georg Lühr, Braunsberg (MHW, t. 11) liczy 213 stron, z indeksem.
Instytucja naukowa, której metrykê tutaj Lühr wyda³ drukiem, istnia³a
220 lat i nosi³a dwie ró¿ne nazwy: najpierw do roku 1625 nazywano j¹
Alumnatem Papieskim, a potem do koñca Seminarium Papieskim. Na polecenie papie¿a Grzegorza XIII w 1578 r. za³o¿y³ je dobrze znany jezuita Antonio Possevino. Do Alumnatu w Braniewie przyjmowano do 20 m³odzieñców
z krajów skandynawskich i pó³nocno-wschodnich. Sk³adali oni przysiêgê, ¿e
po ukoñczeniu tej szko³y powróc¹ do rodzinnych stron i bêd¹ szerzyæ religiê
katolick¹. Nie wymagano od nich przyjmowania wiêceñ duchownych. Jednak¿e taki obowi¹zek na³o¿y³a na nich Kongregacja Rozkrzewiania Wiary
w 1625 r. i odt¹d ten zak³ad nauczania w Braniewie nazywany by³ Seminarium Papieskim16. Rektorem Alumnatu by³ jezuita wyznaczony przez rektora
kolegium braniewskiego, zatwierdzany przez nuncjusza w Polsce. Jeden
16

A. Szorc, Kolegium jezuickie w Braniewie i jego ksiêgozbiór, Olsztyn 1998, s. 56.
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i drugi rektor prowadzi³ pisan¹ po ³acinie ksiêgê studentów. Metryki te by³y
najczêciej publikowane i stanowi¹ cenne ród³o do dziejów szkolnictwa. Metryka Alumnatu Papieskiego w Braniewie sp³onê³a 5 lutego 1945 r. Na szczêcie mamy publikacjê Lühra. Wczeniej materia³ ten do druku przygotowa³
profesor Józef Kolberg. Sporz¹dzi³ nawet ok. 800 odpisów. Z powodu choroby
musia³ pracê przerwaæ, ale zebrane materia³y przekaza³ Lührowi, który dziêkowa³ mu za to. Lühr opublikowa³ ca³oæ. Lista uczniów wynosi 1580 osób.
Przy ka¿dym nazwisku podano podstawowe informacje o toku nauki
i o dalszych losach ucznia. Dla przyk³adu, pod numerem 622 wpisany jest:
Krzysztof Kirsten z Olsztyna, lat 17, uczeñ klasy gramatyki, przyjêty 4 maja
1634 r. Przysiêgê z³o¿y³ 1 stycznia 1635 r. Zosta³ wikariuszem w Lidzbarku,
a nastêpnie proboszczem w Kawkowie. W Alumnacie by³o wielu m³odzieñców z ró¿nych krajów. Od 1609 do 1789 r. kszta³ci³o siê tu 150 bazylianów
z Kresów Wschodnich. Historyk, który podejmie siê zadania napisania historii Alumnatu, ma doskona³e ród³o drukowane, ale musi jeszcze uzupe³niæ
kwerendê archiwaln¹, zw³aszcza siêgn¹æ do protoko³ów wizytacji kanonicznych. Jeden z takich protoko³ów z bogat¹ dokumentacj¹ powsta³ w wyniku
wizytacji przeprowadzonej w 1740 r. na zlecenie nuncjusza przez kanonika
warmiñskiego Miko³aja Antoniego Szulca17.
Die Schüller des Braunsberger Gymnasiums vom 1694 bis 1776,
hrsg. Georg Lühr, Braunsberg 1934 (MHW, t. 12).
Jest to opublikowana metryka kolegium jezuickiego w Braniewie. Notuje
5575 uczniów i podaje pewne informacje, znacznie skromniejsze ni¿ w metryce Alumnatu Papieskiego. W dodatku (s. 226237) znajdujemy spis wychowanków konwiktu szlacheckiego z lat 16401694. By³o ich 283. Dla przyk³adu: pod numerami 43 i 44 (s. 229) odnotowano dwóch Szwedów: Moraeus
Jerzy, Szwed, krewny pana Macieja Montanusa kanonika warmiñskiego,
przyby³ 1 wrzenia 1645, studiuje filozofiê. Montanus Henryk, Szwed, bratanek tego¿ kanonika, przyjêty 1 wrzenia 1645 r., ze wzglêdu ma dobre postêpy w nauce jêzyka niemieckiego jest w klasie humaniorów, alumn na fundacji szwedzkiej. Drugi dodatek (s. 238240) zawiera spis prefektów Sodalicji
Mariañskiej w gimnazjum za lata 16441694. Tekst rêkopimienny tej metryki równie¿ sp³on¹³ w 1945 r.
Das Rösseler Pfarrbuch 14421614, hrsg. G. Matern, A. Birch-Hirschfeld (MHW, t. 13): tekst niemiecki licz¹cy 210 stron.
Wydawcy dedykowali swoj¹ ksi¹¿kê miastu Reszel z okazji jubileuszu
600-lecia, który przypada³ 12 lipca 1937 r. Georg Matern by³ proboszczem
reszelskim, ale ju¿ na emeryturze. Za podstawê wydania pos³u¿y³ kodeks
rêkopimienny, który pochodzi³ z Reszla, ale znalaz³ siê w archiwum kolegiaty dobromiejskiej18. Przywióz³ go ze sob¹ Mateusz Zech, proboszcz reszelski,
17
18

AAWO, AB, A 32.
Obecnie ten kodeks jest w AAWO, AB, H. 64.
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który od 31 stycznia 1635 r. by³ kanonikiem rezydencjalnym kolegiaty (honorowym od 1631 r.) i przeniós³ siê z Reszla do Dobrego Miasta. W 1905 r.
sekretarz biskupi i archiwariusz Franz Liedtke odkry³ ten kodeks, doceni³
jego wartoæ i postara³ siê o przeniesienie go do archiwum we Fromborku.
Historyk warmiñski Józef Kolberg w 1907 r. dok³adnie przestudiowa³ ten
kodeks i napisa³ o nim doæ obszerny artyku³19. Kodeks ten stanowi³ oficjalny zbiór protoko³ów posiedzeñ witryków parafii reszelskiej. W parafiach polskich odpowiednikiem witryków byli radni kocielni, ale ci mieli od nich
o wiele mniejsze uprawnienia. W ka¿dej parafii by³a skrzynia z mocnego
drewna, ujêta metalowymi okuciami. Tam sk³adano najwa¿niejsze dokumenty parafialne, ale te¿ i pieni¹dze. W niektórych parafiach te zabytkowe skarbony dotrwa³y do naszych czasów. Skrzynia reszelska by³a zamykana na trzy
ró¿ne zamki: jeden klucz mia³a rada miejska, drugi witryk, trzeci proboszcz.
Prowizorów w Reszlu by³o najpierw dwóch, a od 1502 r. trzech. Stanowisko
proboszcza zosta³o wzmocnione dopiero dziêki reformistycznym synodom Hozjusza i Kromera. Do ksiêgi witryków wpisano umowy o lokacji kapita³u
kocielnego, testamenty i wszelkie tzw. pobo¿ne zapisy ludzi prywatnych na
rzecz parafii, a tak¿e wydatki na budowê i rozbudowê wi¹tyni. Znajdujemy
tam (w druku s. 1516) najstarszy katalog biblioteki parafialnej na Warmii
z 1469 r. Nastêpne spisy zawarte s¹ dopiero w protokole wizytacji kanonicznej z 1565 r.20 Wydawcy kodeksu reszelskiego byli przekonani o jego znaczeniu dla poznania kultury ca³ej Warmii. W moim przekonaniu jest to przesada, ale inicjatywê edytorsk¹ nale¿y oczywicie pochwaliæ. Warto podkreliæ,
¿e tylko edytorzy tego kodeksu podali zasady, którymi kierowali siê przy
edycji, mianowicie wskazali na instrukcjê z 22 kwietnia 1930 r. Grundsätze
für die äussere Textgestaltung bei der Herausgabe von Quellen zur neueren
Geschichte. Nie odnotowali nazwiska autora, ale zapewne chodzi tu o jakie
pierwsze ujêcie znanej instrukcji edytorskiej tekstów niemieckich, opracowanej przez Johanna Schulzego, która by³a wiele razy wznawiana i ostatnia jej
wersja pochodzi z 1978 r.21
* * *
Przedstawilimy doæ dok³adnie zawartoæ wszystkich tomów Monumenta Historiae Warmiensis. Jak ju¿ by³a mowa, wychodzi³y one zeszytami,
a niemieckie Lieferung w s³ownikach oznacza dostawa, zeszyt, np. das
Werk erscheint in Lieferungen  dzie³o wychodzi w zeszytach22. Monumenta Historiae Warmiensis wysz³y w 13 tomach, na które z³o¿y³o siê 41 zeszy19 J. Kolberg, Zur ältesten Geschichte der Pfarrkirche von Rössel, Pastoralblatt für die
Diözese Ermland, 1907, s. 4451.
20 Protokó³ tej wizytacji jest w AAWO, AB, B 3.
21 Zamieci³ je w swojej publikacji instrukcji W. Heinemeyer, Richtlinien für die Edition
Landesgeschichtlicher Quellen, Marburg-Köln 1978, s. 25-36.
22 Zob. Wielki s³ownik niemiecko-polski, oprac. J. Piprek, J. Ippolt, L-Z, Warszawa 1985,
s. 47.
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tów. Czasami trudno jest w poszczególnych tomach wskazaæ, gdzie jeden
zeszyt siê koñczy, a zaczyna nowy, bo przy oprawie te zewnêtrzne ok³adki
zeszytów zosta³y oderwane i odrzucone.
Monumenta Historiae Warmiensis powsta³o dziêki umiejêtnoci oraz
pracowitoci i determinacji historyków warmiñskich, których tu, w chronologicznej kolejnoci ich zgonów, pokrótce przypominamy.
1. Johann Martin Saage (17951869)
By³ synem organisty we Fromborku23. Ojciec jego zmar³ 8 grudnia 1809 r.
w wieku 37 lat. Johann Martin przej¹³ po nim stanowisko i piastowa³ je
przez 59 lat. Dokszta³ca³ siê w swoim fachu i zyska³ uznanie. Skoñczy³
gimnazjum w Braniewie. W 1820 r. zosta³ sekretarzem Kurii Biskupiej
i pe³ni³ tê funkcjê za kolejnych trzech biskupów. Szczególnie zaufaniem darzy³ go biskup Józef Ambro¿y Geritz. W 1839 r. sprowadzono do Fromborka
archiwum Kurii Biskupiej, które by³o w Lidzbarku pod opiek¹ s¹du wójtowskiego. Saage zosta³ archiwariuszem. Podzieli³ zasób na zespo³y znaczone
literami alfabetu i ten jego porz¹dek przetrwa³ do dnia dzisiejszego. Sporz¹dzi³ te¿ z najwa¿niejszych dzia³ów repertorium. Opublikowa³ kilka artyku³ów
historycznych, ale najwa¿niejszy w jego dorobku naukowym by³ udzia³
w publikacji pierwszych dwóch tomów CDW. W 1856 r. wszed³ w sk³ad
szecioosobowego komitetu za³o¿ycielskiego Historischer Verein für Ermland.
2. Carl Peter Woelky (18221891)
Urodzi³ siê w Dobrym Miecie jako syn kupca24. Gimnazjum ukoñczy³
w Braniewie i tam wst¹pi³ do seminarium duchownego. Przez rok studiowa³
we Wroc³awiu. wiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1846 r. Jego kariera kocielna
wygl¹da nader skromnie, bowiem przez ca³e ¿ycie by³ tylko wikariuszem,
najd³u¿ej we Fromborku (od 1848 r. do mierci). Skatalogowa³ bibliotekê
kapitu³y, której by³ sekretarzem. Pomaga³ Saagemu w porz¹dkowaniu archiwum kapitulnego. W 1856 r. wszed³ w sk³ad komitetu organizacyjnego Historischer Verein für Ermland. W 1867 r. otrzyma³ tytu³ doctora honoris causa
Uniwersytetu Królewieckiego. Napisa³ kilka artyku³ów, ale jego najwiêksz¹
pasj¹ by³a publikacja róde³ historycznych. Doskonale wyæwiczy³ siê w paleografii redniowiecznej. Potrafi³ odczytaæ i przygotowaæ do druku bardzo
trudne teksty rêkopimienne i z tego wzglêdu by³ ceniony przez historyków
23 C. P. Woelky, Johann Martin Saage, ZGAE, Bd. 4, 1869, s. 678681; Altpr. Biogr., s. 579
(oprac. A. Poschmann); F. Buchholz, 75 Jahre Historischer Verein für Ermland, ZGAE, Bd. 24,
1932, s. 469.
24 F. Hipler, Carl Peter Wölky (18221891). Ein Gedenkblatt, ZGAE, Bd. 10, 1894, s. 533571;
Altpr. Biogr., s. 820821 (oprac. A. Poschmann); T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur
i Powila XIX I XX wieku (do 1945 roku), Warszawa 1983, s. 332 (b³êdnie podaje, ¿e Woelky by³
kanonikiem warmiñskim); A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie w diecezji warmiñskiej
w latach 18211945, Olsztyn 2003, s. 321.

Monumenta Historiae Warmiensis  seria róde³ do dziejów Warmii...

183

w ca³ych Prusach. Jego udzia³ w publikacji róde³ w serii Monumenta Historiae Warmiensis by³ wrêcz imponuj¹cy. Oprócz tego samodzielnie wyda³ dwa
obszerne tomy Urkundenbuch des Bisthums Culm, razem z Philippim pierwszy tom Preussisches Urkundenbuch (1882), wspólnie z Menthalem Urkundenbuch des Bisthums Samland (1891). Tê tytaniczn¹ pracê wykonywa³ przy
s³abym zdrowiu, bowiem od m³odoci cierpia³ na dolegliwoci systemu nerwowego. Pewne ukojenie znajdowa³ w samotnych spacerach i polowaniu.
3. Franz Hipler (18361898)
Pochodzi³ z Olsztyna25, z rodziny niemieckiej, ale biegle w³ada³ jêzykiem
polskim, co mu by³o bardzo pomocne w pracy naukowej. Mia³ brata i szeæ
sióstr, z których piêæ wst¹pi³o do zakonu el¿bietanek. Kszta³ci³ siê w gimnazjach w Reszlu i Braniewie, na uniwersytetach we Wroc³awiu i Monasterze.
Seminarium duchowne ukoñczy³ w Braniewie. W 1859 r. otrzyma³ wiêcenia
kap³añskie. Potem jeszcze kontynuowa³ studia w Monasterze i Monachium.
Krótko pracowa³ na stanowisku wikariusza w Gietrzwa³dzie i Królewcu. Biskup w 1863 r. mianowa³ go na prefekta konwiktu dla ch³opców, a w roku
1864 na wicerektora seminarium duchownego w Braniewie. W 1869 r. zosta³
promowany na stanowisko rektora seminarium i profesora teologii pasterskiej na Akademii Braniewskiej. Dzielnie stawi³ czo³a wszystkim szykanom
w czasie Kulturkampfu. W 1870 r. towarzyszy³ biskupowi Filipowi Krementzowi
na soborze watykañskim. Hipler prowadzi³ bardzo intensywne badania naukowe w zakresie szeroko pojêtej historii Warmii. Obiektem jego zainteresowania byli wybitni ludzie regionu: Dorota z Montowów, Miko³aj Kopernik, Jan
Dantyszek, Stanis³aw Hozjusz, Marcin Kromer, Józef von Hohenzollern. Wachlarz zainteresowañ Hiplera i jego dorobek naukowy jest imponuj¹cy
i nie sposób go skrótowo ogarn¹æ. Pisa³ na tematy warmiñskie du¿e rozprawy, naukowe i popularnonaukowe artyku³y ró¿nej wielkoci, ma te¿ swój
znacz¹cy udzia³ w dziedzinie publikacji róde³ historycznych, których tylko
czêæ zamieci³ w Monumenta Historiae Warmiensis. Wspólnie z uczonym
krakowskim Wincentym Zakrzewskim opublikowa³ dwa obszerne tomy korespondencji Hozjusza z lat 15251558. Osobno wyda³ mowy i kazania Hozjusza i Kromera, uchwa³y synodalne warmiñskie i kilku innych diecezji metropolii ryskiej, fragmenty korespondencji Dantyszka, wiersze m³odzieñcze Kromera, mowy synodalne, zarz¹dzenia dyscyplinarne. Od pocz¹tku funkcjonowania agendy diecezjalnej Pastoralblatt für die Diözese Ermland w 1869 r.
do swej mierci, a wiêc prawie przez 30 lat Hipler by³ redaktorem tego
pisma, w którym obok spraw bie¿¹cych diecezji i pism pasterskich zamiesz25

F. Dittrich, Dr. Franz Hipler, Domkapitular in Frauenburg, ZGAE, Bd. 12, 1899,
s. 383427; F. Buchholz, Dr. Franz Hipler 18361898, [w:] Julius Pohls illustrirter Hauskalender 1937, Braunsberg, s. 5358 (na s. 55 zdjêcie Hiplera w wieku 33 lat). Altpr. Biogr., s. 277
(oprac. F. Buchholz); S³ownik biograficzny kapitu³y warmiñskiej, Olsztyn 1996, s. 92 (oprac.
M. Borzyszkowski); J. Ch³osta, Ksi¹dz Franciszek Hipler, [w:] Kalendarz Olsztyna za 2002 r.,
s. 134139. T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila, s. 132133.
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cza³ wiele krótkich opracowañ historycznych i tekstów ród³owych. Hipler
utrzymywa³ kontakty z wybitnymi historykami swoich czasów, a wród nich
byli równie¿ Polacy ze rodowiska krakowskiego i Teodor Wierzbowski ze
rodowiska warszawskiego. By³ historykiem obiektywnym i sprawiedliwym,
przyjanie usposobionym. Taki cz³owiek ze wzglêdu na swoje dokonania naukowe i postawê duchownego, kanonika warmiñskiego, godny jest osobnej
wyczerpuj¹cej monografii.
4. Franz Liedtke (18551906)
Pochodzi³ z miejscowoci Huta pod Elbl¹giem26. Uczêszcza³ do gimnazjum w Braniewie i G³ogowie. W latach 18741877 kszta³ci³ siê w seminarium duchownym w Braniewie, ale gdy to seminarium w ramach represji
Kulturkampfu zosta³o zamkniête, Liedtke razem z kilkoma innymi klerykami uda³ siê do Eichstätt w Bawarii i tam w seminarium dokoñczy³ studia
i w 1878 r. otrzyma³ wiêcenia kap³añskie. W latach 18791881 kszta³ci³ siê
w Rzymie, korzystaj¹c ze znanej warmiñskiej fundacji Jana Preucka. Uzyska³ tam tytu³ doktora prawa kanonicznego. Bêd¹c w Rzymie, Liedtke skorzysta³ z mo¿liwoci podjêcia badañ po otwarciu archiwum watykañskiego
przez Leona XIII. Na probê Hiplera i Zakrzewskiego, jako wydawców korespondencji Hozjusza, szuka³ tam listów tego kardyna³a. Swoje odpisy i rejestracje hosianów przes³a³ do Akademii Umiejêtnoci w Krakowie. (Widzia³em
te jego odpisy, a osobicie znam dobrze charakter pisma Liedtkego, piêkny
i regularny, ³atwy do identyfikacji.) Obecnie te jego notatki s¹ rozsiane
w tzw. Tekach Hozjañskich, aktualnie przechowywanych w Bibliotece Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (rkps nr 8565-8589). Po powrocie do diecezji Liedtke w 1881 r. zosta³ drugim sekretarzem Kurii Biskupiej, a od 1885 r.
pierwszym sekretarzem biskupim i zarazem archiwariuszem na miejsce ks.
Franciszka Weizenmillera. W 1901 r. zatrudni³ jakiego m³odego ksiêdza,
który dobrze zna³ jêzyk polski, ³aciñski i niemiecki i zleci³ mu sporz¹dzenie
streszczeñ do korespondencji biskupiej zgrupowanej w dziale D archiwum
biskupiego. Te cenne streszczenia w wiêkszoci wypadków zachowa³y siê do
dzi, a dwa streszczenia do kodeksów AAWO, AB, D 51 i 58 s¹ szczególnie
cenne, bo same kodeksy zaginê³y, stanowi¹ wiêc swego rodzaju ród³o historyczne. Liedtke ma³o zajmowa³ siê nauk¹. Nazbyt du¿o czasu i energii powiêca³ na ¿ycie towarzyskie, co mu zjedna³o wielkie powodzenie wród ksiê¿y, którzy przyje¿d¿aj¹c do Kurii Biskupiej, bardzo chêtnie go odwiedzali.
Napisa³ jednak kilka artyku³ów naukowych i bra³ udzia³ w edycji czwartego
tomu CDW.
26 F. Fleischer, Franz Liedtke (18551906), ZGAE, Bd. 16, 1910, s. 313324. Autor podpisa³ siê liter¹ M (mo¿e Matern), Franz Liedtke, UEH, 1906, s. 4446 (wspomnienie rzewne, ale
ma³o krytyczne); Altpr. Biogr., s. 397 (oprac. F. Buchholz); A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej w latach 18211945, Olsztyn 2003, s. 166, publikuje te¿ zdjêcie
Liedtkego.
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5. Max Perlbach (18481921)
Urodzi³ siê w Gdañsku27, kszta³ci³ we Wroc³awiu, Heidelbergu i Getyndze. Pracowa³ jako bibliotekarz w Królewcu, Greiswaldzie, Halle i Berlinie.
Pisa³ opracowania i wydawa³ ród³a dotycz¹ce Prus, m.in. na temat kroniki
oliwskiej i kronikarza Szymona Grunaua. G³ówne jego pozycje edytorskie to
Pommerelisches Urkundenbuch (1882), Statutem des Deutschen Ordens
(1890). Do MHW opracowa³ Prussia scholastica (1895). Bra³ czynny udzia³
w organizowaniu nauki historycznej, nale¿a³ do kilku towarzystw naukowych, m.in. Westpreussischer Geschichtsverein, koordynowa³ badania naukowe w regionie.
6. Victor Röhrich (18621925)
Urodzi³ siê w Pieniê¿nie28. Ukoñczy³ gimnazjum w Braniewie w 1882 r.,
a potem studiowa³ historiê i jêzyki klasyczne na uniwersytetach we Wroc³awiu i w Królewcu, gdzie w 1886 r. uzyska³ tytu³ doktora. Przez ca³e ¿ycie by³
nauczycielem w kilku miejscowociach: w Tyl¿y, Królewcu, Reszlu. W 1894 r.
zosta³ profesorem historii w Liceum Hosianum w Braniewie i tam w latach
1908-1911 i od 1924 r. pe³ni³ funkcjê rektora. Od 1915 r. by³ przewodnicz¹cym Historischer Verein für Ermland. Zajmowa³ siê g³ównie dziejami Warmii
w redniowieczu i w XVII w. Napisa³ obszern¹ analityczn¹ pracê na temat
kolonizacji Warmii i opublikowa³ j¹, jak i wiêkszoæ swoich prac w periodyku
Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands (w tomach
12, 14, 1822). Ksi¹¿kê o ambitnym tytule Geschichte der Fürstbistums Ermland rozpocz¹³ za póno i jej nie dokoñczy³. Ujmuj¹c dzieje Warmii wed³ug
rz¹dów poszczególnych biskupów, doprowadzi³ tylko do jedenastego biskupa,
Jana Abeziera (1415-1424). Mia³ swój udzia³ w publikacji czwartego tomu
warmiñskiego kodeksu dyplomatycznego. Zeszyt pierwszy i drugi tego tomu
opracowa³ w 1905 i 1906 r. wspólnie z Liedtke, trzeci zeszyt przygotowa³
sam, ale zmar³ wczeniej ni¿ ukaza³ siê on drukiem.
7. Georg Matern (18701938)
Urodzi³ siê w Pieniê¿nie29. Uczêszcza³ do gimnazjum w Olsztynie i Reszlu, a seminarium duchowne ukoñczy³ w Braniewie. wiêcenia kap³añskie
otrzyma³ w 1892 r. i najpierw pracowa³ jako wikariusz w parafii Tolkmicko.
Nastêpnie, w 1893 r., zosta³ wikariuszem w niemieckiej fundacji Santa Maria
dellAnima w Rzymie. Studiowa³ tam prawo kanoniczne i w 1895 r. uzyska³
doktorat z tego zakresu. Po powrocie do diecezji zosta³ wikariuszem parafii
27

Altpr. Biogr., s. 1039 (oprac. K. Forstreuter).
F. Buchholz, Geheimrat Dr. Victor Röhrich, ZGAE, Bd. 22, 1926, s. 280307; idem,
Geheimrat Prof. Dr. Röhrich, [w:] Julius Pohls illustrirter Hauskalender 1926, s. 6668,
tu zamieszczone zdjêcie Röhricha; Altpr. Biogr., s. 563 (oprac. A. Poschmann).
29 A. Poschmann, Erzprister Mgr. Dr. Georg Matern, ZGAE, Bd. 26, 1938, s. 597618. AB,
t. 2, s. 423424 (oprac. A. Poschmann). A. Poschmann napisa³ równie¿ biogram Kurta Materna
(18841968) zob. Altpr. Biogr., s. 1015.
28
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Frombork, potem kapelanem biskupa Andrzeja Thiela. Sekretarz biskupi
Franz Liedtke wci¹gn¹³ Materna w arkana archiwalne. W 1900 r. zosta³
proboszczem parafii Szalmia. Zainteresowa³ siê ¿yciem swoich wiejskich parafian, aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu spo³ecznym w organizacjach ch³opskich
i Caritas. W 1909 r. zrezygnowa³ z parafii i obj¹³ redakcjê pisma Ermländische Zeitung w Braniewie. W 1916 r. zosta³ dziekanem w Reszlu i pracowa³
tam przez dwadziecia lat. Udziela³ siê nadal w ¿yciu spo³ecznym i by³
postaci¹ znan¹ na ca³ej Warmii. Potem zmieni³ orientacjê polityczn¹. Odszed³
od partii Centrum i zbli¿y³ siê do nacjonalistów. Mimo to znajdowa³ czas na
badania naukowe nad dziejami Warmii, a szczególnie interesowa³y go bractwa, cechy i szpitale dawnej Warmii. Matern napisa³ historie obu parafii,
w których pracowa³, a wiêc najpierw Szalmi, a potem Reszla. W Reszlu mia³
w sali kocielnej bogat¹ bibliotekê i cenne archiwalia. Namówi³ swego brata
architekta Kurta do pomocy przy odnowie zamku reszelskiego. Dodatkowym
motywem do zainteresowania przesz³oci¹ by³ jubileusz miasta. Z bratem
napisa³ ksi¹¿kê Burg und Amt Rössel, a z dyrektork¹ Anneliese Birch-Hirschfeld wyda³ drukiem ksiêgê protoko³ów witryków reszelskich, zawieraj¹c¹
materia³y do poznania kulturalnej przesz³oci nie tylko miasta, ale i okolicy.
Choroba zmusi³a go do rezygnacji z parafii 30 wrzenia 1936 r. Przeszed³ na
emeryturê i przeniós³ siê do Olsztyna, gdzie 9 padziernika 1938 r. zmar³.
Ks. Matern to dzia³acz spo³eczny i historyk, szkoda tylko, ¿e jego sympatie
polityczne uleg³y tak niekorzystnej przemianie. W swoim dorobku naukowym pozostawi³ 192 pozycje drukowane, które skrzêtnie wyrejestrowa³ autor
wspomnienia pomiertnego po Maternie, Adolf Poschmann. Wiele z jego prac
zosta³o opublikowanych w ma³o dostêpnych obecnie pismach regionalnych.
8. Georg Lühr (18551939)
Urodzi³ siê w Nowej Pas³êce pod Braniewem30. Gimnazjum ukoñczy³
w Braniewie, studiowa³ w Królewcu i Lipsku. Przez ca³e ¿ycie zawodowe by³
nauczycielem, od 1881 r. w gimnazjum reszelskim, a od 1901 r. w Braniewie,
gdzie pracowa³ do emerytury w 1921 r. Jego specjalnoæ nauczycielska to
jêzyki klasyczne i gimnastyka. Bêd¹c w Reszlu, za³o¿y³ klasê gimnastyczn¹,
ale kiedy zapozna³ siê z archiwum tego miasta i parafii oraz ród³ami kolegium reszelskiego, zaj¹³ siê histori¹ owiaty. Opracowa³ i wyda³ drukiem spis
uczniów tego kolegium, a tak¿e jezuitów z Reszla i wiêtej Lipki. W Braniewie zacz¹³ badaæ metryki Alumnatu Papieskiego i Kolegium Jezuickiego.
Wyda³ je jako jedenasty i dwunasty tom w serii MHW. Napisa³ te¿ szereg
artyku³ów na temat kocio³a w. Krzy¿a i dworu Artusa, historycznych budynków w Braniewie, rodów i wasali warmiñskich. Niew¹tpliwie nale¿y go
zaliczyæ do najlepszych znawców dziejów szkolnictwa na Warmii. Pracowitoæ
naukow¹ potrafi³ ³¹czyæ z obowi¹zkami ojca szeciorga dzieci.
30 Sylwetkê Lühra jako naukowca naszkicowa³ F. Buchholz, Profesor Dr. Georg Lühr
18551939, ZGAE, Bd. 27, 1942, s. 120. Altpr. Biogr., s. 411 (oprac. F. Buchholz).
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9. Hans Schmauch (18871966)
To jeden z najwybitniejszych historyków warmiñskich31, autor licznych,
gruntownych, ród³owych przewa¿nie obszernych artyku³ów, g³ównie na tematy warmiñskie, chocia¿ nie pomija³ problemów przesz³oci ca³ych Prus
Królewskich. Urodzi³ siê w Gdañsku w rodzinie urzêdnika kolejowego. Maturê uzyska³ w 1906 r. w Pile. Przez trzy lata studiowa³ filozofiê i teologiê
w seminarium duchownym w Pelplinie, ale do stanu duchownego nie wst¹pi³. Potem studiowa³ na uniwersytetach we Wroc³awiu i Królewcu. O¿eni³ siê
z nauczycielk¹ z Ornety, Cecyli¹ Weichert i to niew¹tpliwie mia³o wp³yw na
jego zainteresowania histori¹ Warmii. Doktorat uzyska³ na Uniwersytecie
Królewieckim na podstawie rozprawy o obsadzaniu biskupstw diecezji ziem
pruskich do 1410 r. Pracowa³ jako nauczyciel kolejno w Ornecie i Malborku.
By³ bardzo rzetelnym pisarzem historycznym. Zna³ dobrze archiwa pruskie,
zw³aszcza fromborskie, królewieckie, polskie, gdañskie i krakowskie, a tak¿e
watykañskie. Zajmowa³ siê g³ównie wiekiem XVI. Odnalaz³ i opublikowa³
wiele cennych róde³ odnosz¹cych siê do Miko³aja Kopernika. Doskonale opanowa³ redniowieczn¹ paleografiê ³aciñsk¹ i potrafi³ odczytaæ trudne teksty
rêkopimienne. Po mierci Schmaucha historyk Ernst Manfred Wermter zestawi³ i opublikowa³ pe³ny wykaz jego prac. W sumie odnotowa³ 396 pozycji.
Niestety, Schmauch przesi¹kniêty by³ w czasach nazizmu duchem nacjonalizmu niemieckiego. Znalaz³o to wyraz w jego publikacjach naukowych, np.
w dziejach Warmii i ca³ych Prus wszêdzie deprecjonowa³ znaczenie elementu
polskiego, co mieli mu za z³e nawet niektórzy obiektywni historycy warmiñscy narodowoci niemieckiej (m.in. Brigitte Poschmann). Podtrzymywa³
wrêcz naiwn¹ tezê, jakoby Warmia w 1466 r. sama zmieni³a zewnêtrznego
opiekuna z Zakonu na króla polskiego. Trafnie wskaza³ na rok 1566 jako
pocz¹tek kocielnej egzempcji diecezji warmiñskiej, ale obronê tej egzempcji
przez kolejnych biskupów warmiñskich (nawet polskich od Hozjusza pocz¹wszy) opacznie interpretowa³ jako oznakê awersji Warmii wobec Rzeczpospolitej. Dla Monumenta Historiae Warmiensis opracowa³ trzy ostatnie zeszyty
czwartego tomu (s. 353788) kodeksu dyplomatycznego.
10. Adolf Poschmann (18851972)
Pochodzi³ ze wsi Kumajmy, z parafii Henrykowo ko³o Pieniê¿na32. Gimnazjum ukoñczy³ w Braniewie. Studiowa³ na uniwersytetach w Innsbrucku,
Berlinie, Monachium i Królewcu. Na Albertynie w 1910 r. zdoby³ tytu³ doktora filozofii, bo do tego wydzia³u by³y wtedy przyporz¹dkowane nauki historyczne. W latach 19111919 uczy³ w niemieckiej szkole przy ambasadzie
31

L. Juhnke, Hans Schmauch  Leben und Werk, ZGAE, Bd. 3132, Münster 19671968,
s. 716; E.M. Wermter, Biographie Hans Schmauch, ibidem, s. 1740. Altpr. Biogr., s. 10561057.
32 H. Schmauch, Dr. Adolf Poschmann  75 Jahre alt, UEH, 1959, nr 3; idem, Goldens
Doktorjubiläum von Adolf Poschmann, UEH, 1960, nr 1-2 (tu zosta³y omówione w skrócie
wa¿niejsze publikacje Poschmanna); idem, Adolf Poschmann 80 Jahre alt, UEH, 1964, nr 4.
Artyku³y opublikowane przez A. Poschmanna w Altpr. Biogr. zob. UEH, 1965, nr 4.
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niemieckiej w Madrycie. Po powrocie do kraju kontynuowa³ pracê w resorcie
owiaty. Zosta³ w Królewcu inspektorem szkolnym, potem dyrektorem gimnazjum w Reszlu. Po wojnie mieszka³ w Danii i pracowa³ w szkole dla
niemieckich uchodców. Powróci³ do Republiki Federalnej i by³ dyrektorem
szko³y w ma³ym miasteczku Rühteln w Westfalii. W 1954 r. przeszed³ na
emeryturê, ale jeszcze kilka lat pracowa³. Potem przeniós³ siê do Lippstadt
i tam ju¿ pozosta³.
Mimo tak wêdrownego ¿ycia, Poschmann napisa³ sporo cennych artyku³ów z zakresu historii Warmii, na temat kolonizacji okolic Braniewa i Lidzbarka, ch³opów warmiñskich, ludnoci warmiñskiej od 1772 do 1922 r. Najbardziej interesowa³ go historia Reszla, najpierw opublikowa³ dwa obszerne
artyku³y o augustianach i jezuitach w Reszlu, nastêpnie na jubileusz 600-lecia
istnienia Reszla i Jezioran napisa³ popularnonaukowe monografie tych
miast. Ze szczególnym uznaniem spotka³a siê pierwsza monografia Rössel
 600 Jahre (1937), licz¹ca 360 stron. W tej pracy zamieci³ (na s. 318323)
¿yciorys pochodz¹cego z Reszla Jodoka Willicha (15011572). Pisa³ o dziejach
Warmii po w³¹czeniu jej do Prus w 1772 r. Dla serii Monumenta w 1931 r.
opracowa³ stosunkowo niewiele, mianowicie drug¹ czêæ dziewi¹tego tomu
(s. 368480). Pierwsze trzy zeszyty tego tomu (s. 1367) znacznie wczeniej
wyda³ Viktor Röhrich w trzech zeszytach w 1915, 1916 i 1918 r.
11. Anneliese Triller z domu Birch-Hirschfeld (19031998)
Nale¿y obok Hiplera do najwybitniejszych historyków warmiñskich. Urodzi³a siê w Lipsku33. Jej ojciec Artur, lekarz okulista, zosta³ w 1914 r. profesorem Uniwersytetu Królewieckiego. Anneliese po maturze w 1924 r. przesz³a z wyznania ewangelicko-augsburskiego na katolicyzm, zachowuj¹c ekumeniczne podejcie do obu tych ga³êzi chrzecijañstwa. Zgodnie z sugesti¹
biskupa warmiñskiego Augustyna Bludaua, tematem jej rozprawy doktorskiej na Uniwersytecie Królewieckim by³y dzieje kapitu³y kolegiackiej w Dobrym Miecie (ZGAE, t. 24, s. 273438, 595758). Jest ono najwiêkszym
osi¹gniêciem tej uczonej. S³usznie siê nim chlubi³a i bêd¹c ju¿ staruszk¹,
przypomina³a, ¿e jest autork¹ monografii kolegiaty dobromiejskiej. W 1933 r.
zosta³a przez biskupa mianowana na stanowisko archiwariusza cennego archiwum biskupiego we Fromborku. W 1941 r. wysz³a na m¹¿ za Adolfa
Trillera, lektora jêzyka polskiego w Akademii Braniewskiej, autora monografii o Ignacym Krasickim. To harmonijne i wrêcz przyk³adne ma³¿eñstwo
doczeka³o siê czworga dzieci. W 1944 r. Anneliese spakowa³a zasoby archiwum fromborskiego, ale nie zdo³a³a przetransportowaæ ich na Zachód i zbiory
zosta³y przejête przez Rosjan, wywiezione do Rosji i dopiero w 1951 r. oddane
partiami.
33 B.M. Rosenberg, Um die ermländische Geschichtsforschung verdient Anneliese Triller,
geb. Birch-Hirschfeld, 70 Jahre, UEH, 1973, nr 23. B. Poschmann, Anneliese Triller, geb.
Birch-Hirschfeld, zum Gedächtnis, ZGAE, Bd. 49, 1999, s. 913. D. Triller, Bibliographie Anneliese Triller, geb. Birch-Hirschfeld, ibidem, s. 235256.
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W 1945 r. Anneliese przenios³a siê z rodzin¹ do Bonn. Znalaz³a tam
zatrudnienie w Instytut für ostdeusche Kirche- und Kulturgeschichte prowadzonym przez prof. Bernarda Stasiewskiego. Do pónej staroci, o ile to by³o
mo¿liwe, przyje¿d¿a³a do Olsztyna i korzysta³a z zasobów archiwum, którego
wczeniej by³a dyrektorem. W ci¹gu swego d³ugiego ¿ycia napisa³a wiele
cennych artyku³ów, których tu nie sposób przytoczyæ. Odsy³amy do publikacji
Doroty Thriller, córki uczonej, która po mierci matki zabra³a i opublikowa³a
spis jej prac, obejmuj¹cy w sumie 320 pozycji. S¹ tam prace obszerne, zaopatrzone starannie w aparat krytyczny, ale te¿ i popularne na tematy obyczajowe, które autorka, zw³aszcza w starszym wieku, lubi³a studiowaæ, a wszystko
oczywicie dotycz¹ce Warmii, tutejszych guse³, sekt, katów, czarownic itp.
Ulubionym obiektem badañ uczonej by³a reklusa b³. Dorota z Montowów. Do
publikacji Monumenta przygotowa³a wspólnie z Georgiem Maternem ksiêgê
parafii Reszel, opublikowan¹ w ostatnim tomie tego serialu. W formie dodatków do artyku³ów opublikowa³a wiele drobnych róde³, które wiadcz¹ o tym,
jak ceni³a ona zajêcie edytora róde³ historycznych. Na koñcu nale¿y podkreliæ, ¿e uczona by³a badaczem gruntownym, rzetelnym i obiektywnym, pozbawionym cienia szowinizmu, ciep³o i ¿yczliwie usposobionym do historyków
polskich, którzy po wojnie zajmowali siê dziejami Warmii. Zapewne mia³ na
to wp³yw fakt, ¿e matka mê¿a urodzonego w Poznaniu by³a Polk¹, a m¹¿ nie
tylko lektorem jêzyka polskiego, ale i mi³onikiem kultury polskiej.
* * *
Przegl¹d treci trzynastu tomów Monumenta Historiae Warmiensis nasuwa wiele refleksji. Oto niektóre z nich.
1. Jest to dzie³o wielkie i powinno budziæ szacunek u wszystkich, którzy
badaj¹ przesz³oæ tego niewielkiego, ale jak¿e urokliwego kraju, jakim by³a
Warmia pojêta jako dominium, czyli ksiêstwo i jako diecezja.
2. Za prawdziwego herosa edytorstwa warmiñskiego i pruskiego nale¿y
uznaæ Carla Petera Woelkego, który wszystkie swoje si³y i niepospolite zdolnoci powiêci³ tej ga³êzi wiedzy i tej publikacji.
3. Monumenta, dzie³o wychodz¹ce od 1860 do 1937 r., jest doæ nierówne
i wielow¹tkowe. Rozumia³ to historyk niemiecki Franz Buchholz, który podobne myli zawar³ w artykule na temat 75-lecia Historischer Verein für
Ermland.
4. Nale¿a³oby wynotowaæ i scharakteryzowaæ ród³a drukowane do dziejów Warmii opublikowane do 1945 r. poza seri¹ Monumenta, zwróciæ uwagê
na publikacje uchwa³ synodalnych Franza Hiplera i wielotomowe dzie³o na
temat przesz³oci miasta Olsztyna Hugona Bonka.
5. Warto zarejestrowaæ i omówiæ ród³a do dziejów Warmii wydane po
1945 r. przez historyków polskich i niemieckich, przy czym nie nale¿y nadmiernie podkrelaæ przynale¿noci narodowej wydawców, bo ka¿dy edytor
jest naszym przyjacielem.
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SUMMARY
In pre-war historical sciences, Warmia was not regarded as a diocese, but
a secular, autonomous region in the Teutonic, Prussian and German state which
enjoyed prerogatives similar to those bestowed upon an independent duchy. After
World War II, Polish historians cited Bogus³aw Lenodorski and referred to this
small territory as the Warmia dominium which preserved its autonomy from 1254 to
1772 and spanned an area of 4249.09 sq. km. The quasi-duchy of Warmia continues
to attract the interest of mainly German and Polish historians, as shown by the
large blocks of publications released under editorial series entitled Zeitschrift für
die Geschichte und Altertumskunde Ermlands and Monumenta Historiae Warmiensis. The former comprises source documents cited in studies of Warmias history, while the latter lists source references. This article overviews the  Monumenta
Historiae Warmiensis series of 13 volumes, divided into 4 smaller sections entitled:
1) Codex diplomaticus Warmiensis w 4 volumes, 2) Scriptores rerum Warmiensium in 2 volumes, 3) Bibliotheca Warmiensis in 4 volumes, 4) Section with
a relatively broad title of Sonderveröffentlifungen, in 3 volumes. The numbering
of the general collection volumes and their constituent sections is inaccurate and
introduces a certain degree of chaos because some scientists cite the relevant materials according to the Monumenta numbers, while others refer to the volume
numbers of the four sections.
The first section, comprising the main documents on the history of Warmia since
the beginnings of its existence to 1435, is of greatest value for researchers. The
discussed source materials were published by renowned historians, among them
Johann Martin Saage, Carl Peter Woelky, Franz Hipler, Franz Liedtke, Max Perlbach, Victor Röhrich, Georg Matern, Georg Lühr, Hans Schmauch, Adolf Poschmann
and Anneliese Birch-Hirschfeld (married name: Triller). From among those eleven
publishers, the greatest credit goes to Liedtke and Hipler, although the latter mixed
reference sources with studies that can be hardly accounted for as source editions.
After the war, historical sources continued to be edited by Polish historians, in
particular Alojzy Szorc who published six volumes of reference sources. Those materials are not discussed in this article.
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Idea krajowa  stanowi¹ca swoisty fenomen ideowo-polityczny w dziejach polskiej myli politycznej koñca XIX i pocz¹tku XX w.  kojarzona jest
najczêciej z ziemiami litewsko-bia³oruskimi by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego1. Znalaz³a tam wyraz nie tylko w konserwatywnym i demokratycznym nurcie myli krajowej, lecz tak¿e w formie instytucjonalnej, jak¹
by³o Stronnictwo Krajowe Litwy i Bia³orusi. Dziêki studiom kilku badaczy
wiemy ju¿ ca³kiem sporo o krajowcach z tych obszarów2. Natomiast zjawiskiem niemal ca³kiem nieznanym w naszej historiografii s¹ krajowcy
z ziem ruskich by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego.
1. Powstawanie i dzia³alnoæ
Pocz¹tki powstawania stronnictwa siêgaj¹ wiosny 1907 r., dok³adniej
20 VI (3 VII) 1907 r., gdy u hr. Micha³a Tyszkiewicza zebra³o siê grono osób
z zamiarem za³o¿enia nowej partii. Zebranie to nie mia³o charakteru przygotowawczego, przybyli ziemianie dyskutowali nad projektem programu przed1 Chyba najpe³niej i jednoczenie najpiêkniej o idei krajowej napisa³ Zygmunt Jundzi³³,
Z dziejów polskiej myli politycznej na ziemiach b. W. X. Litewskiego (Wspomnienia wileñskie),
Alma Mater Vilnensis (Prace spo³ecznoci akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego na
obczynie), t. 5, Londyn 1958, s. 40100.
2 Na wymienienie zas³uguje tutaj przede wszystkim praca bia³oruskiego historyka Aleksandra Smoljanczuka, Pami¿ krajewascju i nacyjanalnaj idejaj. Polski ruch na bie³aruskich
i litowskich ziemljach 1864  ljuty 1917. wyd. 2, Sankt Piecjaburg 2004. Wykaz pozosta³ej,
obszernej literatury mo¿na znaleæ w zbiorze pod redakcj¹ Jana Jurkiewicza: Krajowoæ
 tradycje zgody narodów w dobie nacjonalizmu. Materia³y z miêdzynarodowej konferencji
naukowej w Instytucie Historii UAM w Poznaniu 1112 maja 1998 r., Poznañ 1999.
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stawionego przez autorów, co oznacza³o, ¿e sam zamys³ nowego stronnictwa
by³ znacznie wczeniejszy. Og³oszenie projektu programu w po³owie sierpnia
1907 r. w formie drukowanej odezwy, a nastêpnie jej przedruk w Dzienniku
Kijowskim rozpoczê³y funkcjonowanie jeszcze nie zarejestrowanego stronnictwa w wiecie politycznym, tak trzech guberni po³udniowo-zachodnich,
jak i Królestwa Polskiego.
Pierwszy formalny zjazd za³o¿ycielski nowego stronnictwa odby³ siê
27 VIII (9 IX) 1907 r. w kijowskim Grand Hotelu3. Przyby³o kilkadziesi¹t
osób, które przez aklamacjê wybra³y na prezesa stronnictwa ksiêcia Romana
Sanguszkê4. Jak podaje warszawskie S³owo: na wiceprezesów wybrano hr.
Józefa Potockiego, hr. Micha³a Tyszkiewicza, hr. Ksawerego Or³owskiego, na
sekretarza Ignacego £ychowskiego5. W drugim dniu obrad powo³ano tymczasow¹ komisjê do kierowania sprawami stronnictwa do czasu ostatecznego
ukonstytuowania siê nowej partii. W jej sk³ad weszli: Ignacy £ychowski,
Feliks Mieleniewski, Józef Pruszyñski i Stanis³aw Szaszkiewicz6. W tym¿e
dniu zgromadzeni podjêli uchwa³ê o rozpoczêciu w nowym roku wydawania
wielkiego pisma codziennego, szeroko dyskutowano te¿ nad projektem programu7. Projekt ten zosta³ przez obecnych przyjêty, a podpisy pod nim z³o¿y³y nastêpuj¹ce osoby uznane za cz³onków-za³o¿ycieli: hr. Roman Bniñski,
hr. Hilary Bniñski, Kalikst B¹daczewski, Kazimierz Burzyñski, hr. Stanis³aw
Czapski, Baltazar Krasowski, Zygmunt Luba-Radzimiñski, K. £oziñski, Ignacy £ychowski, R. Malinowski, Tadeusz Mazaraki, Feliks Mieleniewski,
hr. Ksawery Or³owski, Leon Piotrowski, August Pocieyko, hr. Konstanty Potocki, hr. Józef Potocki, Jan Pruszyñski, Mieczys³aw Pruszyñski, Józef Pu³aski, ks. Roman Sanguszko, Leon Sapkowski, Stanis³aw Szaszkiewicz, Józef
Szaszkiewicz, hr. Micha³ Tyszkiewicz, hr. Henryk Tyszkiewicz, hr. Ksawery
Zamoyski8.
Ju¿ w pierwszym dniu zjazdu nie oby³o siê bez incydentów, które szczegó³owo opisywa³a prasa polska i rosyjska. Przede wszystkim organizatorzy 
zaskoczeni wrog¹, napastliw¹ propagand¹ endeck¹ wymierzon¹ w powstaj¹3 Mówi³a o tym Karta Wejcia wys³ana Kalikstowi Dunin-Borkowskiemu przez Komitet
Organizuj¹cy. Zob. K. Dunin-Borkowski, Polscy wielcy w³aciciele ziemscy na Podolu a Duma
Pañstwowa 19061907 i Rada Pañstwa 19071909. Materia³y zebrane..., Biblioteka Jagielloñska, Rkps, 7989 IV, k. 265 [dalej cyt.: BJ, Rkps].
4 Wed³ug korespondenta gazety Nowoje Wriemia w zjedzie bra³o udzia³ 60 osób, samo
za stronnictwo mia³o liczyæ ok. 300 stronników. Zob. Nowoje Wriemia o Stronnictwie Krajowym na Rusi, Dziennik Kijowski, [dalej DK], nr 214 z 24 IX (4 X) 1907 r.
5 Godzimir, Korespondencja z Kijowa, S³owo, nr 251 z 4 (17) IX 1907 r.
6 Ibidem. W tej korespondencji Godzimira jako cz³onków komisji wymieniono te¿ hr.
Micha³a i Henryka Tyszkiewiczów, co by³o pomy³k¹ wyjanion¹ specjaln¹ notatk¹ w nr 265
S³owa z 18 IX (1 X) 1907 r.
7 Korespondent Nowoje Wriemia (Nowoje Wriemia o Stronnictwie Krajowym...) pisa³:
Stronnictwo postanowi³o ulegalizowaæ siê i rozpocz¹æ szerok¹ propagandê swoich idea³ów za
pomoc¹ pism ulotnych, odezw, a od wiosny, pod redakcj¹ hr. J. Potockiego ma powstaæ wielki
dziennik, jako przeciwwaga Dziennikowi Kijowskiemu organowi autonomistów.
8 Godzimir, op. cit.
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ce stronnictwo  postanowili nie dopuciæ na pierwsze zebranie sympatyków
i zwolenników tej partii. Chciano to osi¹gn¹æ za pomoc¹ takiego wydawania
kart wstêpu na zjazd, który eliminowa³by tych, którzy nie byli po¿¹dani.
Problem polega³ jednak na tym, ¿e na zjazd przyby³o sporo ziemian, o których pogl¹dach politycznych niewiele wiedziano. Stworzy³o to sytuacjê,
w której trudnoæ w dostaniu kart wstêpu by³a wielka, nie dawano jej
przyby³ym specjalnie na zjazd wspó³ziemianom. By³y z tego powodu zdarzenia wprost mieszne. Odmawia³ karty s¹siad s¹siadowi, krewny krewnemu
[...]. Ka¿dego, komu wreszcie tak trudno dostêpn¹ kartê wydawano, pytano,
czy broñ Bo¿e, nie jest zwolennikiem idei narodowo-demokratycznej, i dopiero wzi¹wszy od niego obietnicê, ¿e g³osiæ zasad Narodowej Demokracji nie
bêdzie, wpuszczano na salê9. Karty wejcia nie uzyska³ sprawozdawca
Dziennika Kijowskiego, st¹d posiadamy tylko relacjê Godzimira ze S³owa
(tendencyjn¹, jak pokazuje porównanie z listem Franciszka Pu³askiego do
Dziennika Kijowskiego)10 i Kresów (lakoniczn¹, w wymowie i ocenach
podobn¹ do S³owa)11.
Drugie wydarzenie zwi¹zane by³o z wypowiedzi¹ ksiêdza Jana Gnatowskiego, galicyjskiego gocia zjazdu. Zebranie jednomylnie udzieli³o mu g³osu
doradczego, lecz gdy mówi³ o solidarnoci polskich galicyjskich partii w parlamencie wiedeñskim, da³y siê s³yszeæ szmery niezadowolenia na sali, a gdy
zacz¹³ wprowadzaæ st¹d analogiê i zaznaczy³ korzyæ, jak¹ odnios³yby stronnictwa polskie kresowe przez solidarnoæ miêdzy sob¹ w sprawach ogólnonarodowych w parlamencie petersburskim  wówczas miara cierpliwoci krajowców siê przebra³a i powsta³a scena icie niebywa³a. Trzej panowie, bez
udzielenia sobie g³osu przez przewodnicz¹cego, podbiegli do sto³u prezydialnego i g³onym protestem przerwali mowê ks. Gnatowskiego, owiadczaj¹c,
¿e nie pozwol¹ intruzom mówiæ o rzeczach, co do których omawiania nie
maj¹ specjalnego od w³adzy pozwolenia12. Przy pe³nej biernoci prezydium,
w olbrzymim ha³asie zwolenników usuniêcia ks. J. Gnatowskiego, salê opuci³ hr. Micha³ Tyszkiewicz, oburzony zachowaniem protestuj¹cych i brakiem reakcji ze strony przewodnicz¹cego, a za nim jeszcze 12 innych ziemian 13. Wraz z ks. J. Gnatowskim zebrali siê oni w mieszkaniu hr.
M. Tyszkiewicza i zredagowali Owiadczenie, które nastêpnie opublikowa9

F. Pu³aski, Nowe sprostowanie, DK, nr 211 z 18 IX (1 X) 1907 r.
Zdaniem korespondenta S³owa, powodem tak rygorystycznego rozdawania kart wstêpu by³o to i¿ wiedziano, ¿e grupa osób przeciwnych zawi¹zaniu siê Stronnictwa pragnie w ten
lub inny sposób przeszkodziæ obradom zjazdu (Godzimir, op. cit.).
11 Sprawozdanie ze zjazdu za³o¿ycieli Polskiego Stronnictwa Krajowego, Kresy, nr 33
z 6 (19) IX 1907 r.
12 F. Pu³aski, op. cit.
13 Godzimir podawa³, ¿e ks. J. Gnatowski przekraczaj¹c zawarunkowane przez w³adze
przepisy porz¹dkowe, szeroko traktowa³ kwestiê bezwzglêdnej solidarnoci narodowej, uwagi
za paru obecnych powita³ ostrymi, niezupe³nie parlamentarnymi uwagami [...], co mog³o naraziæ zjazd na niepo¿¹dane ewentualnoci. Nie wspomina³ te¿, ¿e salê opuci³ jeden z g³ównych
organizatorów Stronnictwa (Godzimir, op. cit.).
10
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³y gazety kijowskie14. Opuszczenie sali obrad przez faktycznego inicjatora
stronnictwa by³o wprawdzie z³ym prognostykiem na przysz³oæ, ale nie mia³o
¿adnych póniejszych konsekwencji. Hrabia Micha³ Tyszkiewicz ju¿ podczas
redagowania Owiadczenia nie umieci³ pod nim swojego nazwiska, zdaj¹c
sobie sprawê, ¿e fakt taki by³by natychmiast wykorzystany przez licznych
polskich i rosyjskich wrogów nowej partii.
W ca³ym tym zajciu interesuj¹ce s¹ przyczyny bardzo gwa³townej reakcji grupy ziemian na wypowied ks. J. Gnatowskiego, niegron¹ przecie¿ dla
powstaj¹cego Polskiego Stronnictwa Krajowego (dalej: PSK). Okaza³o siê jednak, ¿e ich zachowanie nie by³o przypadkowe. Otó¿ na parê godzin przed
rozpoczêciem zebrania wród kilku inicjatorów powo³ania stronnictwa pojawi³ siê ca³kiem inny projekt nowej partii polskiej, nosz¹cej nazwê Stronnictwo Polskie na Rusi. By³ on napisany przez jednego z najczynniejszych
dzisiaj krajowców i przyznaæ trzeba: by³ bardziej polski, szerzej pomylany
i odpowiadaj¹cy zupe³nie potrzebom spo³eczeñstwa polskiego na Rusi15. Projekt ten ró¿ni³ siê zasadniczo od projektu PSK i stwarza³ realne zagro¿enie
dla koncepcji politycznych inicjatorów zjazdu. Jeli wiêc uwzglêdniæ silne
ataki rodowisk endeckich na sam pomys³ utworzenia Polskiego Stronnictwa
Krajowego i sytuacjê powsta³¹ na kilka godzin przed rozpoczêciem zjazdu
za³o¿ycielskiego, to zrozumia³ymi stan¹ siê niezwyczajne i niepraktykowane
procedury z rozdzielaniem kart wstêpu, a tak¿e ma³o parlamentarne zachowanie kilku znanych z wysokiej kultury osobistej ziemian. Skutkiem tych
wydarzeñ, po dyskusji w drugim dniu obrad, by³o przyjêcie projektu programu nowej partii w wersji pierwotnej. Ale s³owo projekt w uchwale zamykaj¹cej zjazd by³o sukcesem grupy proponuj¹cej zmiany i wiadczy³o tak¿e
o tym, ¿e krytyka ze strony prasy i dzia³aczy endeckich nie minê³a bez ladu.
Przez ponad dwa miesi¹ce twórcy i sympatycy PSK zajêci byli odpieraniem ataków w prasie polskiej po publikacji projektu programu. Skutkiem
tego dopiero 1718 XI (30 XI1 XII) 1907 r. odby³ siê w Kijowie drugi oficjalny zjazd, tak¿e nazwany za³o¿ycielskim. Przedstawiono na nim zarówno
zmieniony program, jak i zasady organizacyjne.
14 Pe³ny tekst Owiadczenia, DK, nr 195 z 29 VIII (11 IX) 1907 r. brzmia³: Dla unikniêcia
ewentualnych niecis³ych informacji w sprawie po¿a³owania godnego zajcia, jakie mia³o miejsce na zebraniu organizacyjnym Polskiego Stronnictwa Krajowego, odbytym w dniu 27-ym
sierpnia st. st. w Kijowie, ni¿ej podpisani owiadczaj¹, ¿e: 1. Gdy jeden z powa¿nych i zas³u¿onych pracowników na niwie publicznej, jako obcy poddany, prosi³ o udzielenie mu g³osu tylko
doradczego, zebranie jednomylnie udzieli³o mu takowego, czemu obecny przedstawiciel w³adzy
nie sprzeciwi³ siê. 2. Gdy mówca, rozwijaj¹c swoj¹ myl, zacz¹³ uzasadniaæ koniecznoæ d¹¿enia
(przy zupe³nie lojalnym zachowaniu wobec pañstwa) do solidarnoci narodowej na terenie tutejszym oraz ³¹cznoci stronnictw polskich miejscowych, kilku zebranych hucznym protestem
przerwa³o mowê i ¿¹da³o odebrania g³osu, a wiêkszoæ zachowaniem siê swoim to zaaprobowa³o.
3. Wówczas ni¿ej podpisani, wraz z innymi, do g³êbi poruszeni t¹ nietolerancj¹ i pozbawieniem
wolnoci s³owa, salê opucili, co te¿ uczyni³ jeden z organizatorów stronnictwa. Brunon Starorypiñski, Franciszek Pu³aski, A. Czerwiñski, Kamil £oziñski, Stanis³aw Bajkowski, Jerzy JunienSarnecki, Felix Kossecki, Tadeusz Fudakowski, Apollon £oziñski.
15 F. Pu³aski, op. cit.
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Pierwszym i ostatnim prezesem PSK na Rusi by³ ksi¹¿ê Roman Sanguszko ze S³awuty. Niestety nie uda³o siê ustaliæ, ilu liczy³o ono cz³onków, mo¿na
tylko przypuszczaæ, ¿e by³o klasyczn¹ parti¹ kanapow¹, poza polemikami
w prasie, wydawaniem odezw i enuncjacji nie przejawiaj¹c¹ ¿adnej innej
aktywnoci. Gdy w koñcu padziernika i na pocz¹tku listopada 1907 r. powoli
gas³a wrzawa prasowa wokó³ projektu programu i samego faktu powstania
Stronnictwa, jego w³adze i cz³onkowie na kilka miesiêcy zniknêli z pola
widzenia, co by³o dziwne, zwa¿ywszy, ¿e w tych miesi¹cach mia³y miejsce
wybory do III Dumy Pañstwowej. Stronnictwo nie wziê³o w nich udzia³u, nie
zaistnia³o te¿ w ¿adnej postaci w wyborach do Rady Pañstwa w 1909 i 1910 r.
Odezwa³o siê ponownie, gdy w lutym 1908 r. grupa ziemian wystosowa³a
List otwarty do prezesa R. Sanguszki, potêpiaj¹cy ich zdaniem niew³aciwe
zachowanie prezesa, jednego z cz³onków Rady i kilku cz³onków na kijowskim
zjedzie Zwi¹zku W³acicieli Ziemskich Kraju Po³udniowo-Zachodniego16. Powodem listu by³ brak odpowiedniej reakcji ks. R. Sanguszki na dyskryminacjê Polaków ze strony ziemian rosyjskich na zjedzie w Kijowie. Grupa polskich cz³onków Zwi¹zku wraz z kilkoma Rosjanami, oburzona postêpowaniem wiêkszoci Rosjan nie dopuszczaj¹cych do g³osu Polaków, demonstracyjnie opuci³a salê obrad, a potem w Licie otwartym postawi³a zarzut prezesowi, cz³onkowi Rady i innym cz³onkom PSK, ¿e nie uczynili tego samego17.
Autorzy listu uznali, ¿e nieodzownym warunkiem wspólnej pracy z Rosjanami jest zasada pe³nego równouprawnienia, która na zjedzie ziemian 25 II
(10 III) 1908 r. zosta³a w przebiegu zebrania uchylona lub przynajmniej
postawiona w w¹tpliwoæ, a brak reakcji ze strony PSK przynosi ujmê oraz
szkodê ca³emu polskiemu ogó³owi18. Sprawê wys³ania tego listu dyskutowano na posiedzeniu delegatów trzech Polskich Gubernialnych Komitetów Wyborczych, lecz nie uda³o siê uzyskaæ jednomylnoci co do podpisania go przez
wszystkie Komitety19.
W odpowiedzi Rada G³ówna PSK uzna³a, ¿e to, co dla podpisanych pod
Listem otwartym jest warunkiem wspó³pracy z Rosjanami, to dla Stronnictwa jest celem, który zamierza ono osi¹gn¹æ. Konsekwencj¹ takiego stanowi16

List otwarty do Polskiego Stronnictwa Krajowego na Rusi na rêce Prezesa J. O. X.
Romana Sanguszki, wraz z odpowiedzi¹ Rady G³ównej PSK, BJ, Rkps, sygn. 7990 IV, K. DuninBorkowski, Lune materia³y do historii lat 19051910 na Ukrainie, zw³aszcza na Podolu, zebrane przez.... k. 216).
17 List otwarty podpisali znani polscy ziemianie z trzech guberni po³udniowo-zachodnich:
hr. Józef Or³owski, Antoni Urbañski, Tomasz Micha³owski, Stefan Je³owicki, B. Wróblewski,
hr. Zdzis³aw Grocholski, Franciszek Ci¹gliñski, Wiktor Glinka, Bohdan Kleczyñski, B. Starorypiñski, Stanis³aw Stempowski, Wac³aw Belke, Wac³aw Skibniewski, Kazimierz Rad³owski
i J. Zaleski.
18 Ibidem.
19 Protokó³ z posiedzenia Podolskiego Komitetu Wyborczego z dnia 15 i 16 (2829) V 1908 r.
potwierdza, ¿e list zgadzali siê podpisaæ tylko delegaci z Podola, ale te¿ nie wszyscy (trzech
odmówi³o). Komitet wo³yñski list zakwestionowa³, a kijowski do tego czasu siê nie zebra³.
K. Dunin-Borkowski, Polscy wielcy w³aciciele ziemscy na Podolu..., k. 214.
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ska by³o nastêpuj¹ce stwierdzenie: Wyjcie z sali i tym podobne manifestacje s¹ mo¿e wygodnym, ale do niczego nie prowadz¹cym protestem, a nam
chodzi nie o czcze manifestacje, jeno o istotne rezultaty, które jedynie realn¹
prac¹ na legalnym gruncie osi¹gn¹æ siê dadz¹. Dlatego Polskie Stronnictwo
Krajowe zawsze w zjazdach ziemian udzia³ braæ bêdzie, uwa¿aj¹c je za jedyn¹ jak dot¹d szersz¹ arenê zbli¿enia siê z elementem, z którym nam ¿yæ
przychodzi, i od którego w znacznej mierze losy naszego na Rusi ¿ywio³u
zale¿¹20. To zdanie stanowi³o w³aciwie kwintesencjê celów Stronnictwa,
które z ide¹ krajow¹ ³¹czy³a w³aciwie tylko nazwa. Podstaw¹ jego istnienia
by³o osi¹gniêcie, nawet za cenê daleko id¹cych ustêpstw, zbli¿enia z Rosjanami, rozumianymi tutaj tak¿e jako czêæ aparatu w³adzy. W koñcu 1907 i na
pocz¹tku 1908 r. oznacza³o to nie tylko koniecznoæ pójcia na daleko id¹ce
kompromisy polityczno-narodowe na rzecz nacjonalistycznej wiêkszoci rosyjskiego ziemiañstwa, ale równie¿ wskazywa³o na brak wyczucia zmieniaj¹cych siê na niekorzyæ Polaków nastrojów wród aparatu w³adzy i cile
z nim zwi¹zanej nacjonalistycznej i reakcyjnej czêci rosyjskich posiadaczy
ziemskich. Wbrew oczywistym faktom przywódcy PSK nie wyci¹gnêli ¿adnych wniosków z kompletnej klêski, jak¹ Polacy na Rusi ponieli w wyborach
do III Dumy, klêski spowodowanej nie ich s³aboci¹, a antypolsk¹ ordynacj¹
wyborcz¹, dominacj¹ duchowieñstwa prawos³awnego i fa³szerstwami wyborczymi. Wobec coraz silniejszych, nie przebieraj¹cych w rodkach i formach
napaci na polskoæ i Polaków rosyjskich organizacji nacjonalistycznych (jak
Zwi¹zek Narodu Rosyjskiego, Rosyjski Zwi¹zek Kresowy, ró¿nego rodzaju
bractwa prawos³awne) i prasy (os³awiony Kijewlanin czy Poczajowskij Listok) jedynym sposobem obrony (wykluczano przecie¿ dzia³alnoæ nielegaln¹) by³y protesty, odezwy i zachowania broni¹ce zasad Manifestu z 17(30) X
1905 r. i godnoci narodowej, a nie przymykanie oczu na szowinistyczne
zapêdy wiêkszoci Rosjan.
W takiej sytuacji nie by³o wiêc niczym zaskakuj¹cym, ¿e po Licie
otwartym i odpowiedzi prezesa R. Sanguszki ziemianie z powiatu p³oskirowskiego w guberni podolskiej wyst¹pili ze zdecydowanym sprzeciwem wobec
propozycji wybrania hr. Ksawerego Or³owskiego, jednego z za³o¿ycieli PSK,
na pos³a do Rady Pañstwa w miejsce rezygnuj¹cego z tej funkcji W. Je³owickiego. Na zebraniu Podolskiego Polskiego Gubernialnego Komitetu Wyborczego w dniach 1516(2829) V 1908 r. Kazimierz Rad³owski, delegat P³oskirowskiego Komitetu Powiatowego, przedstawi³ nastêpuj¹c¹ uchwa³ê: Niepo¿¹danym jest dla spo³eczeñstwa mieæ jako jedynego reprezentanta oficjalnego cz³onka czy sympatyka partii nie ciesz¹cej siê popularnoci¹ wród tego
spo³eczeñstwa. Po rozmowach przeprowadzonych z hr. K. Or³owskim zgodzi³
siê on wyst¹piæ ze Polskiego Stronnictwa Krajowego. Stanowisko delegatów
z P³oskirowa sprowokowa³o uchwa³ê Komitetu Gubernialnego (13 za, 3 prze20 List otwarty do Polskiego Stronnictwa Krajowego na Rusi na rêce Prezesa J. O. X.
Romana Sanguszki..., k. 217.
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ciw): Przyjmuj¹c do wiadomoci owiadczenie p. X. Or³owskiego, wyra¿one
p. T. Micha³owskiemu o wyst¹pieniu jego z Polskiego Stronnictwa Krajowego
z chwil¹ przyjêcia mandatu cz³onka Rady Pañstwa, Podolski Komitet Wyborczy uwa¿a kandydaturê p. X. Or³owskiego za po¿¹dan¹21. Gdy jednak hr.
Ksawery Or³owski nie przysy³a³ wymaganego pisemnego owiadczenia o wyst¹pieniu z PSK, poparcie jego kandydatury wyranie uzale¿niono od tej
decyzji i dano mu na to miesi¹c czasu22. Okaza³o siê jednak, ¿e sprawa nie
by³a taka prosta. Warunki Podolskiego Komitetu Wyborczego, przedstawione
przebywaj¹cemu w Petersburgu hr. Ksaweremu Or³owskiemu przez hr. Zdzis³awa Grocholskiego, wys³annika Komitetu, dosz³y do wiadomoci Edwarda
Woyni³³owicza, prezesa Kó³ Polskich w Radzie Pañstwa i jednoczenie prezesa Ko³a Litwy i Rusi w Radzie Pañstwa, stoj¹cego tak¿e na czele Stronnictwa
Krajowego Litwy i Bia³orusi. Uzna³ on nak³anianie kandydata na pos³a do
wyst¹pienia ze Stronnictwa za niedopuszczalne i wyranie zaznaczy³, i¿ dla
ogólnych spraw naszych mog³oby to niepo¿¹dane wywo³aæ nastêpstwa23.
Wydzia³ Podolskiego Komitetu Gubernialnego, bêd¹cy jego organem wykonawczym, cofn¹³ siê pod tym naciskiem. Uzgodniono zatem, ¿e hr. K. Or³owski przestanie byæ cz³onkiem Rady G³ównej PSK, nie wystêpuj¹c ze Stronnictwa, co pozwoli³o Wydzia³owi na podjêcie nastêpuj¹cej rezolucji: Ust¹pienie
z zarz¹du Str. Krajowego, ju¿ dokonane, pozostawia hr. Or³owskiemu zupe³n¹ swobodê dzia³ania i wystêpowania we wszelkich wypadkach solidarnie
z Ko³em. [...] na podstawie powy¿szych danych Wydzia³ uwa¿a kwestiê
o wyst¹pieniu hr. Or³owskiego za umorzon¹24.
Epizod z Listem otwartym i incydent z kandydatur¹ hr. K. Or³owskiego
zwraca³y uwagê na jeden element charakterystyczny ówczesnej sytuacji PSK
na Rusi. Polscy ziemianie  w ca³ej swojej masie konserwatywni i ugodowi,
myl¹cy przede wszystkim kategoriami obrony swojego stanu posiadania,
domagaj¹cy siê równouprawnienia politycznego i prawnego z rosyjskimi posiadaczami ziemskim, w dobie coraz silniejszej presji administracyjnego nacjonalizmu rosyjskiego  tam, gdzie tylko mogli, nie godzili siê na zmniejszanie praw nabytych po 17(30) X 1905 r. Przyzwyczajeni, ¿e prawo i dzia³alnoæ
21

K. Dunin-Borkowski, Polscy wielcy w³aciciele ziemscy na Podolu..., k. 214.
Ibidem, k. 214 b.
23 E. Woyni³³owicz nie pisze o tej sprawie w swoich wspomnieniach. Mo¿na natomiast
z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa przypuszczaæ, ¿e E. Woyni³³owicz, którego Stronnictwo Krajowe Litwy i Bia³orusi w 1907 r. by³o atakowane przez prasê endeck¹ z nie mniejsz¹ zaciêtoci¹
jak PSK na Rusi, broni³ hr. K. Or³owskiego  uznaj¹c dzia³ania Podolskiego Komitetu Wyborczego za jeszcze jedn¹ intrygê endeck¹ przeciw krajowcom. Nie nale¿y tak¿e bagatelizowaæ
tego, ¿e hr. K. Or³owski, pracuj¹cy od 1897 r. w dyplomacji rosyjskiej (w latach 18971901
attaché, a od 1901 do 1903 r. radca honorowy poselstwa rosyjskiego w Monachium) i posiadaj¹cy rozleg³e znajomoci wród najwy¿szej biurokracji rosyjskiej, by³ dla Ko³a Pos³ów z Litwy
i Rusi w Radzie Pañstwa o wiele cenniejszym nabytkiem ni¿ ma³o aktywny (z powodu s³abego
zdrowia) Wac³aw Je³owicki.
24 Objanienie punktu protokó³u o ust¹pieniu pos³a do Rady Pañstwa i sprawa jego zastêpstwa, [w:] K. Dunin-Borkowski, Polscy wielcy w³aciciele ziemscy na Podolu..., k. 217.
22
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w³adzy najczêciej skierowane by³y przeciw Polakom, dostosowali siê do ¿ycia
w warunkach stworzonych przez zaborcê, zw³aszcza ¿e wybory do III Dumy
jasno pokazywa³y, ¿e po trzech latach wstrz¹nieñ Rosja wraca na stare koleiny. Ale jeli przeciwstawienie siê w³adzy by³o bardzo trudne, to na pewno
nie godzili siê na niew³aciwe ich zdaniem zachowania rodaków. Takie stanowisko zajmowa³a polska prasa w Kijowie, szczególnie Dziennik Kijowski,
lecz nie wszystko by³o tak jednoznaczne, jak tego chcia³a najwiêksza polska
gazeta w guberniach Kraju Po³udniowo-Zachodniego. wiadczy³y o tym choæby trudnoci w osi¹gniêciu jednolitej decyzji trzech Komitetów Gubernialnych w sprawie mandatu hr. K. Or³owskiego do Rady Pañstwa.
Bardzo trudno przedstawiæ konkretne przejawy dzia³alnoci PSK na
Rusi w badanym okresie. Nie uda³o siê odnaleæ materia³ów sekretariatu
Stronnictwa, co podnosi rangê nielicznych zachowanych dokumentów i tak¿e
sk¹pych informacji prasowych.
Stronnictwo nie stworzy³o w³asnego organu prasowego. Mimo obecnoci
Ignacego £ychowskiego, wydawcy tygodnika Kresy, na zebraniach za³o¿ycielskich i w sk³adzie w³adz PSK, nie sta³ siê on oficjalnym organem partii25,
choæ w prasie endeckiej (np. Dzienniku Wileñskim) wielokrotnie tak w³anie nazywano czasopismo wydawane przez I. £ychowskiego. Pocz¹tkowo
tygodnik, bez w³asnych komentarzy, zamieszcza³ wyczerpuj¹ce informacje
o partiach krajowych na Litwie, Bia³orusi i na Rusi, publikowa³ te¿ artyku³y hr. Micha³a Tyszkiewicza maj¹ce niejako wprowadziæ czytelnika w coraz
realniejszy kszta³t nowej polskiej partii politycznej26. W numerze 24 Kresów ich wydawca przedstawi³ pe³ny program Stronnictwa Krajowego Litwy
i Bia³orusi27, a w numerze nastêpnym w³asny, obszerny komentarz do tego
programu28. W 1907 r. pisano o Polskim Zwi¹zku Demokratycznym na Bia³ej
Rusi (nr 26), przedstawiono te¿ projekt programu PSK29. Co ciekawe, projekt
ten oceniono krytycznie: Stronnictwo Krajowe w swoim wyk³adzie wiary
powinno naprzód okreliæ swój stosunek do w³asnego narodu, którego pewn¹
czêæ zamierza reprezentowaæ, a zatem na wstêpie samym wyraziæ swój
charakter polski przez postawienie za zadanie zwi¹zku obrony bytu narodo25 Czasopismo nosi³o podtytu³: Tygodnik polityczny, spo³eczny i literacki. Kresy ukazywa³y siê w latach 19071908. Numer okazowy wydano 28 XII 1906 r., a pierwszy regularny
5 I 1907 r. Pierwszym redaktorem by³ W³odzimierz Dworzaczek, potem zast¹pi³ go wydawca
I. £ychowski. £¹cznie ukaza³o siê 59 numerów: 49 w 1907 i 10 w 1908 r. (Szczegó³y:
T. Zienkiewicz, Polskie ¿ycie literackie w Kijowie w latach 19051918, Olsztyn 1990, s. 3032;
A. Witwicka-Dudek, Przegl¹d wybranych polskich tytu³ów prasowych wydawanych w Kijowie na
pocz¹tku XX wieku (do roku 1918), [w:] Polacy w Kijowie, Pamiêtnik Kijowski (pod red. nauk.
H. Stroñskiego), t. VI, Kijów 2002, s. 127128.
26 Ziemianin [M. Tyszkiewicz], Na prawo i na lewo, cz. 1, Kresy, nr 24 z 5 (18) VI 1907 r.;
cz. 2, Kresy, nr 26 z 19 VII (1 VIII) 1907 r.
27 Program Stronnictwa Krajowego na Litwie i Bia³orusi, Kresy, nr 24 z 5 (18) VII 1907 r.
28 I. £ychowski, Stronnictwo Krajowe Litwy i Bia³orusi, Kresy, nr 25 z 12 (25) VII 1907 r.
29 Projekt programu Polskiego Stronnictwa Krajowego, cz. 1, Kresy, nr 31 z 30 VIII (12 IX)
1907 r.; cz. 2, nr 32 z 6 (19) IX 1907 r.
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wego w najg³êbszym tego s³owa znaczeniu30. Redakcja uznawa³a za niew³aciw¹ kolejnoæ postulatów programowych, i choæ jej zdaniem mia³o to tylko
charakter redakcyjny, a nie zasadniczy, dziwnym zbiegiem okolicznoci te
proponowane zmiany stylistyczne by³y bardzo zbie¿ne z zarzutami wysuwanymi przez rodowiska Dziennika Kijowskiego: Stosunek do kraju i pañstwa ma byæ na drugim planie. Podobnie¿ nale¿y przestawiæ i stosunek
zwi¹zku do stronnictw polskich i obcych31. Redaktorowi i wydawcy Kresów nie podoba³o siê te¿ zbyt skromne akcentowanie ³¹cznoci ziemian
z reszt¹ ludnoci polskiej: Trzeba w programie uczyniæ wiêkszy nacisk na
d¹¿enie do uwiadomienia, owiaty i podniesienia dobrobytu ni¿szych
warstw ludnoci polskiej i do zjednoczenia ca³ego spo³eczeñstwa na wspólnej
pracy narodowej32. Mo¿na zatem przypuciæ, ¿e tego rodzaju ró¿nice miêdzy
za³o¿ycielami PSK a redakcj¹ Kresów nie pozwoli³y na oficjalne uznanie
tygodnika za organ prasowy Polskiego Stronnictwa Krajowego na Rusi. Dochodzi³y do tego tak¿e czynniki natury finansowej. Wprawdzie redakcja wielokrotnie podkrela³a zwi¹zki ideowe ³¹cz¹ce j¹ z PSK, ale od strony formalnej, z czym wi¹za³o siê subsydiowanie chronicznie nie doinwestowanego tygodnika, takiego porozumienia nie by³o  utytu³owani arystokraci zasiadaj¹cy we w³adzach PSK nie byli sk³onni do wyk³adania sporych sum na deficytowy tygodnik33. Z kronikarskiego obowi¹zku odnotowaæ nale¿y fakt, ¿e Kresy nigdy nie wystêpowa³y przeciw PSK, a na ich ³amach sporo miejsca
powiêcono obronie nowej partii przed napaciami prasy endeckiej.
Przez ca³y okres istnienia PSK nie posiada³o wiêc w³asnego organu prasowego. W³adze Stronnictwa zdementowa³y te¿ pog³oski prasowe o powi¹zaniach z wydawanym od kwietnia 1909 r. dwutygodnikiem, potem tygodnikiem
Przegl¹d Krajowy, którego g³ówn¹ postaci¹ by³ Wiaczes³aw Lipinskij34.
Najbardziej widoczn¹, ale te¿ i stosunkowo ³atw¹ do zrealizowania form¹
dzia³alnoci by³o wydawanie odezw i apeli do cz³onków i sympatyków. Np.
w grudniu 1908 r. ka¿dy z cz³onków otrzyma³ od sekretarza PSK specjalny
druk wraz z potrzebnymi formularzami i statutem, nawo³uj¹cy do popierania
za³o¿onego w tym¿e roku Towarzystwa Kasy Emerytalnej, którego cele
i dzia³alnoæ cz³onkowie PSK na zebraniach swych niejednokrotnie omawiali
i popieraæ postanowili35. Jednoczenie sekretariat informowa³ o rozpoczêciu
30

Ibidem, cz. 1.
Ibidem.
32 Ibidem.
33 W takich warunkach za ba³amutne nale¿y uznaæ informacje gazety Nowoje Wriemia,
i¿ stronnictwo posiada mo¿noæ zebrania du¿ych rodków pieniê¿nych dla agitacji: na zjedzie
zebrano oko³o 60 tys. rubli. Nowoje Wriemia o Stronnictwie Krajowym na Rusi, DK, nr 214
z 24 IX (4 X) 1907 r.
34 Od kilku tygodni ukazuje siê w Kijowie pismo »Przegl¹d Krajowy«. Pog³oski o ³¹cznoci
tego pisma z Polskim Stronnictwem Krajowym ¿adnej nie mog¹ mieæ podstawy  og³oszono
w petersburskim Kraju, nr 21 z 29 V (11 VI) 1909 r.
35 Odezwa nosi³a nag³ówek Janie Wielmo¿ny Panie  zob. w: K. Dunin-Borkowski,
Polscy wielcy w³aciciele ziemscy na Podolu..., k. 232.
31
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wydawania broszur popularnych treci moralno-spo³ecznej, które ka¿demu
z cz³onków Stronnictwa, na ¿¹danie, bezp³atnie (za zwrotem kosztów pocztowych) rozsy³anymi bêd¹36.
W dniach 2324 V (56 VI) 1909 r. na kolejnym walnym zgromadzeniu
cz³onków PSK sekretarz hr. J. Pruszyñski, przedstawiaj¹c sprawozdanie za
1908 r., jako najwa¿niejsze dokonania wymieni³ udzielenie zapomogi finansowej wydawnictwu »Lud Bo¿y« oraz wydawnictwom broszur polityczno-spo³ecznych37. Nadzwyczaj skromnie musia³a wygl¹daæ inna dzia³alnoæ
Stronnictwa, skoro sprawozdawca Kraju jej opis zast¹pi³ ogólnikowym bana³em: Dzia³alnoæ ta jakkolwiek z rozmaitych powodów w szczup³ych zamkniêta granicach rz¹dzi³a siê stale zasadami pokoju i zgody w kraju, popieraj¹c usi³owania pojedynczych osób i grup podjête w tym kierunku38. Po
1909 r. Polskie Stronnictwo Krajowe na Rusi, powoli umiera³o mierci¹ naturaln¹, choæ w latach nastêpnych oficjalnie go nie rozwi¹zano.
2. Struktura organizacyjna
Statut Polskiego Stronnictwa Krajowego w guberni kijowskiej, wo³yñskiej i podolskiej wydrukowano w jêzyku polskim i rosyjskim, a 22 XI (5 XII)
1907 r. zosta³ on zatwierdzony przez Wydzia³ ds. Towarzystw Kijowskiego
Zarz¹du Gubernialnego39. Stronnictwo wpisano do ksiêgi rejestrowej pod
numerem 42/1907.
W licz¹cym 12 stron Statucie program zajmowa³ tylko 3 strony i by³o to
5 paragrafów, bez Ogólnych uwag wstêpnych i Zasad organizacyjnych.
Pozosta³¹ czêæ Statutu zajmowa³y przepisy dotycz¹ce organizacji, w³adz, ich
kompetencji, praw i obowi¹zków cz³onków, funduszów i warunków likwidacji
Stronnictwa.
Cz³onkiem móg³ zostaæ tylko pe³noletni Polak, zamieszka³y w jednej
z trzech wymienionych guberni, spe³niaj¹cy warunki okrelone w zasadach
ordynacji wyborczej do Dumy Pañstwowej z 6(19)VIII 1905 r. Obecni na obu
zebraniach za³o¿ycielskich stawali siê automatycznie cz³onkami, wstêpuj¹cy
póniej musieli posiadaæ rekomendacjê jednego z cz³onków, a ich kandydatura musia³a byæ przyjêta absolutn¹ wiêkszoci¹ g³osów. Do Stronnictwa przyjmowa³a ich Rada G³ówna (§ 2 b).
Najwy¿sz¹ w³adz¹ PSK by³o Zgromadzenie Ogólne. W tajnym g³osowaniu wybierano prezesa, cz³onków Rady G³ównej oraz cz³onków Komisji Rewi36

Ibidem.
Stronnictwo Krajowe na Rusi, Kraj, nr 21 z 29 V (11 VI) 1909 r.
38 Ibidem.
39 Centralnyj Der¿awnyj Istoricznyj Archiw Ukrajiny u Kyjiwi [dalej CDIAU], f. 442 (Kancelaria wo³yñskiego, kijowskiego i podolskiego genera³-gubernatora), op. 635, d. 647, cz. II,
k. 165173 (Ustaw Polskoj krajewoj partii w kijewskoj, podolskoj i wo³ynskoj gubierni). Dokument o rejestracji podpisali: pe³ni¹cy obowi¹zki gubernatora kijowskiego hr. P. Ignatiew
i kierownik Wydzia³u ds. Towarzystw Bystricki.
37
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zyjnej. Zebranie by³o wa¿ne przy obecnoci minimum po³owy wszystkich
cz³onków, a gdy by³o ich mniej, prezes mia³ obowi¹zek zwo³aæ w przeci¹gu 15
dni ponowne zgromadzenie. Do kompetencji zgromadzenia nale¿a³o tak¿e:
ustalanie wysokoci rocznych sk³adek, zatwierdzanie rachunków i sprawozdañ z dzia³alnoci Rady i Komisji Rewizyjnej, omawianie, uchwalanie lub
odrzucanie wniosków Rady G³ównej, rozstrzyganie wniosków stawianych
przez cz³onków (§ 18)40.
W³adze PSK sk³ada³y siê z trzech organów wykonawczych: Prezesa,
Rady G³ównej i Komisji Rewizyjnej. Prezesa wybiera³o na 3 lata Zgromadzenie Ogólne. Mia³ on prawo samodzielnie wyznaczyæ wiceprezesa, przewodniczy³ tak¿e Zgromadzeniu Ogólnemu, zwo³ywa³ posiedzenia Rady G³ównej
i Komisji Rewizyjnej (§ 8). Rada G³ówna sk³ada³a siê z prezesa i 9 cz³onków
obieranych na trzy lata na dorocznych zgromadzeniach. Najpierw wybierano
po dwóch z ka¿dej guberni, pozosta³ych sporód wszystkich cz³onków. Co
roku ustêpowa³o trzech cz³onków Rady, wybranych drog¹ losowania (§ 9).
Rada dla za³atwiania spraw bie¿¹cych wybiera³a ze swego grona trzyosobowy Wydzia³ Wykonawczy, skarbnika i sekretarza. Kompetencje Rady podano
w § 15, a najwa¿niejsze to: kierowanie sprawami i akcj¹ polityczn¹ Stronnictwa, zbieranie materia³ów do referatów i wniosków dla cz³onków Rady Pañstwa i Dumy Pañstwowej, decydowanie o uk³adach i zwi¹zkach z innymi
partiami, czuwanie nad organami prasy i innymi wydawnictwami Stronnictwa, przyjmowanie nowych cz³onków, przygotowywanie sprawozdawczoci
rocznej, zawieranie umów i aktów prawnych. Do Komisji Rewizyjnej nie mogli
nale¿eæ cz³onkowie Rady G³ównej  sk³ada³a siê z 3 cz³onków i 3 zastêpców.
Pe³ni³a funkcje kontrolne nad stanem maj¹tku, rachunkowoci¹ i sekretariatem Stronnictwa.
Na fundusze Stronnictwa, zgodnie ze Statutem, mia³y sk³adaæ siê
10-rublowe sk³adki roczne (§ 4c). Szybko jednak okaza³o siê, ¿e jako jedyne
ród³o utrzymania partii s¹ one za niskie. Uchwa³¹ Zgromadzenia Ogólnego
z 7 (20) XII 1907 r. sk³adkê roczn¹ podniesiono do 25 rubli41.
W statucie wymieniono cztery formy oddzia³ywania Stronnictwa na spo³eczeñstwo: urz¹dzanie zebrañ cz³onków, urz¹dzanie zebrañ publicznych dla
omawiania spraw politycznych i spo³ecznych, wydawnictwo gazet, pism
i broszur, podawanie memoria³ów i petycji do w³adz rz¹dowych i instytucji
ustawodawczych (§ 6). By³y to skromne pola dzia³alnoci, a co ciekawe  nie
wspominano o uczestnictwie w akcji wyborczej do Dumy i Rady Pañstwa,
jakby Stronnictwu nie zale¿a³o na wprowadzeniu swoich przedstawicieli do
izb parlamentarnych.
40

s. 9.

Ustaw Polskoj krajewoj partii w kijewskoj, podolskoj i wo³ynskoj gubierni, Kijew 1908,

41 Mówi³o o tym zawiadomienie wys³ane 6(19) III 1908 r. przez sekretariat PSK do cz³onka Stronnictwa Kaliksta Dunin-Borkowskiego (Lune materia³y do historii lat 19051910 na
Ukrainie, zw³aszcza na Podolu..., k. 291).
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3. Idea a program
Idea krajowa by³a koncepcj¹ ideowo-polityczn¹ wytworzon¹ przez Polaków zamieszkuj¹cych Ziemie Zabrane. Jej g³ównymi elementami by³o: podkrelanie odrêbnoci rozwoju historycznego Ziem Zabranych tak od Królestwa, jak i od Rosji, przy jednoczesnym deklarowaniu lojalizmu wobec monarchii konstytucyjnej w Rosji; uznawanie faktu i wynikaj¹cych zeñ konsekwencji zwi¹zanych z ró¿norodnoci¹ etniczn¹, kulturow¹ i religijn¹ spo³eczeñstwa zamieszkuj¹cego 9 guberni zachodnich Rosji; przeciwstawianie siê
i walka z ka¿dym nacjonalizmem rozj¹trzaj¹cym stosunki miêdzy narodami;
d¹¿enie do pe³nego równouprawnienia wszystkich narodowoci. W programach ziemian konserwatystów bardzo istotna by³a kwestia nienaruszalnoci
zasady prywatnej w³asnoci, z niej wynika³o znaczne rozbudowanie punktów
programów dotycz¹cych problematyki agrarnej.
Program Polskiego Stronnictwa Krajowego na Rusi kszta³towa³ siê
w ci¹gu kilku miesiêcy jesieni 1907 r.  w po³owie sierpnia projekt programu
rozsy³ano osobom uznanym przez organizatorów za potencjalnych cz³onków
powstaj¹cej partii. Szerzej wieæ o nowej partii rozpowszechni³a siê 17 (30)
VIII 1907 r., gdy w Dzienniku Kijowskim hr. Micha³ Tyszkiewicz, jeden
z inicjatorów Stronnictwa, przedstawi³ w obszernym licie do redakcji Projekt programu wraz ze Wstêpem42 przedstawiaj¹cym cele i motywy podjêcia
akcji organizowania Stronnictwa. Autorem Wstêpu by³ Józef Szaszkiewicz43,
projekt programu zredagowali: Mieczys³aw Pruszyñski, Kazimierz Burzyñski,
Józef i Stanis³aw Szaszkiewiczowie, Ignacy £ychowski i hr. Ksawery Or³owski.
Pierwsza redakcja projektu programu, wed³ug s³ów hr. M. Tyszkiewicza, opracowana by³a na zasadzie pimiennego projektu hr. Romana Bniñskiego (ojca),
sêdziwego weterana, jak i p. Kazimierz Burzyñski, 1863 roku44.
42 W pierwszej wersji wprowadzenie do programu nie mia³o nazwy, hr. M. Tyszkiewicz
nazywa je Wstêpem. W drugiej zatytu³owano je: Ogólne uwagi wstêpne. Dla ³atwiejszego
opisu, w odniesieniu do pierwszej wersji bêdê u¿ywa³ s³owa Wstêp.
43 Józef Szaszkiewicz  urodzony w 1856 r. absolwent prawa na Uniwersytecie w Dorpacie
(18741884), bogaty ziemianin z powiatu starokonstantynowskiego na Wo³yniu, w³aciciel maj¹tku £adychy. Szczegó³y: T. Epsztejn, Edukacja dzieci i m³odzie¿y w polskich rodzinach ziemiañskich na Wo³yniu, Podolu i Ukrainie w II po³owie XIX wieku. Warszawa 1998, s. 179;
A. Urbañski, Memento kresowe, Warszawa 1929, s. 3943.
44 M. Tyszkiewicz, Odpowied hr. W³odzimierzowi Grocholskiemu (rubryka G³os Wolny),
DK, nr 185 z 17(30) VIII 1907 r. Sprawa udzia³u hr. R. Bniñskiego (ojca) w tworzeniu programu
PSK na Rusi znalaz³a swój wyraz w polemice miêdzy hr. W³odzimierzem Grocholskim, wydawc¹
Dziennika Kijowskiego, a hr. M. Tyszkiewiczem. W du¿ym artykule wstêpnym zatytu³owanym
W sprawie nowego stronnictwa (DK, nr 186 z 18(31) VIII 1907 r.) hr. W. Grocholski, powo³uj¹c
siê na dok³adn¹ znajomoæ pogl¹dów politycznych i przekonañ narodowych hr. R. Bniñskiego,
doæ z³oliwie uzna³, ¿e hr. Tyszkiewicz pomyli³ s³owa: zamiast na zasadzie powinno byæ na
podstawie, gdy¿ przypuszczam, ¿e projekt jego programu by³ po³o¿ony na stole i na nim le¿a³
papier, na którym pisano omawiany program, i w taki sposób program hr. R. Bniñskiego móg³
s³u¿yæ za »podstawê« do ³askawie nam przys³anego programu. W drugiej odpowiedzi udzielonej
hr. W. Grocholskiemu, hr. M. Tyszkiewicz, chwal¹c dowcip wydawcy Dziennika Kijowskiego,
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G³ówn¹ myl¹ pozbawionego tytu³u Wstêpu do projektu programu by³o
pokazanie wp³ywu reform Aleksandra II i ich skutków (w przeci¹gu ponad
pó³wiecza) na zmianê pozycji i roli polskiego ziemiañstwa w guberni wo³yñskiej, podolskiej i kijowskiej. Mia³o to na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie o przyczyny s³abn¹cej pozycji spo³ecznej polskiego ziemiañstwa. Otó¿,
zdaniem autorów projektu, skutkiem reform politycznych, spo³ecznych i gospodarczych z pocz¹tków drugiej po³owy XIX w. by³o przesuniêcie punktu
ciê¿koci politycznych i spo³ecznych stosunków na masy45. Sytuacja ta, nie
zmieniaj¹c uk³adu spo³ecznego, w sposób diametralny wp³ynê³a na now¹
ocenê roli polskiego ziemiañstwa, dokonan¹ przez dot¹d upoledzone, lecz
emancypuj¹ce siê po reformach grupy spo³eczne i narodowe. Nie rozumia³y
one i nie chcia³y uznawaæ ci¹g³ego odwo³ywania siê do przesz³oci tak czêstego wród spo³ecznoci polskiej: je¿eli dla nas Polaków przesz³oæ jest droga,
bo ³¹czy siê ze wspomnieniami naszych przodków, ich prac¹ myl¹ i znaczeniem, to znaczna czêæ tego spo³eczeñstwa, nie pozostaj¹c z ¿adnym z nasz¹
przesz³oci¹ zwi¹zku [...] przesz³oci tej jako czynnika w dzisiejszych stosunkach nie rozumie i nie uznaje46. Co wiêcej, gdy Polacy odwo³ywali siê do
przesz³oci, uzyskiwali efekt odwrotny do zamierzonego: przypisuj¹ nam
szkodliwe zamiary. Tutaj oczywicie autorowi Wstêpu mniej chodzi³o o ludnoæ ukraiñsk¹, a bardziej o w³adze i nacjonalistów rosyjskich, niezwykle
wyczulonych na ka¿de wspomnienie historycznej przynale¿noci ziem ruskich do dawnej Rzeczypospolitej.
Drugim powodem nieporozumieñ by³o przecenianie wp³ywu polskiej kultury. Polacy na Rusi w nowych warunkach, mog¹ byæ czynnikiem kulturotwórczym, jeli nie bêd¹ przedstawicielami tylko kultury polskiej, a ogólnoludzkiej47. Nie precyzuj¹c, co oznacza³o to ostatnie s³owo, autor Wstêpu do
programu dodawa³, ¿e kultura polska nie ma znaczenia dla ludnoci miejscowej, gdy¿ mowa nasza do ogó³u nie ma dostêpu. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
taka konstatacja powinna, w dalszej narracji, prowadziæ do podkrelenia roli
kultur narodowych równowa¿¹cych wp³ywy kultury polskiej. Nic takiego jednak nie nast¹pi³o  ta czêæ Wstêpu koñczy siê banalnym stwierdzeniem:
musimy z¿yæ siê z tym ogó³em, wród którego ¿yjemy. Wówczas dopiero
zrozumia³ym i jasnym dla wszystkich siê stanie, ¿e to czego dla siebie ¿¹daprzytoczy³ kilka szczegó³ów zwi¹zanych z powstawaniem pierwszego programu Stronnictwa:
Dwa listy hr. R. Bniñskiego, pisane do p. Kaz. Burzyñskiego i do mnie odczytane by³y na
zebraniu [...]. Listy te dwa wszak¿e przekazane zosta³y komisji redakcyjnej, gdy¿ zawiera³y
detaliczne rozpatrzenie wszystkich punktów programu. Dodam, ¿e czcigodny ich autor, nie
szczêdz¹c trudu i pomimo podesz³ego wieku, ³askawie przewodniczy³ zebraniu inicjatorów
stronnictwa w moim domu dnia 20 czerwca i na koniec otrzymawszy drukowany program
zapewni³ mnie listownie, ¿e go aprobuje i z chêci¹ podpisuje. M. Tyszkiewicz, Odpowied hr.
W³odzimierzowi Grocholskiemu (rubryka G³os Wolny), DK, nr 194 z 28 VIII (10 IX) 1907 r.
45 M. Tyszkiewicz, Odpowied hr. W³odzimierzowi Grocholskiemu (rubryka G³os Wolny),
DK, nr 185 z 17 (30) VIII 1907 r.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
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my jest wynikiem naszych potrzeb i naszych praw do bytu, nie za polityk¹
aspiracji opartych na wspomnieniach przesz³oci48.
Trzecim czynnikiem nie pozwalaj¹cym na zbli¿enie polskich ziemian do
ludnoci miejscowej by³a polityka, któr¹ siê od pewnego czasu uprawia. Nie
podano, o kogo chodzi, lecz gdyby autor Wstêpu mia³ na myli w³adze rosyjskie, jak¿e czêsto wymieniane jako g³ówny sprawca konfliktu dwórwie, nie
u¿yto by s³owa od pewnego czasu, a np. od wielu lat czy od dziesiêcioleci. O tym, ¿e nie chodzi³o tu o Rosjan, potwierdza zdanie nastêpne: Polityka
zainaugurowana poza granicami ziem przez nas zamieszka³ych, niedostêpna
 niewiadomoci¹ celu, do którego prowadzi, przeciwna ju¿ nie tylko naszym potrzebom, lecz wprost szkodliwa naszemu bytowi49. By³ to wyrany
atak na Narodow¹ Demokracjê, partiê spoza Rusi, której zamiary do koñca
by³y nieznane, bo  zdaniem autora Wstêpu  sama by³a niewiadoma celu,
do którego jej wysi³ki mog¹ doprowadziæ. Dzia³alnoæ endecji na Rusi, bez
znajomoci specyfiki tego regionu i spo³eczeñstwa, stanowi³a w przekonaniu
za³o¿ycieli PSK realne zagro¿enie dla egzystencji Polaków na tym obszarze.
Wszystkie przedstawione wy¿ej elementy, zdaniem autora Wstêpu, przyczyni³y siê do wyobcowania Polaków sporód ludnoci miejscowej i do os³abienia roli polskich ziemian  a takie postawienie sprawy by³o jednoczenie
jasn¹ ofert¹ wobec Rosjan i w³adz pañstwowych. Bo czym, jak nie deklaracj¹
ustêpliwoci i ugody, by³a rezygnacja z odwo³ywania do historii i z publicznego podnoszenia wartoci kultury polskiej. Zapewnienia o nieuleganiu wp³ywom politycznym z zewn¹trz, co wiêcej  uznanie ich za szkodliwe, jednoznacznie dystansowa³y organizatorów Stronnictwa od kierunków politycznych powsta³ych w Królestwie Polskim, nie mówi¹c ju¿ o polskich partiach
istniej¹cych w Galicji, nale¿¹cej przecie¿ do obcego i wrogiego Rosji pañstwa.
Wyranie wyliczano, z czego polscy ziemianie z trzech guberni ruskich gotowi
s¹ zrezygnowaæ w ¿yciu publicznym, aby uzyskaæ akceptacjê w³adz i zwi¹zanych z ni¹ rosyjskich rodowisk prawicowych. Skierowanie oferty wspó³pracy
do w³adz i prawicy rosyjskiej jednoznacznie potwierdza³ zapis § 3 projektu
programu Polskiego Stronnictwa Krajowego na Rusi: Stronnictwo d¹¿yæ
mianowicie bêdzie do porozumienia siê ze wiatlejsz¹ i bezstronn¹ czêci¹
ziemiañstwa rosyjskiego w celu obrony wspólnych interesów ekonomicznych
przed akcj¹ stronnictw i organizacji wywrotowych50. Zatem polskich i rosyjskich ziemian mia³a ³¹czyæ obrona stanu posiadania zagro¿onego w Petersburgu, w Dumie, projektami agrarnymi partii lewicowych, a w terenie ich
agitacj¹ wród ch³opów. W powy¿szym cytacie jedna rzecz jest zastanawiaj¹ca: dlaczego polscy ziemianie w obronie maj¹tków chcieli wspó³pracowaæ
tylko ze wiatlejsz¹ i bezstronn¹ czêci¹ ziemiañstwa rosyjskiego. Przecie¿
ukraiñscy ch³opi tak samo podpalali i rabowali dwory rosyjskich libera³ów
48
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i reakcjonistów, jak i polskich panów, a jak pokaza³a historia np. Zwi¹zku
Ziemian Wo³ynia, wspólne zagro¿enie ze strony ch³opów bez ¿adnych problemów ³¹czy³o ze sob¹ polskich ziemian z najskrajniejsz¹ rosyjsk¹ prawic¹. I co
wiêcej, w sytuacji zagro¿enia prawica rosyjska nie wymaga³a od Polaków
rezygnacji z tradycji historycznej, kultury narodowej i zwi¹zków z Królestwem. Wyjanienie tej pozornej tylko sprzecznoci jest doæ proste. We
Wstêpie nie ma mowy o w³adzach i Rosjanach, pozostaj¹ oni adresatem
w domyle, za w samym projekcie programu, aby unikn¹æ spodziewanych
zarzutów o sprzymierzanie siê z antypolsk¹ reakcj¹ rosyjsk¹, dodano ów
fragment o wiatlejszej i bezstronnej czêci ziemiañstwa rosyjskiego.
Aby te doæ s³abo przecie¿ zawoalowane deklaracje ze Wstêpu nie zosta³y
przez inaczej myl¹cych Polaków zakwalifikowane jako has³a wy³¹cznie
skrajnie ugodowe, bliskie apostazji, wszystko to, co dotyczy³o spraw narodowych, a w przekonaniu twórców Stronnictwa mog³o byæ szkodliwe w sferze
politycznej, przenoszono do ¿ycia prywatnego: wyrzec siê tego nie pozwala
ani godnoæ, ani rzeczy natura51. Wstêp zamyka³a deklaracja bliska wszystkim tzw. realistom: Ale w ¿yciu politycznym zniewoleni si³¹ rzeczy, a maj¹c
w zmienionych warunkach zabezpieczenie naszego bytu na celu, chcemy staæ
na stanowisku, które ewolucja dziejów i czasu naszemu spo³eczeñstwu wyznaczy³a52.
Sam program w omawianym projekcie otwiera³o d³ugie zdanie wyjaniaj¹ce motywy powo³ania nowego Stronnictwa. Przy uwzglêdnieniu odrêbnoci
etnograficznych, ekonomicznych i kulturalnych trzech guberni, za konieczne
uznawano podjêcie obrony interesów Polaków tam zamieszka³ych. Mia³a to
byæ dzia³alnoæ samodzielna, nie powiêcaj¹ca niczego z podstaw bytu Polaków, niezale¿na od wskazañ i wp³ywów zewnêtrznych. Program nie by³ obszerny, zamyka³ siê w piêciu rozbudowanych paragrafach. Rozpoczyna³a go
deklaracja stania na gruncie pañstwowoci rosyjskiej i zasad monarchicznokonstytucyjnych (§ 1), gotowoci wspó³dzia³ania dla ogólnego rozwoju pañstwa. Najwa¿niejsza mia³a byæ praca wewn¹trz kraju dla jego dobra w celu
pokojowego, opartego na zasadach sprawiedliwoci wspó³¿ycia z reszt¹ jego
mieszkañców, z³agodzenia antagonizmów narodowociowych i stanowych53.
Paragraf 2 dotyczy³ tylko ludnoci polskiej. Stronnictwo mia³o d¹¿yæ do zupe³nego równouprawnienia pod wzglêdem religijnym, prawnopolitycznym,
cywilnym i kulturalnym wszystkich warstw ludnoci polskiej zamieszka³ej
na Rusi. O tym, jak wybiórczo twórcy programu patrzyli na ludnoæ polsk¹
zamieszka³¹ w trzech guberniach po³udniowo-zachodnich, wiadczy³o nastêpne zdanie tego paragrafu: Stronnictwo uwa¿aæ bêdzie utrzymanie siê przy
posiadaniu ziemi jako kardynalny warunek i podstawê urzeczywistnienia
tych celów dla wszystkich warstw polskiego spo³eczeñstwa zarówno wa¿ny.
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Pod pojêciem spo³eczeñstwa polskiego rozumieli oni zatem tylko te kategorie
ludnoci polskiej, które zwi¹zane by³y z dworem ziemiañskim b¹d upraw¹
ziemi: ziemian, oficjalistów dworskich, drobn¹ szlachtê i polskich ch³opów.
Poza sfer¹ szeroko rozumianego rolnictwa (wchodzi³a tu te¿ rzesza polskich
pracowników przemys³u rolno-spo¿ywczego) nie widziano ju¿ ludnoci polskiej. Kolejny paragraf przedstawia³ sposoby, za pomoc¹ których miano zrealizowaæ postawione wy¿ej cele. By³y to zwi¹zki i sojusze wyborcze z grupami
i stronnictwami innych narodowoci, stoj¹cych na gruncie poszanowania
praw naszych i obrony nietykalnoci w³asnoci prywatnej jako podstawy rozwoju kulturalnego. Jednoznacznie od¿egnywano siê od jakiegokolwiek chocia¿by chwilowego, ze wzglêdów taktycznych, przymierza z partiami wywrotowymi i anarchistycznymi54. Dalej nastêpowa³a omówiona wy¿ej deklaracja
wspó³pracy ze wiatlejsz¹ i bezstronn¹ czêci¹ ziemiañstwa rosyjskiego. Na
samym za koñcu tego paragrafu znalaz³a siê informacja, ¿e Stronnictwo
gotowe jest wspó³dzia³aæ z innymi stronnictwami polskimi, o ile ich zasady
i metody dzia³ania zgodne bêd¹ z interesami naszego kraju i naszego w nim
istnienia55. Zapis ten  szeroko atakowany w prasie endeckiej ju¿ choæby za
sam fakt stawiania warunków wobec polskich partii i umieszczenie ich po
Rosjanach, którym wystarczy³o byæ tylko wiatlejszymi i bezstronnymi
 zosta³ nieznacznie przekszta³cony w drugiej i zarazem ostatecznej wersji
programu. Nie modyfikuj¹c treci, zmieniono tylko kolejnoæ zdañ  fragment o stosunku PSK do polskich partii umieszczono przed zdaniem o rosyjskich ziemianach56.
O zasadzie nienaruszalnoci prywatnej w³asnoci ziemskiej i o kwestii
agrarnej, ju¿ po raz trzeci w piêciopunktowym programie, mówi³ § 4 projektu. Nie by³ on niczym oryginalnym. Ziemianie polscy z Rusi, podobnie jak ci
z ziem bia³oruskich i litewskich, rozwi¹zanie problemów agrarnych widzieli
w komasacji, separacji gruntów, zniesieniu serwitutów, rozwoju gospodarki
chutorowej, parcelacji ziemi nale¿¹cej do Banku W³ociañskiego i wprowadzeniu hipoteki. Ostatni paragraf programu uznawa³ za po¿¹dane dla pomylnego rozwoju spraw krajowych wprowadzenie szerokiego samorz¹du
miejscowego. Wybory do niego mia³y byæ jednak oparte na kurialnym systemie wyborczym, zapewniaj¹cym przewagê ¿ywio³om uspo³ecznionym i gwarantuj¹cym przedstawicielstwo mniejszoci.
Ostre, nie przebieraj¹ce w rodkach ataki niemal ca³ej prasy polskiej,
zw³aszcza narodowo-demokratycznej, na og³oszony projekt programu sk³oni³y
jego inicjatorów do zmiany niemal ca³ego Wstêpu, a tak¿e do precyzyjniejszego przedstawienia samego programu. Dokonano tego na zjedzie za³o¿ycieli
Stronnictwa 1718 XI (30 XI1 XII) 1907 r. Zmiany nie objê³y piêciu paragrafów programu, które poza wzmiankowan¹ wczeniej zmian¹ kolejnoci w § 3,
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pozosta³y w wersji z projektu przedstawionego w Dzienniku Kijowskim
z 17(30) VIII 1907 r. Wstêp zmieniono na Ogólne uwagi wstêpne i dodano
ca³kiem nowe Zasady organizacyjne, nie bêd¹ce niczym innym ni¿ bardziej
konkretnym sprecyzowaniem ogólnych tez programu. Dokonano tego na
wniosek hr. Józefa Potockiego. On te¿ by³ autorem zaakceptowanych jednog³onie nowych Ogólnych uwag wstêpnych, które porusza³y trzy g³ówne
kwestie. Nie by³o ju¿ w nich ani s³owa o przyczynach wyobcowania polskich
ziemian ze spo³eczeñstwa ziem ruskich, wrêcz odwrotnie  kategorycznie
stwierdzano, ¿e przynale¿noæ za³o¿ycieli do narodowoci polskiej nak³ada
na nas najpierwszy obowi¹zek troszczenia siê przede wszystkim, aby cech
narodowych nie zatraciæ, samowiedzê narodow¹ wzmocniæ, naszego kulturalnego stanu posiadania broniæ i wszelkimi legalnymi rodkami d¹¿yæ do rozszerzenia s³usznie nam nale¿nych praw naszych57. Ale jednoczenie konstatowano fakt, ¿e Polacy stanowi¹ tylko drobny procent ogó³u ca³ej ludnoci,
a ich si³a kulturalna polityczna i ekonomiczna nie odpowiada naszej sile
liczebnej. Wyci¹gano z tego dwa wnioski: (1) domaganie siê praw dla siebie
nak³ada na Polaków obowi¹zek uznania praw innych; (2) w dzia³alnoci politycznej nie mo¿na wzorowaæ siê na partiach i programach z ziem etnograficznie jednolitych, a to oznacza pe³n¹ samodzielnoæ dzia³añ politycznych Stronnictwa. Rozwijaj¹c myl o odrzuceniu wzorów politycznych przychodz¹cych
z zewn¹trz (by³ to czytelny odnonik do Narodowej Demokracji), za najwiêkszego wroga Polaków na Rusi uznano nacjonalizm, gdy¿ d¹¿enia przez niego
wywo³ane tym niebezpieczniejsze s¹ dla nas  bo silniejsze pr¹dy narodowych zawici i fanatycznej kontragitacji ze strony przeciwnej gro¿¹ zag³ad¹
ca³emu naszemu bytowi narodowemu w tym kraju58.
Ukryte wczeniej, ale doæ proste do wychwycenia przez uwa¿nego czytelnika, awanse wobec rz¹du i rosyjskich ziemian tym razem zosta³y zast¹pione w miarê precyzyjn¹ deklaracj¹ ideow¹. Okrela³a ona, kto mo¿e byæ
brany pod uwagê jako potencjalny sojusznik nowego Stronnictwa. Jego za³o¿ycieli i cz³onków okrelono jako przeciwników walki klasowej, gotowych
powiêciæ interes partii na rzecz interesu kraju. Zdefiniowali oni siebie jako
spo³ecznie umiarkowanych zachowawców, od¿egnuj¹cych siê jednoczenie od
wszelkiego wstecznictwa.
Zasady organizacyjne sk³ada³y siê z dwóch paragrafów, z tym, ¿e § 2
rozbudowany by³ do omiu podpunktów. Zasadniczo zbiera³y one w konkretniejszej formie postanowienia Ogólnych uwag wstêpnych i programu. Nowym by³ punkt f § 2 mówi¹cy o stosunku nowej partii do klasy robotniczej.
PSK okrela³o siê jako zwolennik rozwoju odnonego prawodawstwa robotniczego i koniecznoci wspó³dzia³ania w tym klas posiadaj¹cych59.
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Zasady polityczne i program Polskiego Stronnictwa Krajowego w guberni wo³yñskiej,
podolskiej i Kijowszczynie, S³owo, nr 332 z 24 XI (7 XII) 1907 r.
58 Ibidem.
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Jeli przyj¹æ Statut Stronnictwa Krajowego Litwy i Bia³orusi jako pewien odnonik do innych podobnych inicjatyw krajowych, zw³aszcza w tzw.
nurcie konserwatywnym idei krajowej, to krajowcy z Rusi ró¿nili siê od
tych z Litwy i Bia³orusi wyran¹ deklaracj¹ polskoci uczynion¹ w Statucie
(cz³onkiem móg³ byæ tylko Polak), jak równie¿ ograniczeniem terytorialnym
(tylko mieszkaniec trzech guberni). Tê ostatni¹ kwestiê mo¿na by³o z³o¿yæ na
karb wymogów rejestracyjnych, podobnie by³o w wypadku Stronnictwa Krajowego na Litwie i Bia³orusi. W³adze nie zgadza³y siê na szeroki zasiêg
terytorialny, nie chc¹c zaakceptowaæ ogólnopañstwowego charakteru partii,
gdy¿ w takim razie mogliby do niej nale¿eæ tak¿e Polacy z Królestwa Polskiego, a w³anie zwi¹zków z t¹ czêci¹ imperium najbardziej siê obawia³y. Natomiast umieszczenie w nazwie przymiotnika polskie i ograniczenie kategorii
cz³onków tylko do Polaków czyni³o iluzorycznymi deklaracje o wspó³pracy
z innymi narodowociami na gruncie idei krajowej. Na Rusi ta idea rozumiana by³a bardzo prozaicznie jako praca dla dobra kraju, prowincji, w której
dzia³a Stronnictwo, czyli niczym nie ró¿ni³a siê od programów innych partii
w Rosji, zw³aszcza tych o regionalnym zasiêgu  wszak w ka¿dym programie
takich partii deklarowano pracê dla dobra regionu. Krajowcy z Litwy
i Bia³orusi, zaznaczaj¹c, ¿e s¹ miejscowymi Polakami i tworz¹c partiê opieraj¹c¹ siê na polskich ziemianach, uznawali j¹ tylko za zaczyn, wzorzec
i przyk³ad organizacji dla podobnych partii wród pozosta³ych narodowoci
Litwy i Bia³orusi. Wyranie mówi³ o tym § 3 programu Stronnictwa Krajowego Litwy i Bia³orusi, zatwierdzonego 1718 VI (30 VI1 VII) 1907 r.60 Z tych
te¿ powodów do Stronnictwa mogli wstêpowaæ przedstawiciele innych narodowoci krajowych, za w nazwie celowo pominiêto przymiotnik polskie.
Ale zarówno akcentowanie polskoci, jak jej pomijanie nie wp³ynê³o na zró¿nicowanie stosunku polskich endeków do obu stronnictw krajowych. Prasa
endecka, wprawiona w atakach na Stronnictwo Krajowe Litwy i Bia³orusi,
z jeszcze wiêkszym impetem ruszy³a na krajowców z Rusi.
4. Przeciwnicy
Dyskusja na temat nowej partii zaczê³a siê pod niedobrymi auspicjami,
bowiem pierwszym organem prasowym, który przyniós³ informacje o jej powstawaniu by³ polako¿erczy Kijewlanin redagowany przez Dymitra Pichnê,
jednego z najinteligentniejszych kijowskich wrogów Polaków i polskoci. Poinformowa³ on o zjedzie przedstawicieli najwybitniejszych polskich rodzin
arystokratycznych w Kijowie w celu obmylenia sposobów unikniêcia roz³amu pomiêdzy polskim i rosyjskim spo³eczeñstwem [...] wywo³anego d¹¿eniem
60 Pragniemy, aby na gruncie przyjêcia zasad naszego stronnictwa powsta³y oddzielne
frakcje narodowociowe, o¿ywione duchem wspólnej pracy dla kraju, z którymi nasze stronnictwo mog³oby wchodziæ w zwi¹zki i porozumienia (Stronnictwo Krajowe Litwy i Bia³orusi,
program podstawowy uchwalony i zatwierdzony w Wilnie dnia 17 i 18 czerwca 1907 r., G³os
Polski, nr 4 z 23 VI (6 VII) 1907 r., s. 6162).
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do wci¹gniêcia miejscowego spo³eczeñstwa polskiego do autonomicznych
przedsiêwziêæ dzia³aczy z Królestwa61. Pe³ne t³umaczenie artyku³u z rosyjskiej gazety pod pytaj¹cym tytu³em Zjazd? zamieci³ Dziennik Kijowski62.
Dopiero po dwóch tygodniach w tym¿e Dzienniku Kijowskim ukaza³ siê
artyku³ wstêpny, podpisany przez wydawcê hr. W. Grocholskiego, potwierdzaj¹cy fakt odbycia tajemniczego zjazdu i ogólnie przedstawiaj¹cy projekt
programu rozsy³anego w Kijowie. Nie podano jego treci gdy¿ ta æwiartka
by³a bez tytu³u i podpisów63. W. Grocholski, uznaj¹c za mo¿liwe do przyjêcia
ogólnodemokratyczne deklaracje na pocz¹tku programu, ostro¿nie skrytykowa³ domaganie siê kurialnej ordynacji wyborczej, podkreli³ b³¹d twórców nowej partii polegaj¹cy na chêci porozumienia siê tylko z postêpow¹
czêci¹ ziemian rosyjskich, a nie z wszystkimi postêpowymi Rosjanami
i ostro zaatakowa³ ustêp projektu mówi¹cy o chêci porozumiewania siê
Stronnictwa z innymi partiami polskimi. Ju¿ sam fakt powstania nowego
stronnictwa by³, jego zdaniem, z³ym pomys³em, gdy¿ rozdwaja³ znajduj¹ce
siê w fatalnych warunkach spo³eczeñstwo polskie [...], a takie rozdwojenie
nie mo¿e przynieæ naszej sprawie, w chwili wyborów, ¿adnej korzyci64.
Dwa dni póniej g³os zabra³ Joachim Bartoszewicz, który trafnie odczyta³
intencje twórców Stronnictwa zawarte w projekcie programu, dla których
rozumna polityka polega na uleg³ej grzecznoci wobec rz¹du i starannym
ukrywaniu wewnêtrznych swych pragnieñ i myli65. Tak¿e dla niego najniebezpieczniejsz¹ rzecz¹ by³o rozbicie spo³eczeñstwa polskiego na dwa obozy:
jeden prawomylnych ludzi »tutejszych« i drugi, tych wszystkich, którzy nie
mog¹ siê wyzbyæ idei ³¹cznoci z reszt¹ narodu polskiego66. Zdanie to wyznaczy³o kierunek ca³ej d³ugiej kampanii ataków na Polskie Stronnictwo
Krajowe ze strony rodowisk endeckich. Jak ju¿ wspomnia³em, wyst¹pienia
prasy endeckiej by³y bardzo energiczne, nie przebieraj¹ce w formach. Mo¿na
powiedzieæ, ¿e by³o to niemal powtórzenie form i sposobów zwalczania przeciwnika, które zastosowano wobec powsta³ego kilka miesiêcy wczeniej
Stronnictwa Krajowego Litwy i Bia³orusi. Liczba artyku³ów wstêpnych, wypowiedzi redakcyjnych, listów do redakcji by³a bardzo du¿a, st¹d uzna³em za
61 Kijewlanin, nr 206 z 28 VII (10 VIII) 1907 r. Artyku³ ten wywo³a³ spore zamieszanie
wród polskich ziemian z trzech guberni, gdy¿ w tym samym dniu, tak¿e w Kijowie, odbywa³o
siê inne zebranie, ziemian, maj¹ce na celu ustalenie platformy wyborczej w nadchodz¹cych
wyborach do III Dumy. Na tym zebraniu tylko ziemianie z Kijowszczyzny orzekli jednog³onie,
¿e stronnictwa krajowe s¹ niepo¿¹dane i nale¿y przeciwdzia³aæ ich tworzeniu. Spotkanie kilku
inicjatorów stronnictwa i obrady zjazdu ziemian tak¿e po³¹czy³ w jedno korespondent Nowoje
Wriemia (nr 11279 z 7 (20) VIII 1907 r.)  gazety równie wrogiej Polakom jak Kijewlanin,
który przeinaczaj¹c fakty uzna³, ¿e wszyscy polscy ziemianie d¹¿¹ do po³¹czenia siê z Rosjanami (Z. Chojecki, List do redakcji, Kijów 21 sierpnia, DK, nr 189 z 22 VIII (4 IX) 1907 r.).
62 Zjazd ?, DK, nr 170 z 29 VII (11 VIII) 1907 r.
63 W. Grocholski, Kijów dnia 10 sierpnia, DK, nr 181 z 11 (24) VIII 1907 r.
64 Ibidem.
65 J. Bartoszewicz, Próby rozstroju, DK, nr 183 z 14 (27) VIII 1907 r.
66 Ibidem.
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celowe wyodrêbnienie kilku najczêciej u¿ywanych sposobów argumentacji,
które najlepiej charakteryzuj¹ cele, jakie chcieli osi¹gn¹æ endecy, ale te¿
i inni przeciwnicy Stronnictwa.
Punktem wyjcia by³o celowe, bardzo demagogiczne uproszczenie uto¿samiaj¹ce ca³y naród polski tylko ze Stronnictwem Demokratyczno-Narodowym i jego programem autonomii Królestwa Polskiego67. W domyle, apriorycznie, pozbawiano krajowców woli przynale¿enia do narodu polskiego
i przekonywano, ¿e wyrzekli siê oni tradycji i kultury narodowej na rzecz
nijakiej tutejszoci  krajowoci68. Maria Czosnowska, autorka wielokrotnie zabieraj¹ca g³os w sprawach politycznych, uzna³a, ¿e program deprecjonuje nasze idea³y narodowe [...] obni¿a wartoæ moraln¹ Ko³a Polskiego [...]
szuka kompromisów tam, gdzie ich z po¿ytkiem dla nas znaleæ nie mo¿na69 . Mia³o to na celu zniechêcenie do krajowców ich potencjalnych cz³onków, dla których elementy historii i tradycji narodowej w programie partii,
zw³aszcza polskiej, by³y bardzo istotne. Strzelano z dzia³ du¿ego kalibru,
nazywaj¹c inicjatywê nowego Stronnictwa chwytaniem w¹tpliwych korzyci
chwilowych, za cenê podciêcia sobie podstawy istnienia, mog¹ one byæ stokroæ dla nas szkodliwsze od represji rz¹dowych przeciwko nam stosowanych70. Autor ukrywaj¹cy siê pod pseudonimem Jelita uzna³, ¿e idzie
o oddzielenie naszych interesów od spraw polskich w innych dzielnicach
przez Polaków zamieszka³ych [...], a zatem o wyrzeczenie siê has³a autonomii
Królestwa, jako integralnej czêci programu zasadniczego71.
Argumentów podobnych do Dziennika Kijowskiego u¿ywa³ Dziennik
Wileñski72, warszawska Gazeta Polska i jej kontynuacja  Gazeta Codzienna73, warszawski Sztandar74, a nawet, powtarzaj¹cy za pras¹ z Królestwa, Kurier Poznañski75. W d¹¿eniu do ca³kowitego zdeprecjonowania
idei i organizatorów Stronnictwa wydawcy i redaktorzy Dziennika Kijowskiego poszli a¿ tak daleko, ¿e zaakceptowali w swojej gazecie has³a i wypo67

S. Z., Obrona czy stanowisko odrêbne?, DK, nr 189 z 22 VIII (4 IX) 1907 r.
S. Z., Polityka par dépit, DK, nr 191 z 24 VIII (4 IX) 1907 r.
69 M. Czosnowska, Odkryte karty (rubryka G³os Wolny), DK, nr, 191 z 24 VIII (6 IX)
1907 r.
70 J. Bartoszewicz, Próby rozstroju, DK, nr 183 z 14 (27) VIII 1907 r.
71 Jelita, W kwestii programu, DK, nr 212 z 19 IX (2 X) 1907 r.
72 S. J. W., Korespondencja Dziennika Wileñskiego, dodatek do nr 188 z 19 VIII (1 IX)
1907 r.; J.H.S., Odrodzenie ugodowców, Dziennik Wileñski, nr 195 z 28 VIII (10 IX) 1907 r.
73 E. Paszkowski, Nowe ba³amuctwa, Gazeta Polska, nr 189 z 15 VII 1907 r.
74 J. Mañkowski z Sahinki na Podolu pisa³ w korespondencji do tego tygodnika:
... tworzenie nowego stronnictwa na Rusi, niby trzewego, ogromnie przypomina Targowicê,
ale do razu sztuka. Z prasy polskiej, DK, nr 220 z 28 IX (11 X) 1907 r.
75 Tak pisa³ Kurier Poznañski (nr 153 z 1907 r. [cyt. za:] G³os Polski, nr 5 z 30 VI
(13 VII) 1907 r., s. 91) o Stronnictwie Krajowym Litwy i Bia³orusi: Nosi ono wyranie charakter separatystyczny i antynarodowy, jest bardzo niebezpieczn¹ prób¹, poczêt¹ niestety przez
Polaków, zupe³nego od³¹czenia Litwy i Rusi od Królestwa i zerwania nawet ideowego zwi¹zku
jaki miêdzy dzielnicami tymi istnieje.
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wiedzi podnosz¹ce kwestiê wyw³aszczenia maj¹tków ziemiañskich76. Ale bardzo szybko siê zreflektowali. Ju¿ w nastêpnym numerze ukaza³ siê artyku³
redakcyjny pod wymownym tytu³em B³êdna ocena, w którym redakcja jednoznacznie zadeklarowa³a siê jako wróg jakiejkolwiek formy wyw³aszczenia
ziemi nale¿¹cej do polskich ziemian, nazywaj¹c siebie przeciwnikami kadeckiej formu³y wyw³aszczenia ziemi77.
To, o czym nie chcia³a pisaæ redakcja Dziennika Kijowskiego, bêd¹c
wiadoma, i¿ polskoæ na Rusi opiera siê g³ównie na ziemiañstwie, którego
zniszczenie poprzez przymusowe wyw³aszczenie by³oby jednoczenie zniszczeniem polskoci  podnosi³a warszawska Prawda, w³anie od tej strony
krytykuj¹ca Polskie Stronnictwo Krajowe. W artykule o wymownym tytule
Manifest maj¹tkowo ubezpieczonych pisano: Gdyby Polacy na Litwie i Rusi
nie przyw³aszczyli sobie przewodniej roli, gdyby g³osili zawsze i szczerze, ¿e
tam gospodarzami powinni byæ Litwini i Rusini, nie potrzebowaliby wypieraæ
siê swojej solidarnoci z rodakami broni¹cymi autonomii swego kraju i os³aniaæ swej kieszeni pod³em zaprzañstwa78. W innym artykule myl tê rozwijano: Polska partia krajowa jest narodow¹, ale nie demokratyczn¹ [...]. Wiêc
szanowny ¿ubr przypuszcza, ¿e mo¿na byæ Polakiem nie bêd¹c demokrat¹, to
znaczy nie stoj¹c na stanowisku interesów i dobra 9/10 narodu polskiego, lecz
drobnej, zgni³ej, wynaturzonej paso¿ytniczej jego cz¹steczki79. Opiniê tygodnika o obydwu stronnictwach krajowych podsumowywa³ artyku³ pt. Krajowcy: Ich program brzmi doæ prosto. Nasza ojczyzna zamyka siê w granicach
folwarków naszych. Nie chcemy posi³kowaæ przedstawicieli Królestwa Polskiego w walce o autonomiê, bo to mog³oby nam zaszkodziæ wobec rz¹du. Nie
chcemy ³¹czyæ siê te¿ z ludem litewsko-ruskim, bo jego zdrowie jest nasz¹
chorob¹80. Tego typu zdania na ³amach wiod¹cego czasopisma postêpowego
nie by³yby niczym zaskakuj¹cym, gdyby nie to, ¿e ca³kiem inaczej kilka
miesiêcy wczeniej pisano o krajowcach z Litwy i Bia³orusi, nied³ugo po
ukazaniu siê w prasie ich programu. Wtedy Prawda chwali³a: Ani ladu
»przewodnictwa kulturalnego«, »opieki bratersko-s¹siedzkiej«, »roli historycznej«, »praw i obowi¹zków wobec spadku«  ani s³owa z tego pysza³kowato
ob³udnego ¿argonu [...] bez wykrêtów, niedomówieñ i elastycznych ogólników
jasno i prosto uznana zosta³a zasada zupe³nej równoprawnoci wszystkich
¿ywio³ów polityczno-spo³ecznych i autonomia ich krajów81. Po kilku miesi¹76 Mówi³ o tym nieznany z imienia Perewiet-So³tan na polskim wiecu przedwyborczym w
Kijowie w dniu 6 (19) X 1907 r. W swoim przemówieniu, krytykuj¹cym program PSK, wo³a³:
Niech ofiaruj¹, za pieni¹dze, chocia¿by 30% swej ziemi na rzecz uw³aszczenia polskiej ludnoci
wiejskiej bezrolnej. Polski wiec przedwyborczy, DK, nr 230 z 10 (23) X 1907 r.; Przemówienie p.
Perewiet-So³tana na polskim wiecu przedwyborczym w Kijowie d. 6 b. m., DK, nr 233 z 13 (26)
X 1907 r.
77 B³êdna ocena, DK, nr 234 z 14 (27) X 1907 r.
78 Manifest maj¹tkowo ubezpieczonych, Prawda, nr 34 z 24 VIII 1907 r., s. 1.
79 Tak¿e Polak, Prawda, nr 37 z 14 IX 1907 r. s. 434.
80 Krajowcy, Prawda, nr 38 z 21 IX 1907 r., s. 1.
81 Przegl¹d prasy, Gazeta Polska, nr 188 z 14 VII 1907 r.
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cach obydwa stronnictwa krajowe spotyka³a ze strony Prawdy ju¿ tylko
bezwzglêdna krytyka.
Niczego pozytywnego w powstaniu PSK nie zobaczy³ tak¿e W³adys³aw
Studnicki. W wydawanym przez siebie Narodzie a Pañstwie nie cofn¹³ siê
przed okreleniem Targowiczanie i uzna³ program krajowy za przedsionek
do pe³nego odstêpstwa. Jego zdaniem polityka realna by³a odstêpstwem od
idei narodowej, ale od pe³nej apostazji powstrzymywa³a ugodowców religia
katolicka i dzieje w³asnego narodu. W takich warunkach krajowoæ by³a
bardzo niebezpieczna, gdy¿ rozmywa³a granice miêdzy polskoci¹ i rosyjskoci¹82. Studnicki, uznaj¹c nieuchronnoæ przymusowego wyw³aszczenia, proponowa³ krajowcom, aby sami zorganizowali sprzeda¿ swoich pól i folwarków ludnoci polskiej tego kraju [...], wtedy mogliby siê nawet poczuæ Polakami, gdy¿ mieliby punkt podparcia u ludnoci polskiej tego kraju83.
Cech¹ wspóln¹ przedstawionych wy¿ej krytycznych opinii dotycz¹cych
Polskiego Stronnictwa Krajowego na Rusi by³o potêpienie pe³nej ugodowoci
inicjatorów nowej partii i ich gotowoci wspó³pracy z prawic¹ rosyjsk¹, broni¹c¹ tak jak oni swoich maj¹tków. Krytycy ró¿nili siê jednak w ocenie
programu spo³ecznego stronnictwa. Endecy z trzech guberni Kraju Po³udniowo-Zachodniego, znaj¹cy po³o¿enie polskoci w tych guberniach, wcale nie
podejmowali problemu wyw³aszczenia ziemi. Radykalni postêpowcy z Prawdy nawo³ywali do odebrania Polakom maj¹tków i rozdania ziemi ludowi
miejscowemu, maj¹c na myli wiêkszoæ ukraiñsk¹. Nie mniej radykalny
spo³ecznie, zw³aszcza w tym przypadku, W. Studnicki chcia³ wyw³aszczyæ
wielkich posiadaczy, ale tylko dla potrzeb narodowych polskich, w innym
wypadku pisa³: nie ¿yczymy sobie, aby byli wyw³aszczeni.
Konserwatywni ziemianie, zw³aszcza niektórzy z najaktywniej dzia³aj¹cego Polskiego Podolskiego Gubernialnego Komitetu Wyborczego, widzieli
niebezpieczeñstwo ze strony PSK na dwóch p³aszczyznach: roz³amu w doæ
spójnej dzia³alnoci wyborczej Polaków i os³abienia, poprzez g³oszenie hase³
krajowych, si³y odpornej polskoci w czasie nasilaj¹cej siê presji nacjonalizmu rosyjskiego. Pocz¹tkowo nowej partii nie uznano za niebezpieczn¹ dla
polskiego ziemiañstwa. Bohdan Kleczyñski, delegat powiatowy z Latyczowa,
tak pisa³ w licie odczytanym na posiedzeniu Podolskiego Komitetu Gubernialnego w dniu 15(28) XI 1907 r.: polityka musi byæ jednolit¹ tak daleko, ¿e
pojawienie siê Stronnictwa Krajowego uwa¿am za jakie nieporozumienie,
a ich program nie traktujê jako ideê, a manewr taktyczny84. Ale ju¿ kilka
dni potem ten¿e Kleczyñski w licie z 17(30) XI 1907 r. do Wydzia³u, czyli
instytucji kieruj¹cej Podolskim Gubernialnym Komitetem Wyborczym, pisa³
w tonie niemal alarmistycznym: przywódcy PSK i daj¹ na to [na przypieszenie procesu wynarodowienia  R.J.] receptê niezawodn¹: przytêpienie
82

Krajowcy kresów po³udniowych, Naród a Pañstwo, nr 21 (27) z 1907 r., s. 917920.
Ibidem.
84 K. Dunin-Borkowski, Polscy wielcy w³aciciele ziemscy na Podolu..., k. 195196.
83

Polskie Stronnictwo Krajowe na Rusi 19071909

213

uczuæ narodowych [...], tak ociosany Polak jest materia³em, który mo¿e iæ do
Petersburga, Berlina lub Wiednia85. Obawia³ siê te¿, ¿e do PSK du¿a,
nawet znaczna wiêkszoæ da siê wci¹gn¹æ. Przewaga ich polega: 1. W gotowym i zrêcznie zredagowanym programie, 2. W ulegalizowanym statucie (bo
nie w¹tpiê, ¿e je¿eli podano statut do legalizacji, to siê upewniono wpierw
o dobrym skutku). I na koniec w nazwiskach, które tam figuruj¹ i rozporz¹dzaj¹ wielkimi rodkami86. Akurat ten ostatni element okaza³ siê najmniej
niebezpieczny  utytu³owani za³o¿yciele Stronnictwa niezbyt kwapili siê do
³o¿enia nañ du¿ych sum pieniê¿nych, niemniej dyskusje w rodowiskach
ziemiañskich nie wró¿y³y mu ³atwego ¿ycia, nawet wród tych, których mia³o
ono broniæ.
Kalikst Dunin-Borkowski, nale¿¹cy do PSK, ju¿ mniej emocjonalnie ni¿
B. Kleczyñski ocenia³ w tym samym czasie szanse istnienia nowej partii:
Nie mo¿na stwierdziæ w ¿aden sposób, ¿e nowe stronnictwo jest w stanie
wywrzeæ jakikolwiek wp³yw dodatni dla nas. Pomijam ju¿ to, ¿e stronnictwo
prawie nie egzystuje, bo dotychczas sk³ada siê z kilkudziesiêciu cz³onków
rozproszonych w trzech guberniach. Nikt z takim stronnictwem na gruncie
d¹¿enia do korzyci realnych liczyæ siê nie mo¿e. Najlepiej by³oby dla nas
gdyby ono zjawi³o siê po wyborach87. Konserwatywni ziemianie nie kwestionowali oczywicie programu spo³eczno-ekonomicznego PSK i mo¿na przypuciæ, ¿e gdyby Stronnictwo powsta³o przed wyborami do II Dumy, zyska³oby
znaczn¹ popularnoæ. W warunkach kolejnej kampanii wyborczej  przy
zmienionej 3(16)VI 1907 r. ordynacji wyborczej, nie daj¹cej ¿adnych szans
Polakom z trzech guberni ukraiñskich, i lawinowo rosn¹cej antypolskiej presji nacjonalizmu rosyjskiego  bardziej potrzebne stawa³y siê has³a jednoci
narodowej ni¿ enigmaty w rodzaju idei krajowej.
5. Zwolennicy
Okreleniem bardziej odpowiednim na tytu³ tego podrozdzia³u by³oby
s³owo: obroñcy, gdy¿ nieliczni sympatycy PSK, którzy odwa¿yli siê wyst¹piæ
publicznie, przekonywali do nowej partii poprzez polemizowanie z lawin¹
zarzutów o endeckiej proweniencji i walkê z przeinaczeniami programu pojawiaj¹cymi siê w niemal ca³ej prasie polskiej (wyj¹tkami by³y Kresy, S³owo, Kraj i krakowski Czas). W Dzienniku Kijowskim w³aciwie jedynym artyku³em broni¹cym PSK, poza polemikami hr. M. Tyszkiewicza i kilku
innych za³o¿ycieli Stronnictwa, by³ list Aleksandra Byd³owskiego W sprawie
stronnictwa krajowego88. Autor zadawa³ proste pytania: czy¿ posiadanie zie85

Ibidem, k. 283.
Ibidem.
87 Odpowied K. Dunin-Borkowskiego na okólny list F. Starorypiñskiego i A. Zaleskiego w:
Lune materia³y do historii lat 19051910 na Ukrainie, zw³aszcza na Podolu..., k. 271.
88 A. Byd³owski, W sprawie stronnictwa krajowego (rubryka G³os Wolny), DK, nr 207 z
13 (26) IX 1907 r.
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mi nie jest spraw¹ narodow¹? [...] Wszak gdy tej ziemi w naszym rêku nie
stanie, to »równouprawnieniem«, »przedstawicielstwem w Dumie« i przy
wszystkich »swobodach obywatelskich« bêdziecie jeszcze wiêkszymi pariasami, bo zejdziecie na stanowisko ¯ydów, bo milion Polaków na Rusi przestanie
istnieæ89 . I dalej: je¿eli stronnictwa i zwi¹zki wolno zak³adaæ wszystkim, to
wolno i w³acicielom ziemskim, je¿eli wolno zawziêcie broniæ tego, co nie
istnieje, to dlaczego nie wolno broniæ swej ziemi90. Redakcja Dziennika
Kijowskiego pozostawi³a ten list bez komentarza, gdy¿ wydrukowany by³
w rubryce G³os Wolny, ale nie chcia³a pozostawiæ, s³usznej sk¹din¹d, krytyki swego pisma bez odpowiedzi. Dlatego w numerze 219 w tej samej rubryce
zamieci³a inny list, krytykuj¹cy A. Byd³owskiego91, pod którym w dopisku
redakcyjnym pisa³a: Zarzuty skierowane do redakcji naszego pisma i przygodnych jego wspó³pracowników pozostawilimy bez nale¿ytej odprawy, nie
tylko ze wzglêdu na niezwyk³¹ w naszych stosunkach formê, lecz i na treæ.
Naszym zdaniem podobne bezpodstawne, a bardzo ryzykowne zarzuty mówi³y same za siebie i odpowiednio charakteryzuj¹ ich autora92. Jeli wzi¹æ pod
uwagê, ¿e artyku³y i listy przeciwników PSK posiada³y formê daleko bardziej
odbiegaj¹c¹ od formy i treci listu A. Byd³owskiego, to jeszcze bardziej uwypukli to konsekwentnie wrogi stosunek Dziennika Kijowskiego do nowej
partii.
Zauwa¿y³ to oczywicie petersburski Kraj, w miarê regularnie informuj¹cy czytelników o obydwu stronnictwach krajowych. Kraj konsekwentnie
broni³ PSK przed napastliwoci¹ prasy endeckiej. W styczniu 1909 r. po
kolejnej fali oskar¿eñ ze strony Dziennika Kijowskiego redakcja poinformowa³a czytelników, i¿ nie bêdzie wykorzystywaæ Dziennika Kijowskiego
w przegl¹dach prasy dotycz¹cych PSK: Dopóki¿ ka¿dy numer »Dziennika
Kijowskiego« zawieraj¹cy wzmiankê o PSK bêdzie odmawia³ polskoci, a tym
samym pomawia³ ich o wyrzeczenie siê narodowoci ojczystej ludziom, których nazwiska i dzia³alnoæ obywatelska ¿adnej skazy na sobie nie maj¹93.
Redakcja Kraju po korektach programu partii nie widzia³a ju¿ ¿adnych
powodów do bezwzglêdnej krytyki Stronnictwa: Co ma »Dz. Kij.« do zarzucenia temu programowi? Gdzie w nim lad wydzielenia siê? Gdzie cieñ zaparcia siê polskoci? Gdzie wyzwanie rzucone spo³eczeñstwu?94. W nieca³y miesi¹c póniej Kraj pisa³ w artykule wstêpnym, i¿ po zmianach w programie
krajowcy zyskuj¹ w kraju coraz liczniejszych zwolenników95.
Odmienna metodê walki z pras¹ endeck¹ przyj¹³ I. £ychowski z tygodnika Kresy. Broni¹c PSK, atakowa³ jednoczenie Stronnictwo Demokratycz89
90
91
92
93
94
95

Ibidem.
Ibidem.
M. Junosza-Szaniawski (rubryka G³os Wolny), DK, nr 219 z 27 IX (10 X) 1907 r.
Ibidem.
Wybryki polemiczne, Kraj, nr 2 z 16 (29) I 1909 r.
Ibidem.
Nad Dnieprem, Kraj, nr 8 z 27 II (12 III) 1909 r.
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no-Narodowe, porównuj¹c go do rosyjskich partii lewicowych i polskich organizacji o charakterze postêpowym. W numerze 26 Kresów ukaza³ siê artyku³ przedstawiaj¹cy program Polskiego Zwi¹zku Demokratycznego na Bia³orusi96. W komentarzu redakcyjnym organizacjê tê, przeciwstawiaj¹c krajowcom, niesprawiedliwie porównano z endecj¹, nie zauwa¿aj¹c nowych i oryginalnych elementów programu Zwi¹zku Demokratycznego97 .
W obronie Stronnictwa wystêpowali te¿ niektórzy ziemianie. Wspominany wielokrotnie Kalikst Dunin-Borkowski, pisa³ we wrzeniu 1907 r.: Nie
rozumiem wcale tej polemiki przeciwko programowi stronnictwa prowadzonej z nienawici¹ i nietolerancj¹ szalon¹ [...]. Czy to w prasie, czy w przemówieniach, przeciwnicy programu dochodz¹ w swym zapale do zapominania
o treci programu98. Zwraca³ on uwagê na szkody, jakie pozycji Polaków
w trzech guberniach uczyni³y walki prasowe: utrudni³o porozumienie
w chwili wyborów z innymi grupami narodowociowymi. Ujawni³a przed
nimi ca³y szowinizm, szczery lub sztuczny pewnego od³amu naszego spo³eczeñstwa99.
Obroñców PSK by³o znacznie mniej ni¿ przeciwników, co wiêcej, brak
aktywnoci politycznej potwierdza³ zarzuty tych ostatnich, wytr¹caj¹c jednoczenie orê¿ z rêki cz³onkom i sympatykom próbuj¹cych broniæ Polskiego
Stronnictwa Krajowego na Rusi.
* * *
Zarówno krajowcy z Litwy i Bia³orusi, jak i ci z ziem ukraiñskich,
fatalnie wybrali czas na tworzenie swoich partii. Przyczyn¹ tego by³o mylenie kategoriami celu, jakie mia³y one realizowaæ, a nie z kim i dla kogo mia³y
dzia³aæ. Najogólniej mo¿na mówiæ o dwóch zasadniczych celach tworzenia
partii krajowych o konserwatywnym obliczu. Po pierwsze chodzi³o o ochronê
w³asnoci ziemskiej przed tzw. przymusowym wyw³aszczeniem  mia³o to
³¹czyæ zarówno polskich, jak i rosyjskich ziemian. Celem drugim by³o pokazanie w³adzom, ¿e wród polskich ziemian s¹ grupy gotowe do wspó³pracy (nie
bezwarunkowo, ale na podstawie manifestu padziernikowego), co wiêcej
 do przeciwstawienia siê coraz silniejszemu polskiemu ruchowi narodowemu, zw³aszcza importowanemu z Królestwa Polskiego, którego (przynajmniej w teorii) tak obawia³y siê w³adze. Na Litwie i Bia³orusi, czego nie by³o
na Ukrainie, czynnikiem trzecim by³a rzeczywista chêæ po³¹czenia w pracy
dla kraju wszystkich innych narodowoci  na Rusi adresatem hase³ krajo96

1907 r.

Boruta, Polski Zwi¹zek Demokratyczny na Bia³orusi, Kresy, nr 26 z 19 VII (1 VIII)

97 Szerzej o Polskim Zwi¹zku Demokratycznym pisa³ A. Smoljanczuk, Pami¿ krajewascju i
nacyjanalnaj idejaj..., s. 237-239.
98 K. Dunin-Borkowski, Lune materia³y do historii lat 19051910 na Ukrainie, zw³aszcza
na Podolu..., k. 315.
99 Ibidem.
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wych byli przede wszystkim Rosjanie. Mo¿na przypuciæ, ¿e gdyby obydwa
stronnictwa powsta³y w trakcie trwania I Dumy, wyborów do II Dumy
i podczas jej funkcjonowania, to mia³yby jak¹ szansê na skupienie sporych
grup ziemian obu narodowoci, przede wszystkim przera¿onych stawianymi
w Dumie projektami ekspriopriacyjnymi. Po rozwi¹zaniu II Dumy, wprowadzeniu nowej ordynacji wyborczej i skutecznym umierzeniu przez w³adze
ruchów agrarnych ten czynnik traci³ racjê bytu. Równoczenie spada³a atrakcyjnoæ polskich ziemian jako sojuszników w³adzy w walce z ruchem rewolucyjnym na wsi.
W warunkach wyborów do III Dumy widoczne ju¿ by³o oparcie siê rz¹du
na nacjonalistach rosyjskich, traktuj¹cych krajowe has³a zbli¿enia polskorosyjskiego tylko jako formê os³abienia i rozbicia polskich rodowisk ziemiañskich. Wówczas krajowoæ w ka¿dej formie musia³a przegraæ w rywalizacji
miêdzy nacjonalizmami, zw³aszcza ¿e rosyjski ³¹czy³ w sobie nacjonalizm
kulturowy z pañstwowo-administracyjnym. To st¹d usilne próby krajowców
nawi¹zania kontaktu z Rosjanami napotyka³y niechêæ przewa¿aj¹cej czêci
ziemian rosyjskich i tak zdecydowane, a nawet przesadne przeciwdzia³anie
polskiej endecji. Zwalczaæ bêdziemy stronnictwo krajowe dlatego, ¿e od³¹czaj¹c siê od pnia macierzystego [...] szuka oparcia i ochrony u obcych, u tych
nawet, którzy nie ukrywaj¹ wrogich wzglêdem naszego narodu uczuæ i zamiarów. W tym bowiem le¿y w³aciwe niebezpieczeñstwo tej partii, która jest
bardziej jeszcze ugodow¹ ni¿ agrarjuszowsk¹  pisa³ Dziennik Kijowski
w artykule wstêpnym pod znamiennym tytu³em B³êdna ocena100. Jeli do tej
opinii dodaæ wcale niema³e ambicje dzia³aczy endeckich do kierowania ca³ym
spo³eczeñstwem polskim na Ziemiach Zabranych, to zrozumia³e stan¹ siê nie
przebieraj¹ce w formie ataki na Polskie Stronnictwo Krajowe.
SUMMARY
This article discusses the second national alliance, after the National Alliance
of Lithuania and Belarus, to be founded in 1907 and officially registered by the
Russian authorities in the Taken Lands. The Ruthenian nationalists differed from
the Lithuanian and Belarusian alliance members in that they used more powerful
Polish national slogans and their program was addressed mainly to Russians rather
than the indigenous Ukrainian population. The article is divided into five parts, and
it discusses the following issues: the alliances establishment and operations in
19071909, its organisational structure, its program and the promoted principles,
the arguments of the partys followers and opponents.
The main objective of a political party uniting a small group of the Polish gentry
and aristocrats was to further the cooperation with the Russian landowners in
protecting the estates threatened by agrarian reforms. The partys founders were
acutely criticised by the Polish press supporting the Democratic and National Alliance
100

B³êdna ocena, DK, nr 234 z 14 (27) X 1907 r.
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for their efforts to collaborate with the Russians. The attacks launched by the
Democratic and National Alliance and the suppressing of the peasants agrarian
revolution by Stolypins government marginalized the party which did not even run
in the elections to the Third Duma and ceased to exist several years later.
The emergence and the quick disappearance of both national alliances in the Taken
Lands showed that the nationalist concept, especially one with a conservative and
conciliatory formula, was unacceptable to the local Polish community. After
the agrarian revolution had been contained and as the Russian nationalist movement gained ground, the Russian authorities and landowners lost their interest
in the Polish nationalists.
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WIARA I KOCIÓ£ W WIETLE
MODERNISTYCZNYCH POGL¥DÓW
IZYDORA KAJETANA WYS£OUCHA
Izydor Kajetan Wys³ouch (18691937) nale¿y do pokolenia, które na prze³omie XIX i XX w. na ziemiach polskich wypracowywa³o nowe programy dotycz¹ce
¿ycia spo³ecznego i politycznego. Program Wys³oucha opiera³ siê na za³o¿eniach
religijnych, z których wyprowadza³ kontrowersyjne wnioski, szczególnie w latach 19041910, bulwersuj¹ce jednych, a znajduj¹ce uznanie wród innych.
Syn Antoniego Wys³oucha, redniozamo¿nego szlachcica, który udzia³
w powstaniu styczniowym przyp³aci³ zdrowiem, a w koñcu i ¿yciem, urodzi³
siê na Polesiu w 1869 r. Po ukoñczeniu w 1893 r. studiów filozoficzno-historycznych w Uniwersytecie Warszawskim wst¹pi³ do klasztoru ojców kapucynów. By³ jedynym nowicjuszem zakonnym w Królestwie Polskim (poza paulinami), któremu w³adze carskie po 1864 r. na to zezwoli³y. W Nowym Miecie
nad Pilic¹, razem ze starszym wspó³bratem b³. Honoratem Komiñskim,
uczestniczy³ w tworzeniu podziemnego ¿ycia zakonnego w Królestwie Polskim. W okresie rewolucji 19051907 r. nale¿a³ do grona znanych publicystów,
którzy opowiadali siê za reformami spo³ecznymi. By³ ideologiem rodz¹cego siê
w Królestwie ruchu ludowego i sympatykiem obozu liberalnego. Po wydaniu
przez papie¿a Piusa X encykliki Pascendi Dominici gregis (8 wrzenia 1907)
potêpiaj¹cej modernistyczn¹ myl teologiczn¹, opuci³ zakon w 1908 r. W niepodleg³ej Polsce pracowa³ jako dyrektor departamentu w Ministerstwie Opieki
Spo³ecznej. By³ jednym z pierwszych adeptów polskiego wolnomularstwa, kierownikiem lo¿y-matki Kopernik. Zmar³ w 1937 r. w Warszawie1.
1 Ostatnie prace na temat ¿ycia i dzia³alnoci I. K. Wys³oucha: S. Gajewski, Izydor Kajetan Wys³ouch 18671937, TNKUL, Lublin 1995, s. 262; J. Mazurek, Ksi¹dz Izydor Kajetan
Wys³ouch  wspó³twórca myli programowej ruchu ludowego w Królestwie Polskim, [w:] Kultura
narodowa i Koció³ katolicki w tysi¹cleciu pañstwa polskiego, red. W. Wa¿niewski, IHAP, Siedlce 2003, s. 139149.
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Dorobek publicystyczny Wys³oucha, pisz¹cego zazwyczaj pod pseudonimem Antoni Szech, obejmuje 68 pozycji, z którego po³owê stanowi¹ druki
samodzielne. Ich tematyka, pisana w stylu m³odopolskich literatów, to refleksje natury religijnej (Mistrz z Nazaretu, Warszawa 1905), zaduma nad przemijaniem i w³asn¹ samotnoci¹ (Z krainy ruin, Warszawa 1906), fascynacje
wydarzeniami 1905 r. (W imiê Ojczyzny, Kraków 1905; Resurrecturis, Kraków
1905), które mia³y prowadziæ do zmian spo³eczno-politycznych (Uwagi o socjalizmie, Kraków 1906; Przyjd Polsko, Kraków 1906) i do reform wewn¹trzkocielnych (O pracy katolickiej, Kraków 1906; W sprawie mankietnictwa,
Kraków 1906). Broszury pisane w burzliwych latach rewolucji dotyczy³y jednak nie walki, a formowania nowych postaw ¿yciowych, zdolnych do zaprowadzenia sprawiedliwoci spo³ecznej opartej na przekonaniach religijnych,
zgodnych z modnym wówczas nurtem modernizmu teologicznego. Jego broszury z lat 1908-1910, wydawane g³ównie w Warszawie, jak Hañba, W czym
nadzieja, Na s¹d was wzywam, Katolicyzm a polskoæ, O ca³oæ duszy ludzkiej, Religia ludzkoci, Byæ albo nie byæ, cechuje wrogi stosunek do Kocio³a
katolickiego i lansowanie pogl¹dów potêpionego modernizmu. Po 1910 r. nie
kontynuowa³ swej dzia³alnoci pisarskiej, a pogl¹dy wyra¿a³ tylko wobec
nielicznych, koncentruj¹c siê na pracy w Ministerstwie i kierowanej przez
siebie lo¿y.
Przedmiotem poni¿szych analiz bêd¹ pogl¹dy I.K. Wys³oucha, którymi
uzasadnia³ swój stosunek do ówczesnej rzeczywistoci spo³ecznej, wymagaj¹cej daleko id¹cych reform. Walkê o ich przyjêcie  w takiej formie, w jakiej je
proponowa³  determinowa³y jego przekonania religijne, jak równie¿ postawa
¿yciowa. Poni¿sze analizy oparte zosta³y g³ównie na jego publikacjach, polemikach prasowych, które odnaleæ mo¿na w wielu wychodz¹cych wówczas
periodykach, obejmuj¹cych ró¿ne opcje polityczne i wiatopogl¹dowe. Nale¿y
zaznaczyæ, ¿e jego g³ównym celem by³a popularyzacja pogl¹dów, które rodzi³y
siê w zachodnioeuropejskiej myli teologicznej. Nie przeszkodzi³o to jednak
K. Górskiemu uznaæ Wys³oucha (Antoniego Szecha) za jedynego przedstawiciela modernizmu katolickiego w Polsce2. Innych przedstawicieli tego kierunku, którzy nie wystêpowali przeciw oficjalnemu nauczaniu Kocio³a, nazywano modernizuj¹cymi lub modernizantami3. Wszyscy jednak próbowali dostosowywaæ dogmatykê i moralnoæ katolick¹ do wymagañ wspó³czesnego
wiata, który opieraj¹c siê na zdobyczach ówczesnej wiedzy, kwestionowa³
stanowisko Kocio³a w wielu sprawach.
Znaczna czêæ ówczesnych zwolenników liberalizmu politycznego i gospodarczego, którzy na gruzach instytucji feudalnych przejêli ster rz¹dów
w wielu pañstwach lub wspó³rz¹dzili z innymi ugrupowaniami politycznymi,
za integraln¹ czêæ swej doktryny uzna³a równie¿ liberalny wiatopogl¹d,
2

K. Górski, Polscy integryci. Nieznana karta dziejów katolicyzmu polskiego, Znak
1980(32), nr 56, s. 729. Por. te¿: Z. Poniatowski, Antoni Szech (I. Wys³ouch) i modernizm
katolicki w Polsce, [w:] Studia o modernistach katolickich, Warszawa 1968, s. 169236.
3 Por. np.: I. Charszewski, Modernici i modernizañci nasi i obcy, Warszawa 1910.
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który k³óci³ siê z doktryn¹ katolick¹. Walkê o nowy kszta³t kultury promowa³y nawet instytucje pañstwowe, np. w czasie Kulturkampfu. Koció³ musia³
wiêc zaj¹æ stanowisko wobec wielu problemów, np. ewolucjonizmu, metody
historyczno-literackiej zastosowanej do tekstów biblijnych, odkryæ archeologicznych prowadzonych na Wschodzie czy wierzeñ religijnych ludów afrykañskich i azjatyckich, które wówczas odkrywano i analizowano. W tym kontekcie próba wprowadzenia uzgodnieñ miêdzy wiar¹ i wiedz¹, a tak¿e wytr¹cenia broni wiatopogl¹dowym adwersarzom, sk³ania³a wielu teologów do intensywnej refleksji, która przyjê³a kszta³t modernistycznej teologii.
W wietle powy¿szych uwarunkowañ historycznych przedstawione zostan¹ kolejno pogl¹dy Wys³oucha na temat problemu wiary religijnej (1), póniej
na temat wynikaj¹cego z niej stosunku do organizacji kocielnych, szczególnie do Kocio³a katolickiego. Pogl¹dy dotycz¹ce Kocio³a ukazane zostan¹
najpierw w takiej formie, w jakiej werbalizowa³ je przed wyst¹pieniem
z zakonu w 1908 r. (2), nastêpnie za w latach 19081910 (3). W ostatniej
czêci pracy (4) autor spróbuje ukazaæ konsekwencje wynikaj¹ce z toku rozumowania Wys³oucha.
1. Podstawowym problemem wielu modernistów, tak¿e i Wys³oucha, by³y
rozwa¿ania na temat wiary. Najbli¿szymi w czasie ustaleniami na ten temat
by³y dokumenty Soboru Watykañskiego I z 1870 r. W dokumentach tych
czytamy, ¿e Bóg mo¿e byæ poznawany w sposób pewny przy pomocy naturalnego wiat³a umys³u z rzeczy, które zosta³y stworzone. Mo¿liwoæ poznania
Boga opierano wiêc na rozumie. Jednak wiara Kocio³a, zdaniem soboru,
ró¿ni siê od naturalnej wiedzy o Bogu. Jest ona cnot¹ nadprzyrodzon¹,
przez któr¹ [...] wierzymy w prawdziwoæ rzeczy objawionych przez Boga [...]
z powodu autorytetu samego Boga objawiaj¹cego. Wiara przychodzi wiêc do
cz³owieka z zewn¹trz, z przyjêtego Objawienia i Tradycji. Sobór równoczenie wykluczy³ ze spo³ecznoci wierz¹cych tych, którzy uwa¿aliby, ¿e nie
Objawienie Bo¿e, lecz tylko w³asne wewnêtrzne dowiadczenia lub prywatne
objawienia s¹ wy³¹cznymi kryteriami wiary religijnej4.
Ustalenia Soboru Watykañskiego I opiera³y siê na arystotelesowskiej
definicji prawdy, która polega na zgodnoci umys³u z poznawanym przedmiotem oraz zak³ada mo¿liwoæ poznania prawdy przez cz³owieka. W XIX w.
zaczêto jednak kwestionowaæ tê mo¿liwoæ, jak te¿ prawdziwoæ ustaleñ wynikaj¹cych z Biblii, któr¹ traktowano jako dzie³o historyczno-literackie i stosowano do jej analizy poznane metody badawcze. Poniewa¿ nauka stara³a siê
wypieraæ religiê z ró¿nych dziedzin ¿ycia, wielu teologów zaczê³o uzasadniaæ j¹
w nowy sposób. Drogê wskazywa³a im filozofia Immanuela Kanta (17241804),
który mo¿liwoæ poznania naukowego ograniczy³ tylko do zjawisk, do dowiadczenia. Istota rzeczy, rzecz sama w sobie, pozostawa³a niepoznawalna.
4

Breviarium Fidei. Kodeks doktrynalny wypowiedzi Kocio³a, Poznañ  Warszawa  Lublin 1964, s. 2735 (fragment konstytucji soborowej Dei Filius).
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W ten sposób podwa¿ono dotychczasow¹ teologiê racjonaln¹ opieraj¹c¹ siê na
dowiedzionych przes³ankach. Naukowo bowiem (czysty rozum) w sprawach
metafizyki nie mo¿na siê wypowiadaæ, nie mo¿na wiêc dowieæ istnienia, jak
i nieistnienia Boga. Dopiero nakaz rozumu praktycznego, który zak³ada wolnoæ i niemiertelnoæ cz³owieka, prowadzi³ Kanta do nowej metafizyki, której
naukowo nie mo¿na udowodniæ, mo¿na jednak wiele jej tez uzasadniæ, wykazuj¹c ich zgodnoæ z postulatami stawianymi przez ¿ycie i ludzkie dzia³anie5.
Teoria Kanta dla wielu teologów sta³a siê zasadnicz¹ przes³ank¹ rozumowania. Skoro w sprawach religijnych nale¿a³o wycofaæ siê z dowodzenia w³aciwego nauce, zaczêto opieraæ siê na wewnêtrznym prze¿yciu, uczuciu, zmyle religijnym tkwi¹cym w cz³owieku. Do Boga dochodzimy wiêc, jak mówiono, nie rozumem, lecz przez w³asne dowiadczenia ¿yciowe, w trakcie których Bóg objawia siê w nas jako odczuwana koniecznoæ.
Wys³ouch zna³ z pewnoci¹ filozofiê Kanta. Studiowa³ przecie¿ na wydziale filozoficzno-historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Rozumowanie
modernistycznych teologów by³o mu zapewne bliskie. Dlatego w swych broszurach wiarê uto¿samia³ z instynktem religijnym, który jest ród³em uwiadamianych sobie przez cz³owieka idea³ów. Jak Duch Bo¿y ukszta³towa³ wiat
z chaosu  pisa³  tak idea³y wszczepione w naturê ludzkiej duszy, stopniowo
uwiadamiane, kszta³tuj¹ osobowoæ cz³owieka6. W procesie uwiadamiania
sobie tych idea³ów, a tak¿e w procesie ich realizacji cz³owiek spotyka Boga,
który jest Prawd¹, Dobrem i Sprawiedliwoci¹. D¹¿enie do idea³ów jest wiêc
d¹¿eniem o charakterze religijnym, bez wzglêdu na to, czy cz³owiek uwiadamia to sobie, czy nie. Tak wiêc ludzie uwa¿aj¹cy siebie za religijnych, je¿eli
nie realizuj¹ wspomnianych idea³ów, faktycznie religijni nie s¹, natomiast
ludzie podejmuj¹cy nawet walkê z Kocio³em, ale d¹¿¹cy do Prawdy, Dobra
i Sprawiedliwoci, s¹ z pewnoci¹ religijni. Takimi mog¹ byæ i potêpiani libera³owie (w znaczeniu wiatopogl¹du liberalnego), jak i socjalici, mêczennicy
idei, którzy na przyk³ad w toku rewolucji 1905 r. podjêli walkê o sprawiedliwoæ spo³eczn¹. To oni s¹ naprawdê szczêliwi, bo godni nazwy cz³owieka7.
Uczucia religijne nie potrzebuj¹ dogmatyzowania prze¿ywanych prawd.
Zale¿¹ one bowiem od mentalnoci i wykszta³cenia cz³owieka. Maj¹ jednak
zawsze charakter etyczny. Religia wiêc nie objawia siê w systemach dogmatycznych, jest realizacj¹ prawd moralnych. Dlatego te¿ ludziom nale¿y ukazywaæ moraln¹ stronê religii8. Do Boga idzie siê bowiem nie wysi³kiem
rozumu, ale podnosz¹c siê sami wewnêtrznie, lepszymi staj¹c siê ci¹gle. I ten
Go pozna, kto duszê podniesie, ulepszy9. Te wielkie idea³y musz¹ zwyciê¿yæ,
5 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2, Warszawa 1917, s. 172178; S. Kowalczyk, Wieki
o Bogu, Wroc³aw 1986, s. 303306.
6 A. Szech, Wyjanienia, Warszawa 1908, s. 2; idem, Uwagi o socjalizmie, Kraków 1906,
s. 71; idem, Z podañ wschodu, Sfinks 1908 (4), s. 236248.
7 A. Szech, Szczêliwi, Warszawa 1905, s. 14.
8 A. Szech, Wyjanienia..., s. 54.
9 A. Szech, A On im mówi³, Kraków 1905, s. 8.
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gdy¿ rodz¹ siê w g³êbinach ludzkiej duszy, s¹ wiêc wynikiem g³osu samego
Boga10.
G³oszenie i koniecznoæ realizacji prawd moralnych nale¿a³o do zasadniczych w¹tków w rozwa¿aniach Wys³oucha-Szecha. Nurt ten dominowa³ te¿
w ca³ej modernistycznej i modernizuj¹cej refleksji teologicznej. Dla nowej
apologetyki, nauki uzasadniaj¹cej wiarê, ukuto nawet now¹ terminologiê.
O ile star¹ nazywano racjonalizmem dogmatycznym, now¹ okrelano jako
dogmatyzm moralny, odwo³uj¹cy siê do prawd serca, a nie racjonalnego
dowodzenia11.
Taka postawa nie by³a zreszt¹ czym nowym. Odwo³ywa³ siê do niej ju¿
w. Augustyn (354430) i wspó³czesny modernistom kard. J. Newmann
(18041890), który ród³o wiary przenosi³ ze sfery rozumu w sferê sumienia.
Twierdzi³ on, ¿e chcieæ narzucaæ ludziom wiarê za pomoc¹ argumentów jest
tak¹¿ sam¹ niedorzecznoci¹, jak j¹ narzucaæ za pomoc¹ tortur. Od niego
te¿ pochodzi zdanie: Nie wierzê w wartoæ sylogizmu, gdy chodzi o nawracanie, pragnê mieæ do czynienia nie z mêdrkuj¹cym, lecz z têskni¹cym12.
Podobne stanowisko zaj¹³ wspó³czesny Newmannowi filozof i teolog rosyjski
W³odzimierz So³owjow (18531900), dla którego Bóg nie by³ faktem zewnêtrznym, narzucaj¹cym siê nam pomimo naszej woli, lecz prawd¹ wewnêtrzn¹, moralnie nas obowi¹zuj¹c¹ do jej przyjêcia13. W literaturze w¹tek
ten rozwija³ Fiodor Dostojewski (18211881), którego bohaterowie dochodzili
do Boga na podstawie dostrze¿onej potrzeby istnienia ³adu moralnego. Na
podobnych za³o¿eniach opar³ siê protestancki pastor i filozof Friedrich Schleiermacher (17691838), póniej Charles Secretan (18151895), który Boga
uto¿samia³ z porz¹dkiem moralnym. Postawa modernistycznych teologów nie
by³a wiêc nowa. Nowoci¹ natomiast by³ postulat ca³kowitego odrzucenia
racjonalizmu dogmatycznego, a oparcie siê wy³¹cznie na dogmatyzmie moralnym. Tak przynajmniej czynili sztandarowi przywódcy tego kierunku.
Obecny jest on te¿ w rozwa¿aniach Wys³oucha.
Z tak skonstruowanej doktryny wynika³y daleko id¹ce konsekwencje.
Skoro instynkt religijny jest podstaw¹ ludzkiej wiary, a dusza ludzka miejscem objawiaj¹cego siê Boga, niepotrzebne staje siê objawienie zewnêtrzne,
czyli prawdy biblijne. Bibliê traktowano wiêc jak ka¿de inne ród³o historyczne, a formu³owane na jej podstawie dogmaty stawa³y siê tylko prawdami
wzglêdnymi, uznanymi przez chrzecijan danej epoki, których wiadomoæ
w miarê rozwoju dziejów poszerza³a siê, a wraz z ni¹ zmienia³y siê i dogmaty.
Pogl¹dy te dotyczy³y równie¿ Osoby Chrystusa. Dla wielu (np. A. Loisyego)
Chrystus nie by³ Synem Bo¿ym, jak rozumia³a to dogmatyka katolicka. Do
10

A. Szech, Przyjd Królestwo Twoje, Kraków 1906, s. 100101.
M. Zdziechowski, Pestis perniciosissima, Warszawa 1905, s. 71.
12 Cyt. za: M. Zdziechowski, Pesymizm, romantyzm, a podstawy chrzecijañstwa, t. 1,
Warszawa 1993 s. XII (fotooffset). Por. te¿: J. Kelner, Herman Schell  niemiecki modernista
katolicki, Studia Religioznawcze 1970, nr 3, s. 95.
13 Cyt. za: M. Zdziechowski, Pesymizm..., s. 321.
11
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takich wniosków dochodzi³ te¿ i Wys³ouch. Przed 1908 r. postulowa³ porzucenie sporów dogmatycznych i po³o¿enie nacisku w nauczaniu na etyczny wymiar religii14. W broszurach wydanych po 1908 r., wypowiadaj¹c siê o chrzecijañstwie, pisa³ ju¿, ¿e zainicjowa³ go Jezus z Nazaretu, cz³owiek tylko,
chocia¿ o wielkiej wra¿liwoci religijnej.
2. Nauka o wierze, Objawieniu i Chrystusie determinowa³a pogl¹dy Wys³oucha na Koció³, ulega³y one stopniowej ewolucji. W zakonie powinien
otrzymaæ stosowne na ten temat wykszta³cenie. Wst¹pi³ tam jednak w nadziei, ¿e w ten sposób poszerzy mo¿liwoci swego oddzia³ywania spo³ecznego.
Po zapoznaniu siê z nowym pr¹dem teologicznym idea s³u¿by spo³ecznej
nabra³a dla niego innego wymiaru. Wyprowadza³ j¹ bowiem ze zmys³u religijnego cz³owieka, przez który Bóg objawia wspó³czesnym nowe idee do realizacji. Za naczeln¹ wówczas ideê, znak czasu, uzna³ Wys³ouch walkê o sprawiedliwoæ spo³eczn¹. Temu celowi w szczególny sposób powinny s³u¿yæ instytucje religijne i ludzie z nimi zwi¹zani.
Najwiêksz¹ liczebnie instytucj¹ religijn¹ w Królestwie Polskim by³ Koció³ katolicki, który móg³ formowaæ pogl¹dy wielu swych wyznawców. Zadania Kocio³a zosta³y wiêc przez Wys³oucha przewartociowane. Skoro naczelnym zadaniem jest wprowadzanie sprawiedliwoci spo³ecznej w wiecie, jest
to równie¿ zadaniem Kocio³a. Koció³ by³ dla niego spo³ecznoci¹ realizuj¹c¹
idea³ Królestwa Bo¿ego na ziemi. Królestwo to jednak formu³owa³ nieprecyzyjne. Uwa¿a³ bowiem, ¿e bêdzie nim taki stan rzeczy w ludzkoci, gdzie
krzywdy nie bêdzie15. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e chocia¿ realizacja tego idea³u
nie jest w pe³ni mo¿liwa, w tym kierunku nale¿y stale dzia³aæ, na tym
bowiem polega wieczny postêp ludzkoci. W kontekcie tych zadañ poszerza
Wys³ouch pojêcie Kocio³a: Koció³ to ludzkoæ ca³a, wszyscy ludzie, co prawdê kochaj¹, co do prawdy d¹¿¹. Wiêc dobro ludzkoci jest dobrem Kocio³a16 . Dobro ludzkoci uto¿samia³ jednak z zaspokajaniem naturalnych potrzeb ludzkich, które mia³y byæ realizowane przez pos³ugê Kocio³a. W tym
duchu interpretuje wiêc probê z Modlitwy Pañskiej: Przyjd Królestwo
Twoje, któr¹ powinni realizowaæ wyznawcy Chrystusa. Jest ona bowiem
wezwaniem chrzecijan do zlikwidowania niesprawiedliwych struktur spo³ecznych, do usuwania z³a z ¿ycia spo³ecznego. Zasadniczym celem Kocio³a
mia³a wiêc byæ walka o sprawiedliwoæ spo³eczn¹.
Postulat walki o sprawiedliwoæ spo³eczn¹, jako wyraz buntu wobec
zastanej rzeczywistoci i jako zadanie dla wspó³czesnego Kocio³a, nie by³ tak
ostro podnoszony w zachodnioeuropejskiej myli modernistycznej. Dlatego
te¿ wybitny znawca tej problematyki, papie¿ Benedykt XVI, sekularyzacjê
14

A. Szech, Wyjanienia..., s. 53.
A. Szech, Przyjd Królestwo Twoje..., s. 56. Por. idem, Uwagi o socjalizmie, Kraków
1906, s. 48.
16 [I. K. Wys³ouch], Do braci kap³anów, Kraków 1906 s. 15. Por.: A. Szech, O pracy
katolickiej, Kraków 1906, s. 16.
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idei Królestwa Bo¿ego w XIX- i XX-wiecznych sporach teologicznych wyprowadza dopiero z dyskusji toczonych po II Soborze Watykañskim17, gdzie idea
regnocentryzmu bliska jest postulatom Wys³oucha.
W modernizmie zachodnioeuropejskim za najwa¿niejsze uznawano problemy zwi¹zane z egzegez¹ Biblii, z synchronizowaniem nauczania kocielnego z wynikami wspó³czesnych badañ naukowych i nowymi koncepcjami filozoficznymi. Jedynie we W³oszech, gdzie po zjednoczeniu kraju (18601870)
nêdzy ludzkiej nie by³o wcale mniej ni¿ w po³owie XIX w., akcentowano
równie¿ problematykê spo³eczn¹. Dlatego te¿ walka o sprawiedliwoæ spo³eczn¹ by³a jednym z zasadniczych motywów twórczoci A. Fogazzaro, pisz¹cego w duchu modernistycznych koncepcji teologicznych18. Je¿eli ju¿ porównujemy pogl¹dy Wys³oucha z pogl¹dami modernistów w³oskich, to godn¹
odnotowania jest postaæ modernizuj¹cego biskupa Geremia Bonomellego
(1831-1914), który w trzecim tomie swej apologetyki znacznie poszerzy³ zakres pojêcia Kocio³a. Za jego cz³onków uwa¿a³ bowiem wszystkich godnie
¿yj¹cych ludzi, bez wzglêdu na wyznanie: Koció³ ma swych cz³onków wród
heretyków, wród schizmatyków, wród samych nawet pogan, wszêdzie, gdzie
s¹ dusze uczciwe, kochaj¹ce, szczerze szukaj¹ce prawdy i cnoty, gotowe pójæ
za g³osem Boga, skoro da siê im us³yszeæ19. Dla Bonomellego, który podejmowa³ równie¿ wiele inicjatyw spo³ecznych, Koció³ nie jawi³ siê jednak jako
ludzkoæ, która w szczêciu doczesnym mia³a oczekiwaæ swych eschatologicznych przeznaczeñ. Do jego zadañ nale¿a³a pomoc w poszukiwaniu prawdy
i cnoty, a nie realizacji szczêcia na ziemi, które mia³o wynikaæ z dzia³añ
podjêtych przez Koció³. Pogl¹dy Wys³oucha ró¿ni³y siê wiêc od pocz¹tku od
ogó³u polemizuj¹cych z nim publicystów i teologów katolickich.
Werbalizowana przez Wys³oucha mi³oæ do ludzkoci i walka o udzia³
Kocio³a w akcjach zmierzaj¹cych do zaprowadzenia sprawiedliwoci spo³ecznej zjedna³a mu zwolenników podejmuj¹cych g³os w jego obronie. Pogl¹dy
Wys³oucha w tym czasie trudno by³o bowiem w pe³ni oceniæ. Przyjmowa³y
czêsto formê m³odopolskich utworów literackich, traktowane by³y nie jak
traktaty teologiczne, ale jak wypowiedzi na aktualne problemy spo³eczne
i religijne. Oceniaj¹cy te pogl¹dy arcybiskup lwowski J. Teodorowicz i biskup
wileñski E. Ropp uznali tylko, ¿e podyktowane by³y gorliwoci¹ zakonnika,
podane w podnios³ej formie, jednak¿e wiedza i wytrawnoæ umys³u mu nie
dopisa³y. Podobnie oceniali Wys³oucha w 1906 r. jego prze³o¿ony b³. Honorat
Komiñski i znany teolog francuski Jean Baptiste Bertier (18401908)20.
17

Josef Ratzinger [Benedykt XVI], Jezus z Nazaretu, Kraków 2007, s. 5658.
M. Nowaczyk, Pogl¹dy religijne i spo³eczne Antonio Fogazzaro, Warszawa 1974;
A. Nowicki, A. Fogazzaro i E. Bounaiuti. Dzieje modernizmu w³oskiego, [w:] Studia o modernistach katolickich, Warszawa 1968 s. 154, 159162.
19 G. Bonomelli, La Chiesa, Milano 1900, s. 92.
20 J. Teodorowicz, Broszury Szecha, Przegl¹d Powszechny 1907 s. 24; Archiwum
O.O. Kapucynów w Warszawie. Archiwum o. H. Komiñskiego, Listy bp. Roppa i o. H. Komiñskiego do genera³a zakonu z maja i czerwca 1907 r.
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Pogl¹dy Wys³oucha przed 1908 r. nie by³y bowiem a¿ tak radykalne i trudno
by³o odró¿niæ jego wypowiedzi, w których wystêpuje jako polemizuj¹cy publicysta czy zatroskany o poprawnoæ wypowiedzi teolog.
Zmys³ religijny mo¿na by³o traktowaæ nie tylko jako ród³o wiary, lecz
równie¿ jako naturaln¹ dyspozycjê do jej przyjêcia. Sugeruje to zreszt¹ maksyma Tertuliana: Anima naturaliter christiana. Aprobata dla dogmatyzmu
moralnego nie musia³a wykluczaæ racjonalizmu dogmatycznego, co przyznawali i ci, którzy przed 1907 r. uchodzili za modernistów. Nawet racjonalistyczne rozwa¿ania na temat Chrystusa nie prowadzi³y koniecznie do zerwania z Kocio³em. Zaczêto bowiem odró¿niaæ Chrystusa historycznego, którym
interesowa³a siê nauka, i Chrystusa wiary, co nie wyklucza³o Jego Bóstwa.
Oczywicie z tych za³o¿eñ mo¿na by³o wyci¹gn¹æ i bardziej radykalne wnioski, czego jednak Wys³ouch przed oficjalnym potêpieniem modernizmu nie
zrobi³. Czy czyni³ to w sposób zamierzony, czy by³o to tylko wyrazem przyjêtej przez niego taktyki  trudno stwierdziæ z ca³¹ pewnoci¹. Niewielu jednak
modernistów przemyla³o do koñca skutki wynikaj¹ce ze wszystkich za³o¿eñ
i osi¹gniêæ tego kierunku. Zreszt¹ takich ogólnie przyjêtych za³o¿eñ, obowi¹zuj¹cych wszystkich, którzy domagali siê zmian w Kociele, nie by³o i byæ nie
mog³o. Zwarty system pojawi³ siê dopiero na kartach encykliki Pascendi
Dominici gregis z 8 wrzenia 1907 r. i we wczeniejszym dekrecie wiêtego
Oficium Lamentabili z 3 lipca tego¿ roku. Potêpione w tych dokumentach
tezy to przede wszystkim pogl¹dy A. Loisyego. On bowiem, jako jeden z
nielicznych, wyci¹gn¹³ wszystkie wnioski z tez, do których dotar³ w swych
badaniach. Stworzy³ wiêc system. Mia³ te¿ pe³n¹ wiadomoæ nieortodoksyjnoci swych pogl¹dów. W Kociele pozostawa³ tylko dlatego, ¿e uwa¿a³ go za
wychowawcê ludzkoci i z tego miejsca, do chwili potêpienia doktryny, móg³
najskuteczniej oddzia³ywaæ i na Koció³, i na ludzkoæ21 . Je¿eli do takich
wniosków doszed³ tak¿e Wys³ouch, nie przekaza³ ich ani w wydawanych
wówczas broszurach, ani w swych wyst¹pieniach publicznych.
3. Broszury Wys³oucha opublikowane po jego wyst¹pieniu z klasztoru
nosz¹ inny charakter. Koció³ uzna³ on wówczas za instytucjê niereformowaln¹, która zabija umys³owoæ, energiê, szlachetnoæ duszy, krzewi ciemnotê.
Nie ma wiêc szans na przetrwanie i jest ju¿ tylko trupem rozk³adaj¹cym siê
 mumi¹ przesz³oci22 . W imiê zdrowego rozs¹dku nale¿y wiêc z nim zerwaæ, uwolniæ ludzi z mroków klerykalnego wiêzienia, a Polskê od zale¿noci od Rzymu. Nie trzeba zreszt¹, wed³ug Wys³oucha, d³ugo na to czekaæ.
Straci³ on bowiem si³ê moraln¹ i nied³ugo zakoñczy swój ¿ywot23. Podejmuj¹c tê tematykê, okrela³ on równoczenie, czym jest w³aciwie rozumiana
21

M. Loisy, Choses passëes, Paris 1913, s. 308-309 (wypowied z czerwca 1904 r.).
A. Szech, Byæ albo nie byæ, Warszawa 1910, s. 18; idem, Katolicyzm a polskoæ, Warszawa 1909, s. 14.
23 A. Szech, Na s¹d was wzywam, Warszawa 1909, s. 14.
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religia. Jest ona uwiadomieniem, rozwiniêciem religijnego uczucia24. Dlatego te¿ syzyfowymi pracami nazywa³ nauki Kocio³a, które dla wspó³czesnych s¹ niemo¿liwe do przyjêcia. Ludzkoæ bowiem stale rozwija siê,
a w duszach ludzkich dokonuj¹ siê zmiany. Tymczasem Koció³ nie chce
przystosowaæ siê do nowych warunków, do ewolucji ducha. T³umi ¿ycie religijne w duszach i lekcewa¿y osi¹gniêcia wspó³czesnej cywilizacji25. Cytowane
teksty ostatnich broszur kwestionuj¹ wiêc Objawienie, przekazywane przez
Koció³ prawdy, w tym potrzebê Urzêdu Nauczycielskiego w Kociele.
Krytyka Wys³oucha nie ogranicza³a siê do Kocio³a katolickiego. Obejmowa³a ona wszystkie wyznania, które nie pozwalaj¹ na rozwój duszy i narzucaj¹ ró¿ne formy zniewolenia. Ka¿dy bowiem systemat religijny, przez który rozumia³ wyznanie religijne, z biegiem czasu przypisuje sobie nieomylnoæ
swych twierdzeñ. Nieomylny jest jednak tylko zmys³ religijny, ujawniaj¹cy
siê w powszechnym d¹¿eniu ludzkoci do stawianych przez siebie celów.
Tymczasem nieomylnoæ przypisuj¹ sobie w³adze poszczególnych wyznañ.
W³adze te jednak nie realizuj¹ powierzonych im zadañ, tj. rozwoju ducha,
d¹¿enia do postêpu. Szczególnie katolicyzm próbuje zamazywaæ ró¿nice miêdzy religi¹ a wyznaniem. Idealna by³aby sytuacja, gdyby pojêcia te mog³y byæ
zbie¿ne. Mo¿liwe by³oby to tylko wówczas, gdyby uznano jedn¹ powszechn¹
religiê ludzkoci, któr¹ mo¿na by zbudowaæ na za³o¿eniach sformu³owanych
przez modernistów26. Poniewa¿ aktualnie jest to niemo¿liwe, nale¿y popieraæ
te systemy, które najbardziej odpowiadaj¹ d¹¿eniom ludzkoci do postêpu.
W epoce liberalizmu systemów tych mo¿e byæ coraz wiêcej. Wielu ludziom nie
bêd¹ bowiem odpowiada³y ich dotychczasowe wyznania i tworzyæ bêd¹ mniejsze grupy religijne, tzw. sekty. Gdy pojawia³y siê one w przesz³oci, mia³o to
równie¿ i negatywne skutki, prowadzi³o bowiem do wani religijnych. W obecnych czasach, bêd¹c jak i dawniej wyrazem intensywnego rozwoju uczucia
religijnego, nie gro¿¹ natomiast konfliktami: Wszak pokój religijny panuje
w krajach, gdzie roi siê od sekt niezlicznych27. Wielu jednostkom  kontynuowa³ Wys³ouch  nie bêdzie odpowiada³ ¿aden system religijny, ¿adne wyznanie. Systemy konieczne s¹ bowiem tylko dla mas. Jednostki bardziej samodzielne mog¹ obywaæ siê i bez ¿adnej przynale¿noci wyznaniowej. Ju¿ samo
d¹¿enie do realizacji wielkich idea³ów ludzkoci, przede wszystkim do Dobra,
Prawdy i Sprawiedliwoci, w³¹cza cz³owieka do wielkiego kocio³a dzieci Bo¿ych28. Dlatego te¿ w procesie wychowawczym m³odego pokolenia nale¿y rozbudzaæ szlachetne têsknoty do nieskoñczonoci, uczyæ ukochania wielkich idea³ów prowadz¹cych cz³owieka do wielkich powiêceñ i do bohaterskich czynów.
Nale¿y te¿ wychowywaæ ludzi do walki z takimi systematami religijnymi,
które stoj¹ na przeszkodzie w procesie rozwoju ludzkoci.
24
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4. Pogl¹dy Wys³oucha na tematy religijne mo¿na by poddaæ wszechstronnej analizie krytycznej. Nie jest to celem niniejszego opracowania. Ukazana zosta³a tu tylko postaæ polskiego modernisty katolickiego, jedynego,
który po og³oszeniu encykliki Pascendi znalaz³ siê w wrogim Kocio³owi obozie, zmieniaj¹c równoczenie treci swego przes³ania. Zwrócê w tym miejscu
tylko uwagê na widoczne niekonsekwencje zakodowane w jego doktrynie,
których prawdopodobnie nie dostrzega³.
Pierwsza wynika³a z akceptowanej przez niego i wyra¿anej we wszystkich niemal publikacjach istoty wiary religijnej, wyra¿aj¹cej siê w uwiadamianiu sobie uczucia religijnego, wiary pochodz¹cej od wewn¹trz cz³owieka, a nie z zewn¹trz, czyli z przyjêtego przez Koció³ Objawienia. W latach
18931902 funkcjonowa³o w Królestwie Polskim tajne zgromadzenie ksiê¿y,
na legalne organizowanie siê zgromadzeñ zakonnych nie pozwala³y bowiem
w³adze carskie. Zgromadzenie, powsta³e z inspiracji o. H. Komiñskiego,
w 1902 r. zerwa³o z nim kontakt, o czym Wys³ouch by³ dobrze poinformowany. Ksiê¿a ci ulegali wp³ywom jednej z prze³o¿onych zgromadzeñ ukrytych,
Felicji Koz³owskiej (18621921), która budzi³a ich podziw swym ascetycznym
¿yciem, a tak¿e treci¹ prywatnych objawieñ. Koció³ objawienia te uzna³ za
nieautentyczne i nakaza³ odsuniêcie Koz³owskiej od wp³ywu na duchowieñstwo. Samo za zgromadzenie zosta³o rozwi¹zane (1904).
W trakcie wydarzeñ rewolucyjnych w 1905 r. duchowni zwani mariawitami zlekcewa¿yli decyzjê wiêtego Oficjum i w lutym 1906 r. wypowiedzieli
pos³uszeñstwo swym biskupom, tworz¹c zrêby nowego wyznania religijnego
 mariawityzmu. Powy¿szy problem nie zosta³ do koñca wyjaniony i czeka
na swego badacza. Mariawityzm zrodzi³ siê w warunkach potrzeby reformy
kleru, inicjatywa znalaz³a wiêc wielu sprzymierzeñców. Do stowarzyszenia
zg³osili siê gorliwi ksiê¿a, z których wielu ukoñczy³o studia w petersburskiej
Akademii Duchownej. Uchodzili powszechnie za kwiat kleru diecezjalnego
i mieli wielu sympatyków, którzy patrzyli na nich jako na realizatorów postulowanej reformy. Reforma jednak nie uda³a siê. Duchowni ci znaleli siê
poza Kocio³em. Poci¹gnêli te¿ za sob¹ wielu wiernych, którzy przejmowali
wi¹tynie i budynki nale¿¹ce do Kocio³a katolickiego, co prowadzi³o do
krwawych nieraz zaburzeñ miêdzy zwolennikami mariawityzmu a katolikami pozostaj¹cymi w ³¹cznoci z Kocio³em.
Przyczyny zerwania z Kocio³em mia³y wiele ró¿norodnych uwarunkowañ. Jednym z nich, chocia¿ nie akcentowanym w opracowaniach na ten
temat, by³o uleganie niektórym przynajmniej zasadom modernizmu katolickiego. Zaakcentowano bowiem znaczenie uczucia religijnego, które nie mo¿e
byæ tamowane przez Koció³ instytucjonalny. Wyci¹gniêto przy tym wnioski
z mo¿liwoci przeciwstawienia siê w³adzom kocielnym, je¿eli nie pozwalaj¹
one na spontaniczny rozwój uczucia religijnego, m.in. przez przyjmowanie
prywatnych objawieñ, stanowi¹cych formê rozwoju tego uczucia. Przywódcy
tego kierunku w konsystorzu lubelskim 6 lutego 1906 r. stwierdzili wiêc
wyranie, ¿e dzia³anie ich jest wyp³ywem w sposób niezwyk³y objawionej im
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Woli Bo¿ej, skutkiem czego iurisdictio i missio canonica ich nie obowi¹zuje29. Uwa¿ali, ¿e ich dzia³alnoæ religijna nie wymaga kocielnego zezwolenia, poniewa¿ objawiona im wola Bo¿a mia³a pierwszeñstwo przed w³adz¹
biskupa, w którego diecezji pracowali.
Wys³ouch w 1906 r. nie przyj¹³ jednak nowego systematu religijnego,
mimo zbie¿nych pogl¹dów na istotê religii. Polemice z mariawitami powiêci³
nawet dwie wydane w 1906 r. broszury. Twierdzi³, ¿e wierzenia ich oparte s¹
na ba³amutnych i dziwacznych objawieniach jakiej kobiety, które nazywa³
te¿ chorobliwymi przywidzeniami. Krytykowa³ odrzucenie przez nich decyzji
papieskiej, co wynika³o  jak twierdzi³  z braku pokory i pos³uszeñstwa
nale¿nego w³adzy kocielnej30. W drugiej broszurze31 problem ten ukaza³
w kontekcie koniecznej reformy kleru, nie zmieniaj¹c jednak swych s¹dów,
które wczeniej wypowiedzia³ na ten temat. Uzna³ wiêc potrzebê w³adzy
kocielnej i potrzebê korygowania przez ni¹ zasad wiary. Wypowiadaj¹c póniej zupe³nie inne s¹dy, nie zrewidowa³ za³o¿eñ, na podstawie których je
formu³owa³. Istotê wiary dalej upatrywa³ w uczuciu religijnym, a sekty na
nim oparte za optymalne rozwi¹zanie na dzieñ dzisiejszy. Tymczasem oparty
na tych zasadach Koció³ mariawicki nie werbalizowa³ takich jak on pogl¹dów religijnych i spo³eczno-politycznych. Wrêcz przeciwnie  mariawici jeszcze bardziej od Kocio³a katolickiego odporni byli na przyjmowanie nowych
ustaleñ teologicznych, które zadowala³yby Wys³oucha. Wychodz¹c z podobnych pogl¹dów na istotê aktu wiary, nie zgodziliby siê z pewnoci¹ na przyk³ad na zbudowanie ogólnoludzkiej religii kosztem zasad wiary. Jako sekta
(u¿ywamy tu jego nazewnictwa) mariawici mogli, co najwy¿ej, os³abiaæ spo³eczne i religijne oddzia³ywanie Kocio³a katolickiego, któremu Wys³ouch wypowiedzia³ walkê. Najbli¿szy mu jednak przyk³ad umo¿liwiaj¹cy wyci¹gniêcie wniosków z werbalizowanych przez niego pogl¹dów nie prowadzi³ do
zak³adanych przez niego wniosków i nie przekona³ ludzi inteligentnych, do
których siê odwo³ywa³. Krytycznie oceniaj¹c nowe wyznanie religijne, nie
zrezygnowa³ przy tym ze swych poprzednich ustaleñ dotycz¹cych aktu wiary.
Nigdy ju¿ zreszt¹, przynajmniej publicznie, do problematyki tej nie powróci³.
Nieracjonalne, bo niezgodne z natur¹ cz³owieka, by³o pojmowanie Kocio³a jako spo³ecznoci ludzi tylko doskona³ych, spo³ecznoci, która musi
realizowaæ uwiadamiane sobie idea³y i to w stopniu heroicznym. W starej
apologetyce prawdy pochodz¹ce z zewn¹trz, prawdy objawione, cz³owiek
móg³ przyj¹æ lub odrzuciæ. Koció³ stanowi³ wiêc spo³ecznoæ zró¿nicowan¹
pod wzglêdem zachowañ moralnych. By³o w nim miejsce zarówno dla wiêtych, jak i dla tych, którzy potrzebuj¹ nawrócenia. W wietle nowej apologe29 S. Gajewski, Diecezja p³ocka w latach 18641914, Studia P³ockie 1975, s. 328 (cytat
pochodzi z akt konsystorza lubelskiego).
30 A. Wys³ouch, Mariawici, Warszawa 1906, s. 411.
31 A. Wys³ouch, W sprawie mankietnictwa, Kraków 1906. Praca uzyska³a pozytywn¹ recenzjê w organie prasowym m³odego duchowieñstwa d¹¿¹cego do wewn¹trzkocielnych reform.
Por. Wiadomoci Pasterskie 1906, nr 4, s. 256.

230

Stanis³aw Gajewski

tyki Koció³ jawi³ siê jako spo³ecznoæ ludzi prawych. Ich etyka wiadczyæ
mia³a o obudzonym zmyle religijnym, wyra¿aj¹cym siê nie w formu³owaniu
prawd dogmatycznych, lecz w przyk³adnym ¿yciu. Wielu cz³onków Kocio³a
katolickiego Wys³ouch uwa¿a³ wiêc za niegodnych. St¹d gremialna krytyka
tych, którzy nie dorastali do werbalizowanych przez niego idei, szczególnie
do zasadniczego pos³annictwa Kocio³a, czyli do idei przebudowy wiata
i zaprowadzenia w nim sprawiedliwoci spo³ecznej. Obowi¹zkiem katolików
jest bowiem stan¹æ w szeregu tych, co walcz¹ o przysz³oæ, o prawdê,
o szczêcie dla wszystkich. Nie precyzuje jednak, w jaki sposób cele te
nale¿y realizowaæ. Akcentuje tylko odwagê, z jak¹ maj¹ walczyæ o swe idea³y
przeciw królom i w³adcom wiata, przeciw tyranom wszystkim, i ducha
i cia³a32.
Kiedy Wys³ouch pisa³ powy¿sze s³owa, odwag¹ tak¹ wykazywali siê
przede wszystkim bojowcy z PPS. Dlatego te¿ zmierzaj¹cy do ³agodzenia
napiêæ spo³ecznych katolicy wed³ug niego kompromitowali Koció³, chrzecijanami z ducha byli bowiem przede wszystkim socjalici. Koció³ mia³ byæ
przede wszystkim wspólnot¹ bohaterów z pe³nym powiêceniem realizuj¹cych idea³y, które Wys³ouch uzna³ za zgodne z duchem czasu. W rodowiskach katolickich jego idee nie mia³y wiêc szans na akceptacjê. Tym bardziej
¿e jego oskar¿enia nie zawsze by³y uzasadnione. Krytykuj¹c Koció³ za brak
odpowiednich reform, nie dostrzega³ uwarunkowañ politycznych, w których
przysz³o mu dzia³aæ. Sam bowiem, a¿eby zostaæ przyjêty do klasztoru, musia³
zabiegaæ o to w Petersburgu. Do ministra spraw wewnêtrznych dotar³ dziêki
protekcji osób trzecich, a wyra¿ona zgoda na jego wst¹pienie do klasztoru
by³a na tyle niezwyk³a, ¿e odnotowana zosta³a jako wielkie wydarzenie na
³amach ówczesnej prasy33.
Reformy Wys³oucha prowadziæ mia³y równie¿ do uniezale¿nienia duchowieñstwa od w³adzy diecezjalnej, która wed³ug niego nie zwraca³a uwagi na
spo³eczne cele swego oddzia³ywania. Tymczasem na skutek rewolucji 1905 r.
nastêpowa³a liberalizacja ¿ycia spo³eczno-politycznego w Królestwie Polskim,
z której skorzysta³ i Koció³. Wielu duchownych, zwracaj¹cych uwagê na te
same problemy co Wys³ouch, wkrótce znajdzie siê w szeregach hierarchii
kocielnej (M. Fulman, J. Nowowiejski, Cz. Soko³owski), podejmuj¹c realizacjê wczeniejszych postulatów.
Niekonsekwencje w pogl¹dach Wys³oucha dotyczy³y tak¿e kwestii narodowej. Podejmuj¹c krytykê chrzecijan za brak zainteresowania problematyk¹ spo³eczn¹, nawo³ywa³ do aktywnoci w tym zakresie. Katolicy nie powinni
wiêc wstrzymywaæ siê od pracy narodowej, ale przeciwnie, uwa¿aæ j¹ za
wiêt¹ sprawê, za sprawê Bo¿¹34. Po roku 1908 natomiast rozpocz¹³ gwa³town¹ krytykê katolików, którzy podjêli tak¹ aktywnoæ, ale w niew³aciwym
32

A. Szech, Przyjd Królestwo Twoje..., s. 30.
Por. Przegl¹d Katolicki 1897 (35), s. 153; Gazeta wi¹teczna 1897 (17), nr 846, s. 3.
34 A. Szech, O pracy katolickiej..., s. 75.
33
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zdaniem Wys³oucha obozie politycznym. Ich dzia³alnoæ spo³eczn¹ pod sztandarami Narodowej Demokracji (endecji) uzna³ za zdradê katolicyzmu. Nast¹pi³o to jednak w chwili, gdy zbli¿y³ siê do rodowisk liberalnych, do obozu
okrelanego jako Postêpowa Demokracja (pedecja). Katolicy wed³ug Wys³oucha mogli wiêc zajmowaæ siê problematyk¹ narodow¹, oby tylko nie
w szeregach endecji. Tymczasem partia ta nie szuka³a wani z Kocio³em,
chocia¿ czêsto jej cz³onkowie nie zgadzali siê z przedstawicielami Kocio³a.
Wielu jej zwolenników podziela³o wówczas pogl¹dy postêpowej inteligencji na
religiê i kocielne praktyki. Ale ju¿ przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹ religiê
i wyznanie uwa¿ali za czynniki narodowo- i pañstwowotwórcze. Dzia³alnoæ
spo³eczn¹ podejmowali wiêc z pobudek narodowych i pozyskiwali wielu zwolenników, Wys³ouch za dzia³alnoæ tê motywowa³ racjami natury wiatopogl¹dowej. Zosta³ wiêc osamotniony. Umiera³ w chwili (1937), gdy krytykowany Koció³ stawa³ siê coraz bardziej popularny wród inteligencji, szczególnie
wród m³odzie¿y akademickiej35. Do koñca realizowa³ natomiast idea³ s³u¿by
spo³ecznej, szczególnie jako naczelnik wydzia³u w polskim ju¿ Ministerstwie
Opieki Spo³ecznej.
* * *
Przedstawione wy¿ej pogl¹dy Wys³oucha wiadczy³y o jego fascynacji
ide¹ postêpu. Zgodne te¿ by³y z pogl¹dami tych modernistów, którzy po
antymodernistycznej encyklice opucili Koció³. W wielu wypadkach by³y te¿
zgodne z antykocieln¹ publicystyk¹ inteligencji liberalnej, a tak¿e z pogl¹dami tych ludzi, którzy k³adli wówczas podwaliny pod ruch wolnomularski
w Królestwie Polskim. Wydaje siê jednak, ¿e zgodnoæ pogl¹dów z tymi ostatnimi dotyczy³a raczej wyników rozumowania Wys³oucha (religia ludzkoci,
koniecznoæ postêpu, realizacja humanitarnych idea³ów ludzkoci) ni¿ jego
przes³anek (analiza aktu wiary, naturalny charakter zmys³u religijnego). Pogl¹dy te sta³y w ra¿¹cej dysharmonii z nauk¹ Kocio³a katolickiego.
Wielu krytyków Wys³oucha od samego pocz¹tku dopatrywa³o siê w jego
wypowiedziach doktrynalnych b³êdów. Ci ostatni po roku 1908 triumfowali,
sprawdzi³y siê bowiem ich zastrze¿enia. Nie znaczy to, ¿e zawsze mieli racjê.
Niedaleka przysz³oæ pokaza³a bowiem, ¿e wiele jego postulatów sprzed 1908
r. doczeka³o siê realizacji, inne s¹ sta³ym postulatem nigdy nie koñcz¹cej siê
akomodacji Kocio³a, zmierzaj¹cej do przekazywania starych prawd w szacie
zrozumia³ej dla wspó³czesnych.

35 Por.: S. Gajewski, Chrzecijañskie organizacje akademickie w Polsce (18891939), WSP,
Rzeszów 1993; idem, Postêpowa Demokracja a Koció³ w Królestwie Polskim, Chrzecijanin
w wiecie 1982, nr 6, s. 2837; idem, Endecja a Koció³ w Królestwie Polskim, ibidem 1983,
nr 2, s. 5966; idem, Izydor Kajetan Wys³ouch wobec ruchu ludowego i inteligencji liberalnej
w Królestwie Polskim, Roczniki Humanistyczne 1995, z. 2, s. 73101.
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SUMMARY
Izydor Kajetan Wys³ouch (18691937) was a member of a generation which
developed new social and political programs on Polish territories at the turn of the
19th and the 20th century. Wyso³uchs program relied largely on religious ideology
which prompted him to formulate rather controversial conclusions, especially between 1904 and 1910, that found many followers, but proved to be shocking for others.
Wys³ouchs ideology testified to his fascination with progress. It was also consistent with the views of the modernists who left the Church after the publication
of the anti-modernist encyclical letter. In many cases, Wys³ouchs doctrine was also
congruent with the anti-clerical publications of the liberal intelligentsia in the Kingdom of Poland, as well as the views of the founders of the Freemasonry movement in
Poland. It may seem, however, that the latter supported only Wys³ouchs general
beliefs (human religion, the need for progress, implementation of humanitarian
ideals) rather than the grounds on which they had been built (analysis of the act
of faith, naturalness of religious sense). Those views were in gross disharmony with
the teachings of the Catholic Church.
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CZÊÆ I*
W lipcu 2008 r. minê³o 90 lat od dramatycznej mierci cesarza Miko³aja II,
któr¹ we wspó³czesnej Rosji okrela siê jako jedno z najbardziej tragicznych
wydarzeñ rosyjskiej historii. To ¿a³obna data dla naszego kraju  powiedzia³ dyrektor Kancelarii Domu Cesarskiego Aleksander Zakatow.
W Cerkwi prawos³awnej jubileusze mêczeñskiej mierci obchodzone s¹ uroczycie, tak post¹pimy i teraz. Obywatele naszego kraju powinni pamiêtaæ
o lekcjach p³yn¹cych z przesz³oci i wiedzieæ, ¿e zachowanie rodziny cesarza
w tych dniach 90 lat temu by³o pe³ne pokory. Tysi¹ce Rosjan modli³o siê
przez ikonami wiêtych mêczenników z rodziny carskiej. Do Sankt Petersburga i Jekaterynburga przybyli na okolicznociowe obchody ¿yj¹cy za granic¹ cz³onkowie dawnej dynastii Romanowów. 16 lipca do Jekaterynburga
przylecia³a wielka ksiê¿na Maria W³adimirowna, która wziê³a udzia³ w nabo¿eñstwie w cerkwi Zmartwychwstania Pañskiego, zwan¹ te¿ cerkwi¹ Na
Krwi. Nastêpnego dnia nabo¿eñstwo odprawiono w piwnicy domu Ipatjewa,
gdzie zosta³ rozstrzelany Miko³aj II, cz³onkowie jego rodziny i s³u¿ba.
Wczeniej, 1 grudnia 2005 r., wielka ksiê¿na zwróci³a siê do Prokuratora
Generalnego Federacji Rosyjskiej z apelem o rehabilitacjê prawn¹ rodziny
carskiej, czego do dzi nie uczyniono. To dziwne, ¿e cz³onkowie rodziny
Miko³aja II traktowani s¹ jak przestêpcy  skomentowa³ to Zakatow.
 Wszystkim wiadomo, ¿e rodzina cesarza by³a rozstrzelana, poddana politycznym represjom. A Prokuratura owiadcza, ¿e brak jest oficjalnych dokumentów potwierdzaj¹cych w stopniu wyczerpuj¹cym fakt zaistnienia represji
* Czêæ II zawieraæ bêdzie opis pierwszego ledztwa w sprawie tego morderstwa oraz losów
pozosta³ych przy ¿yciu po wydarzeniach lat 19171918 Romanowów, w tym tak¿e jeszcze obecnie
¿yj¹cych.
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politycznych. Adwokat Rosyjskiego Domu Cesarskiego Gierman £ukjanow
powiedzia³, ¿e Prokuratura nie uwzglêdnia dokumentacji przedstawionej
przez wielk¹ ksiê¿nê: Dla nas pozostaje wa¿ne, aby decyzja o rehabilitacji
rodziny carskiej zosta³a podjêta w³anie w Rosji. Dlatego nie zwracamy siê
do Trybuna³u Europejskiego  doda³ Zakatow1. Sama wielka ksiê¿na te¿ nie
ukrywa³a swego zdziwienia brakiem decyzji o rehabilitacji: Rodzina carska
 powiedzia³a ona  przyby³a na Ural nie dla wypoczynku, nie do uzdrowiska, a faktu represji nie chc¹ uznaæ2.
W Jekaterynburgu odby³ siê festiwal kultury prawos³awnej nazwany
Dniami Carskimi. Po raz czwarty otwarto wystawê pt. Od skruchy do zmartwychwstania Rosji z udzia³em 300 uczestników, wród których znalaz³o siê
35 goci z zagranicy. Poprzednie wystawy obejrza³o 40 tys. osób. W ramach
owych Dni Carskich odbywa siê wiele koncertów, imprez artystycznych, wyk³adów i konferencji. W dniach 1418 lipca w ca³ym miecie rozlega siê
dwiêk dzwonów, to swoiste wiêto dzwonów Zwiastuj, ziemio uralska!, na
które przyje¿d¿aj¹ dzwonnicy z moskiewskiego Kremla i soboru katedralnego
Chrystusa Zbawiciela. W ramach festiwalu filmowego Jaskó³ki Rosji demonstrowano filmy ze wszystkich rejonów kraju. Oprócz tradycyjnych przedsiêwziêæ by³y i nowe: wiêto folkloru Dzieñ Pamiêci Narodowej, wystêpy
prawos³awnych chórów ch³opiêcych i mêskich. Ze wzglêdu na rocznicê
90-lecia mierci Romanowów zdecydowano siê przenieæ do Jekaterynburga
spotkanie uczestników wiatowego Rosyjskiego Soboru Ludowego, które
zazwyczaj odbywa siê w Moskwie3. W czasie spotkania arcybiskupa Wikientija i mera miasta Jekaterynburga Arkadia Czernieckiego omawiano projekt upamiêtnienia w tym miecie na placu 1905 Roku miejsca, na którym
sta³ zniszczony w latach 30. sobór Objawienia, w którym modlili siê kilka
razy w ostatnich tygodniach swego ¿ycia wiêzieni cz³onkowie rodziny carskiej4.
1

A. Nata³yn, 90 liet smierti Impierii, Rossijskaja gazeta 15 VII 2008, nr 4706. Zob. tak¿e
w tym¿e numerze: L. Radzichowskij, Ubijstwo w Jekatierinburgie  ubijstwo monarchii; K cariu
Niko³aju priszli 30 tysiacz pa³omnikow so wsiej strany (fotorieporta¿ RG), Gienprokuratura
oficjalno objawi³a o podlinnosti ostankow siemi Niko³aja II. Pragnê przy tej okazji serdecznie
podziêkowaæ dr. Tomaszowi Gajownikowi za pomoc w odszukaniu internetowych wersji prasy
rosyjskiej z lipca 2008 r.
2 A. Bielajew, Marija Romanowa: Impieratorskij dom priznajet ostanki, jesli budiet b³agos³owienije Cerkwi, Komsomolskaja prawda 17 VII 2008.
3 Sobór ten stanie siê punktem centralnym uroczystoci jubileuszowych  dawa³ wyraz
swemu przekonaniu arcybiskup jekaterynburski i wierchoturski Wikientij.  Przybêd¹ do nas
wszyscy cz³onkowie prezydium soboru, uczeni i historycy, którzy wyst¹pi¹ z prelekcjami na
temat rodziny carskiej. Ponadto zostan¹ zademonstrowane unikalne filmy, które, jak mam nadziejê, pomog¹ wyjaniæ historiê dynastii Romanowów i oczyciæ j¹ z tych wszystkich oszustw i k³amstw,
którymi obrzucano j¹ przez d³ugie lata. Na Dni Carskie przybêd¹ liczni pielgrzymi i gocie, w tym
i przedstawiciele dynastii Romanowów, którzy byæ mo¿e przywioz¹ i pami¹tki osobiste po
ostatnim cesarzu Rosji. Zob. J. £awruszina, Rossijskaja gazeta 15 VII 2008, nr 4706.
4 A. Ziemlianowa, Cztoby pomnili. Na miestie razrusziennogo w sowietskoje wriemja sobora budiet ustanowlien pamiatnyj znak, Rossijska gazieta 16 VII 2008, nr 4707.
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W przededniu rocznicy mierci Romanowów we wszystkich wi¹tyniach
Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej odprawiono ¿a³obne nabo¿eñstwa na czeæ
carskich cierpiêtników, jak powszechnie nazywa siê w Rosji zamordowan¹
rodzinê carsk¹. Patriarcha Aleksiej II nazwa³ to tragiczne wydarzenie przyczyn¹ wszelkich nieszczêæ rosyjskich i wezwa³ Rosjê wspó³czesn¹, by wyci¹gnê³a wnioski na przysz³oæ. Cerkiew i czêæ prawników rosyjskich opowiada
siê za tym, by wydarzenie to zosta³o uznane za przestêpstwo: Zamordowanie
rodziny carskiej sta³o siê pocz¹tkiem tych wszystkich zbrodni, których nastêpstwa ci¹¿y³y na ¿yciu naszego narodu  wskazywa³ Patriarcha w swoim
s³owie powitalnym skierowanym do uczestników wspomnianego wiatowego
Rosyjskiego Soboru Ludowego.
Dyskusjom na ten temat szczególnej ostroci nada³o owiadczenie z³o¿one przez p.o. sekretarza komisji do spraw stosunków miêdzy Cerkwi¹
a spo³eczeñstwem przy Wydziale Zagranicznym Patriarchatu Moskiewskiego
o. Gieorgija Rjabicha, który zaapelowa³ do w³adz rosyjskich o potêpienie
komunizmu, zauwa¿aj¹c, ¿e takie potêpienie zosta³o wszczête w latach
1990, ale nastêpnie nie by³o doprowadzone do koñca. Sprzeciwi³ siê temu
zaraz znany teolog prawos³awny diakon Andriej Kurajew, opowiadaj¹cy siê
przeciwko potêpianiu komunizmu na poziomie pañstwowym: Jeli rzecz ma
polegaæ na potêpieniu ideologii komunistycznej, to jest to, jak s¹dzê, doæ
trudne, poniewa¿ w tej ideologii kryje siê mnóstwo ró¿nych autorów, a w niej
samej jest wiele ró¿nych w¹tków. Dziwne jest te¿ skomplikowane i ma³o
adekwatne przeladowanie w kryminalny sposób idei. [...] Koniecznie trzeba
odró¿niaæ, gdzie s¹ w niej b³êdy, a gdzie po prostu eksperymenty, nawet na
ludziach, na kraju, gdzie z kolei rzeczywiste dzia³ania nakierowywane nienawici¹, a gdzie zbrodnie przeciwko ludzkoci.
Zastêpca kierownika Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Moskiewskiego Wsiewo³od Czaplin stwierdzi³ podczas jekaterynburskiego spotkania,
¿e w³adze Rosji wspó³czesnej powinny uznaæ zamordowanie ostatniego cesarza Miko³aja II i jego rodziny za przestêpstwo, ale to nie powinno przeszkadzaæ w wysokiej ocenie licznych dokonañ radzieckiego okresu, szczególnie
z lat 19401960.
Trzeba przypomnieæ, ¿e S¹d Najwy¿szy Federacji Rosyjskiej odmówi³
w listopadzie 2007 r. rehabilitacji Miko³aja II i cz³onków rodziny carskiej, powo³uj¹c siê na wzgl¹d formalny  brak oficjalnego oskar¿enia lub wyroku. Decyzjê
tê podda³ krytyce przewodnicz¹cy historyczno-owiatowego Stowarzyszenia
Obrony Prawa Memoria³ Arsenij Roginskij, który zauwa¿y³, ¿e brak oskar¿enia czy te¿ wyroku nie przeszkadza w wielu innych wypadkach procesowi
rehabilitacji. Udowodniono przecie¿, i to na podstawie bardzo wielu róde³, i¿
to Uralska Rada Obwodowa podjê³a decyzjê o rozstrzelaniu Romanowów5.
5 J. Jakowlewa, Carskije dni. Cerkow i prawozaszczitniki prizywajut w³ast nazwat rasstrie³ carskoj siemii priestuplenijem, Rossijskaja gazeta 16 VII 2008, nr 4707. Problemem
prawnym jest jednak to, i¿ decyzja ta nie mia³a formy pisemnej, nie ma zatem stosownego
dokumentu.
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Uwagê i to nie tylko rosyjskiej opinii publicznej zwraca³ w tym czasie
fakt, i¿ w popularnym telewizyjnym sonda¿u-konkursie Imiê Rosji postaæ
Miko³aja II przez d³u¿szy czas znajdowa³a siê w czo³ówce na zmianê ze
Stalinem. Ostatecznie wprawdzie pierwsze miejsca zajêli w tym sonda¿u
ksi¹¿ê moskiewski Aleksander Newski i premier Rosji z czasów panowania
Miko³aja II Piotr Sto³ypin, ale wtedy tak wysoka pozycja cara by³o du¿ym
zaskoczeniem. Zauwa¿ano, ¿e nie by³ przecie¿ najwybitniejszym politykiem,
a uwzglêdniaj¹c szeroko nag³onion¹ w swoim czasie tzw. krwaw¹ niedzielê
1905 r. i strza³y nad Len¹ z 1912 r., nie by³ i dobrym carem, a wrêcz
przeciwnie  ju¿ za ¿ycia nadano mu niezbyt zaszczytne, w istocie wielce
niesprawiedliwe miano Miko³aja Krwawego. Nie by³ tak¿e jedynym w dziejach Rosji zamordowanym carem. Sk¹d zatem ta popularnoæ? Interpretacji
tego novum mentalnego jest wiele. Na ³amach popularnej w Rosji Niezawisimoj gaziety dziennikarz Stanis³aw Minin wskazywa³ na d¹¿enie duchowieñstwa prawos³awnego do o¿ywienia wród ludu nostalgii za epok¹, w której
car by³ dla niego dobrym ojczulkiem, Cerkiew  matk¹, a nad nimi kr¹¿y
ptak-trojka, czyli trójjedyna formu³a: prawos³awie  samow³adztwo  ludowoæ. To nostalgia za czasami, w których wszyscy  jak pisze Minin  wiedzieli, któr¹ rêk¹ siê ¿egnaæ, a na wst¹pienie w zwi¹zek ma³¿eñski potrzebna by³a zgoda zwierzchnictwa i st¹d znacznie mniej by³o rozwodów trapi¹cych wspó³czesn¹ Rosjê. Ta czêæ duchowieñstwa ma jednak pamiêæ wybiórcz¹, nie chce pamiêtaæ o tym, i¿ wiêkszoæ hierarchów w marcu 1917 r.
popar³a obalenie dynastii. Tym bardziej w¹tpliwej jakoci jest pamiêæ tych,
którzy w Miko³aju II upatruj¹ twarz Rosji. Wiêkszoæ z nich nie ma wyobra¿enia o tym, co to by³y za czasy  ów pocz¹tek XX wieku  i gotowi s¹
uwierzyæ w ró¿owy mit6.
15 lipca 2008 r. w rozg³oni radiowej Echa Moskwy publicysta Aleksander Prochanow stwierdzi³, i¿ ostatni rosyjski car jest osob¹ wiêt¹ i nie
wymaga rehabilitacji. Ten¿e sam Prochanow wystêpuje regularnie w rosyjskim radiu i telewizji jako apologeta Stalina i stalinizmu. Jak te dwie postacie mo¿na usytuowaæ obok siebie?  pyta Minin. Otó¿ maj¹ one przy wszystkich ró¿nicach tak¿e cechê wspóln¹  s¹ symbolami wielkoci imperium
rosyjskiego. Nawet dla czêci emigracji rosyjskiej z lat 30. i 40. Stalin, choæ
i bolszewik, by³ cz³owiekiem odradzaj¹cym mocarstwo, by³ jego wskrzesicielem. A obecnie, kiedy Rosja podnosi siê z kolan  jak to okrelaj¹ zwolennicy imperialnych d¹¿eñ7  rzecz w³anie w nawrocie do imperialnego stylu
mylenia, do nacjonalbolszewizmu wed³ug wzoru z lat 30. W latach tych
internacjonalistycznemu ustrojowi radzieckiemu nadano narodowe zabarwienie, co stwarza³o mo¿liwoæ pogodzenia siê z nim czêci bia³ej emigracji,
która przedtem uznawa³a rewolucjê bolszewick¹ z listopada 1917 r. za ¿y6

S. Minin, Niko³aj II  medijazwiezda, Niezawisimaja gazieta 17 VII 2008, [online]
<www.ng.ru/politiocs/2008-07-17/1 nicolay2.html>.
7 Por. Por. J. Sobczak, Rosja  s¹siad i partner czy przeciwnik i ród³o zagro¿eñ?, Spo³eczeñstwo i Polityka Pu³tusk 2008, nr 2(15), s. 6374.
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dowsk¹ i nierosyjsk¹. Przebywaj¹cy na emigracji w Charbinie (w 1935 r.
wróci³ stamt¹d do ZSRR) by³y dzia³acz partii kadetów Niko³aj Ustria³ow
obwieci³ wtedy unarodowienie siê Padziernika. W sferze ideologii ZSRR
przekszta³ca³ siê w rewolucyjne mocarstwo, maj¹ce byæ ostoj¹ i wyroczni¹ dla
wszystkich ruchów antykapitalistycznych na wiecie. Docelowym idea³em
mia³o byæ wiatowe mocarstwo socjalistyczne na czele z Rosj¹ i naturalnie
z samym Stalinem. W nowe, z pozoru internacjonalistyczne formy poczê³a
wnikaæ stara mesjanistyczno-nacjonalistyczna wielkoruska treæ. Moskwa
 Trzeci Rzym  przekszta³ca³a siê jakby w stolicê Miêdzynarodówki Komunistycznej. Marksizm stawa³ siê po prostu retoryk¹, s³u¿¹c¹ usprawiedliwieniu realnej polityki socjalistycznego mocarstwa. Tendencje te nasili³y siê
jeszcze bardziej podczas II wojny wiatowej. Kult osoby Stalina stawa³ siê
niezbyt odleg³ym refleksem dawnego caros³awia, ba³wochwalczej czci oddawanej carom ojczulkom. Dla zwiêkszenia potêgi pañstwa rosyjskiego Stalin
zrobi³ zreszt¹ wiêcej ni¿ ca³a dynastia Romanowów (mo¿e z wyj¹tkiem Piotra
I Wielkiego i Katarzyny II), a i w³adzê mia³ wiêksz¹ ni¿ wszyscy carowie
razem wziêci. Nast¹pi³o tak¿e pewne pojednanie z Cerkwi¹ prawos³awn¹.
Czêæ dawnych bia³ych emigrantów rosyjskich wraca³a do ZSRR,
a wród reszty popularna sta³a siê idea uznawania w³adzy radzieckiej za
nosicielkê i kontynuatorkê rosyjskiej idei imperialnej8.
Reaguj¹c na powy¿sze argumenty o roli duchowieñstwa prawos³awnego,
Minin zauwa¿a³, ¿e Cerkiew mo¿e og³aszaæ wiêtymi, kogo tylko chce, mo¿e
te¿ okrywaæ hañb¹ poszczególnych polityków i ca³e epoki, nikt nie odmawia
jej prawa mieæ w³asny na to wszystko pogl¹d. Nie do przyjêcia jednak staje
siê sytuacja, gdy piastowane przez ni¹ symbole s¹ wykorzystywane do oficjalnego dyskursu.
Duchowny Michai³ Prokopienko  pracownik Wydzia³u Zagranicznych
Kontaktów Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego  stwierdzi³, ¿e ranking Imiê Rosji odzwierciedla pragnienia wielu naszych wspó³czesnych
 marzenie o niezale¿nej, nabieraj¹cej si³ i umiej¹cej broniæ swych interesów
Rosji. Wydaje siê, ¿e wyzbywamy siê negatywnego stosunku do w³asnej historii i uczymy siê znajdowaæ w ka¿dej epoce historycznej to, co najlepsze
i odrzucaæ to, co niedobre. Nasuwa siê wszak¿e pytanie, czy »odrzucanie tego,
co niedobre« w odniesieniu do postaci historycznych jest prawid³owe?9.
Udzielenie odpowiedzi na to retoryczne pytanie autor pozostawia³ czytelnikowi.
8

Por. J. Sobczak, Rosja Aleksandrów i Miko³ajów, Rosja Lenina i Stalina oraz wspó³czesna
Rosja Jelcyna i Putina  elementy negacji i kontynuacji, [w:] idem, O Rosji nieco inaczej. Szkice
i eseje z dziejów politycznych Rosji XVIIIXX w., Olsztyn 2001, s. 229236; N. Ustria³ow, Pod
znamieniem riewolucii, Charbin 1927; A. Besancon, Nacjonalizm i bolszewizm w ZSRR, Lublin
 Warszawa 1988; J. Bratkiewicz, Wielkoruski szowinizm w wietle teorii kontynuacji, wyd. 2
popr. i rozszerz., Warszawa 1991; Change and Continuity in Russian and Sowiet Thought, Cambridge Mass. 1955; J. Omar-Berson, Kreml na bia³o, Warszawa 1936; Sto sorok biesied s Mo³otowym. Iz dniewnika F. Czugujewa, Moskwa 1991; W. Sukiennicki, Ewolucja ustroju Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich w wietle oficjalnych publikacji w³adzy radzieckiej, Wilno 1938.
9 S. Minin, Niko³aj II...
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Rocznica zbrodni jekaterynburskiej o¿ywi³a na wiecie, a zw³aszcza
w samej Rosji, zainteresowanie postaci¹ Miko³aja II, tym bardziej ¿e ostatnie
lata przynios³y nowe, wartociowe monografie naukowe dotycz¹ce jego osobowoci i prowadzonej polityki, istotnie koryguj¹ce przy tym dawn¹, rozpowszechnion¹ w literaturze jego czarn¹ legendê. By³y to zarówno najbli¿sze
autorowi prace angielskie10, jak i rosyjskie11, których ze zrozumia³ych wzglêdów jest najwiêcej. Pojawiaj¹ siê te¿ pierwsze oryginalne prace polskie12.
Literatura z zakresu tej problematyki dostêpna jest g³ównie dziêki t³umaczeniom. Dotyczy to znów zarówno samej postaci nieszczêliwego cara, jego
dzienników i  co wa¿niejsze  znacznie ciekawszej korespondencji13. Nauka
nie stoi w miejscu, badania naukowe równie¿ w dziedzinie miko³ajanów
w szybkim tempie przynosz¹ nowe ustalenia. Tylko dla przyk³adu wska¿my,
¿e dzi ju¿ znacznie wiêcej wiemy na temat szczegó³ów morderstwa rodziny
carskiej, ich pochówku, ustalania to¿samoci znalezionych szcz¹tków, liczby
pretendentów do sukcesji po dynastii Romanowów, mê¿ów stanu i polityków14, w tym premiera Piotra Sto³ypina15, a nawet takich spraw szczegó³owych, jak losy os³awionej Anastazji16. Miko³ajana dzi to jest ju¿ wprost
osobna dziedzina nauk historycznych, maj¹ca obszern¹ literaturê.
10

Zob. np. D. Lieven, Nicholas II. Emperor of all the Russias, London 1993, ss. 292.
A. Bochanow, Sumierki monarchii, Moskwa 1993, ss. 288; idem, Niko³aj II, Moskwa
1997, ss. 446; idem, Rossijskije samodier¿cy, Moskwa 1993, ss. 398; N.J. Puszkarskij, Wsierossijskij impierator Niko³aj II: (18941917). ¯yñ, carstwowanije, tragiczeskaja smiert, Saratow
1995, ss. 318; M. Ferro, Niko³aj II, Moskwa 1991, ss. 350; S.S. Oldenburg, Carstwowanije
impieratora Niko³aja II, Moskwa 1992, ss. 641; N.A. Jepanczin, Na s³u¿bie triech impieratorow.
Wospominanija, Moskwa 1996, ss. 574; W. Kobylin, Anatomija izmieny. Impierator Niko³aj II
i Gieniera³-adiutant M. W. Aleksiejew. Istoki antymonarchiczieskogo zagowora, pod ried.
£.E. Bo³otina, Sankt-Pietierburg 1998, ss. 493.
12 Zob. L. Bazylow, Obalenie caratu, Warszawa 1976, ss. 483. Dotyczy te¿ tego tematu
wiele publikacji Leszka Jakiewicza i czêciowo tak¿e Paw³a P. Wieczorkiewicza. W warszawskiej oficynie wydawniczej Bellona powinna ukazaæ siê latem 2009 r. obszerna ksi¹¿ka o
Miko³aju II mojego autorstwa. Opublikowane wyniki cz¹stkowe badañ zob. m.in.: J. Sobczak,
Cesarz Miko³aj II i pierwsze lata panowania (18681900), t. III, Olsztyn 1998; idem, Cesarz
Miko³aj II. Libera³ z usposobienia, autokrata na tronie, Toruñ 2003.
13 Miko³aj II i Aleksandra: nieznana korespondencja, wybór A. Maylunas i S. Mironenko, przek³ad M. Dors, Warszawa 1998, ss. 688; Dziennik cara Miko³aja II, przek³ad i komentarze L. Koz³owski, wstêp i opracowanie J. Gondowicz, Warszawa 1998, ss. 388; E. Heresch,
Miko³aj II. Tchórzostwo, k³amstwo i zdrada. ¯ycie i upadek ostatniego cara Rosji, przek³ad
E. Ptaszyñska-Sadowska, Gdynia 1995, ss. 391; Ch. Zeepvat, Zmierzch Romanowów. Ostatni
wiek imperialnej Rosji, przek³ad B. Waligórska-Olejniczak, Warszawa 2008, ss. 343. Pojawiaj¹
siê nadal, niestety, publikacje ksi¹¿kowe w starym duchu  zob. np. F. Berna, Przekleñstwo
tronu Romanowów, Warszawa 2008, ss. 368.
14 Dynastia Romanowów, pod red. A. Iskanderowa, pos³owie A. Kijas, Warszawa 1993, ss.
452; R. Pipes, Rewolucja rosyjska, przek³ad. T. Szafar, Warszawa 1994, ss. 714.
15 Zob. A. P. Borodin, Sto³ypin. Rieformy wo imja Rossii, Moskwa 2004, ss. 384; G. Sibierowicz, P. A. Sto³ypin. ¯izñ za otiecziestwo. ¯iznieopisanije 18621911, Saratow 2003, ss. 2003;
J. Niecioruk, Piotr Sto³ypin. ¯ycie i dzia³alnoæ polityczna, Lublin 2007, ss. 131.
16 S. Skott, Romanowowie wczoraj i dzi, przek³ad A. Wêgleñska, Warszawa 1994, ss. 352;
R.K. Massie, Romanowowie  ostatni rozdzia³, przek³ad M. i T. Lem, Warszawa 1995, ss. 231;
J. Klier i H. Mingay, Anastazja Romanowa czy Anna Anderson?, przek³ad. L. Mysak, Warszawa
1998, ss. 254.
11
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O ile jednak samo ¿ycie i historia panowania Miko³aja II staje siê przedmiotem badañ stricte naukowych, przynosz¹cych wci¹¿ nowe cenne ustalenia
i przewartociowanie wielu dawnych ocen, to w publicystyce a zw³aszcza
w wiadomoci spo³ecznej pozostaje kilka niewyjanionych dostatecznie sensacyjnych w¹tków. Powracaj¹ one jakby w pewnym stopniu niezale¿nie od
tych wszystkich naukowych dociekañ, a sprzyjaj¹ temu poszukiwania nowych sensacyjnych newsów prowadzone przez niecierpliwych, a czêstokroæ
i niedouczonych dziennikarzy.
Pierwszym takim medialnym tematem jest bez w¹tpienia mo¿liwoæ odrodzenia monarchii w Rosji, reanimacji caratu. Aczkolwiek w daj¹cej siê
przewidzieæ przysz³oci ewentualnoæ taka wydaje siê niemo¿liwa, to temat
ten nie schodzi z ³amów prasy. Dziennikarze powo³uj¹ siê choæby na
XIX-wieczn¹ Francjê czy te¿ Grecjê. Historia lat ostatnich, ju¿ po II wojnie
wiatowej, zna co najmniej trzy przyk³ady odrodzenia siê monarchii po latach funkcjonowania republiki. To w Europie Hiszpania i na krótko Grecja,
a w Azji Kambod¿a. Nie biorê pod uwagê mniej znanych szerszej publicznoci
meandrów zmian ustrojowych w Afryce. Nie uda³a siê próba powrotu na tron
bu³garski cara Symeona II Koburga, notabene syna Borysa III, chrzeniaka
per procuro w³anie Miko³aja II. Jednym s³owem takie rzeczy zdarzaj¹ siê,
aczkolwiek monarchia to ustrój nale¿¹cy do przesz³oci, choæ w samej Europie zachowa³o siê nadal jeszcze 11 królestw (na wiecie bodaj 21).
Ostatnio ciekaw¹ metamorfozê opinii publicznej obserwujemy w Gruzji.
Nieomal po³owa mieszkañców tego kraju nie ma nic przeciwko przywróceniu
monarchii. Asumptem do zademonstrowania takiego stanowiska sta³ siê lub
w katedrze wiêtej Trójcy w stolicy Gruzji Tbilisi aktualnego pretendenta do
tronu gruziñskiego 32-letniego ksiêcia Dawida Bagrationi-Muchrañski-Batoniszwili z ksiê¿n¹ Ann¹ Bagrationi-Gruzinski-Batoniszwili, co godzi jak gdyby dwa rywalizuj¹ce do tej pory odga³êzienia starej ksi¹¿êcej dynastii Bagrationów (Bagratydów), którzy rz¹dzili Gruzj¹ przez ponad tysi¹c lat  od 571
a¿ do 1801 r., gdy Gruzjê za panowania króla Georga III anektowa³a Rosja.
Jeden z potomków tego rodu, ksi¹¿ê Aleksander Imeretyñski, by³ w latach
18971900 wcale nie najgorszym dla Polaków genera³-gubernatorem warszawskim17. Ojciec pana m³odego powróci³ do Gruzji z emigracji w Hiszpanii
w 2006 r. Monarchistów gruziñskich wspiera nie tylko kilka opozycyjnych
partii, w tym, jak wydaje siê, g³ówne z nich  Partia Nowych Praw z Dawidem Gamkrelidze na czele oraz Partia Tradycjonalistów z Akaki Asatianim,
ale tak¿e ciesz¹cy siê du¿ym autorytetem moralnym patriarcha Ilja II, g³owa
autokefalicznej Cerkwi gruziñskiej, który osobicie udzieli³ lubu m³odej parze. Monarcha, który panuje, a nie rz¹dzi, móg³by staæ siê gwarantem inte17 Zob. M. Szt¹berska, Polityka ugody czy zaledwie lekkie odchylenie od hurkowskiego
systemu? Próba spojrzenia na rz¹dy ksiêcia Aleksandra Imeretyñskiego jako genera³-gubernatora warszawskiego (18971900), [w:] Dawna a nowa Rosja (z dowiadczeñ transformacji ustrojowej). Studia ofiarowane Profesorowi Janowi Sobczakowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin,
Warszawa 2002, s. 327339.

240

Jan Sobczak

gralnoci Gruzji  stwierdza³ on przed rokiem, gdy tej integralnoci zagra¿a³y potê¿ne wspierane przez Rosjê ruchy separatystyczne w Abchazji i Osetii18. Wiatru w ¿agle zwolennikom powrotu króla dostarcza tak¿e coraz wiêksza niepopularnoæ obwinianego o autorytarne zapêdy prezydenta Micheila
Saakaszwilego. Aktualnie partie monarchistyczne wzywaj¹ do rozpisania referendum, w którym Gruzini wypowiedzieliby siê w sprawie przywrócenia
monarchii. W niedawnym sonda¿u telewizyjnym a¿ 40% respondentów opowiedzia³o siê za przywróceniem monarchii.
W samej Rosji o¿ywi³y siê znacznie w okresie obchodów rocznicowych
dyskusje o celowoci powrotu pañstwa do monarchistycznej formy rz¹dów,
aczkolwiek z zastrze¿eniem, ¿e mo¿e siê to dokonaæ ju¿ nie drog¹ jakiego
nowego przewrotu, a wy³¹cznie drog¹ konstytucyjn¹. Bez caria-batiuszki nie
powróci Rosja do roli wielkiego mocarstwa wiatowego, tylko car mo¿e wprowadziæ porz¹dek, poczynaj¹c od skutecznej walki z korupcj¹, a na podwy¿szeniu emerytur i rent koñcz¹c  twierdz¹ aktualni i potencjalni monarchici. Wypowiadaj¹ siê tak¿e ich przeciwnicy, ale i oni nie przekrelaj¹ a priori
jej mo¿liwoci. Michai³ Barszczewski, znany prawnik i przedstawiciel rz¹du
w s¹dach wy¿szych instancji, w rozmowie z dziennikarzem popularnej nadal
Komsomolskiej Prawdy stwierdzi³ m.in. nie bez przesadnego pesymizmu:
Prawnie jest to niemo¿liwe, w Konstytucji wyranie zastrze¿ono, ¿e Rosja
jest demokratycznym federacyjnym pañstwem prawnym, to jednak¿e s¹dz¹c
po tym, jak Rosjanie g³osuj¹ w konkursie »Imiê Rosji« to za Stalinem, to za
Miko³ajem II, obywatele pod wzglêdem mentalnym s¹, niestety, gotowi do
przywrócenia monarchii. Jeli wyobraziæ sobie hipotetycznie co takiego, to
oznaczaæ musia³oby pe³ny rozk³ad pañstwa na samodzielne ksiêstwa, wyjazd
z kraju pozosta³oci inteligencji, utworzenie wschodniej despotii. Wtórowa³
temu pisarz Michai³ Weller: Jeli naród woli cara, to po co go by³o zabijaæ?
Jeli monarchia jest jedynie czym przeciwstawnym demokracji, to zadziwiaj¹ce jest myleæ, i¿ po zmianie ustroju od razu bêdzie siê nam lepiej ¿y³o. [...]
Albo ¿e nie trzeba bêdzie pracowaæ, broniæ swoich praw i samym za siebie
odpowiadaæ. Wydaje mi siê, ¿e w ostatnim roku naród rosyjski, na nieszczêcie, sk³ania siê ku monarchii. Po to, by zdj¹æ z siebie odpowiedzialnoæ
i obdarzyæ ni¹ kogo tam na górze. Jego postawiæ nad sob¹ i o wszystko mieæ
do niego pretensjê.
Podwa¿a zasadnoæ podobnych obaw Niko³aj £ukjanow, przewodnicz¹cy
Ogólnorosyjskiego Centrum Monarchistycznego: [...] praktycznie mo¿liwe
jest utworzenie zjednoczonego organu w³adzy na podstawie Zgromadzenia
Federalnego, Izby Spo³ecznej i przedstawicieli organizacji spo³ecznych,
w którym to organie powinni znaleæ siê ludzie aktywni spo³ecznie z ró¿nych
rodowisk, zdolni zaistnieæ w wielkiej polityce. Wed³ug Konstytucji (rozdz. 9,
art. 135), jeli zmiana istniej¹cego ustroju uzyska poparcie 3/5 g³osów
z ogólnej liczby cz³onków Rady Federacji i Dumy Pañstwowej, to zwo³uje siê
18

Zob. M. Potocki, Gruzja czeka na króla, Dziennik 10 II 2009, nr 34(855), s. 28.
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Zgromadzenie Konstytucyjne19. Wród tych 3/5 powinni byæ ludzie popieraj¹cy przejcie na samow³adztwo. Zgromadzenie Konstytucyjne albo potwierdzi
niezmiennoæ obowi¹zuj¹cej obecnie Konstytucji Rosji, albo opracuje projekt
nowej, który musi byæ zaaprobowany przez 2/3 cz³onków Zgromadzenia. Albo
te¿ projekt ten przedk³ada siê referendum, w wyniku którego móg³by byæ
przyjêty, jeli »za« zag³osowa³oby wiêcej ni¿ 50% obywateli, pod warunkiem,
¿e udzia³ w nim wziê³aby wiêcej ni¿ po³owa wyborców20. W tej interpretacja
monarchia uto¿samiana jest z samow³adztwem (samodier¿awijem), choæ
prawnie przesta³o ono istnieæ w Rosji w 1906 r. w wyniku przyjêcia nowej
redakcji Ustaw Zasadniczych Cesarstwa Rosyjskiego21.
Przedstawiciele redakcji Komsomolskiej Prawdy dodzwonili siê do
przebywaj¹cego w Brukseli nastêpcy tronu cesarskiego Rosji, w. ks. Gieorgija
Michaj³owicza, wnuka uchodz¹cego przez lata za g³ównego pretendenta do
tronu carskiego w. ks. W³adimira Kiri³³owicza. Wasza Cesarska Wysokoæ,
czy trzeba nam przywracaæ cara?  zadano pytanie.  O tym powinien
zdecydowaæ naród. Powinnimy byæ przygotowani, by odpowiedzieæ pozytywnie na takie narodowe przywo³anie, ale nie chcemy niczegokolwiek narzucaæ
narodowi, a tylko jemu s³u¿yæ  odpowiedzia³ Gieorgij, daj¹c do zrozumienia, ¿e gotów jest zasi¹æ na Kremlu, ale tylko z woli narodu. A jaki mo¿e
byæ mechanizm przywrócenia caratu?  zabrzmia³o kolejne pytanie.  Przede
wszystkim naród powinien zrozumieæ wszystkie zalety monarchii i tradycji
historycznej. I jeli to zostanie sobie uwiadomione, kwestia zdecyduje siê
poprzez przewidywane prawem procedury. Wed³ug obecnie obowi¹zuj¹cych
praw istniej¹ ograniczone mo¿liwoci przeprowadzenia referendum. Ale jeli
naród zechce przywrócenia monarchii, to jednak najbardziej prawdopodobnym rozwi¹zaniem oka¿e siê referendum. To procedura prawdziwie demokratyczna. Na nastêpne pytanie: Jaka to bêdzie monarchia  na wzór Anglii czy te¿ dawnej Rosji? odpowiedzia³:  To w ¿adnym wypadku nie bêdzie
powrót do przesz³oci, niemniej bêdzie to monarchia oparta na tradycji rosyjskiej. Jeliby u nas nie by³o rewolucji, to monarchia rosyjska przekszta³ci³aby
siê w pe³ni wspó³czesn¹ instytucjê w³adzy. Na pytanie, czy osobicie jest
gotowy wst¹piæ na tron, w. ks. Gieorgij Michaj³owicz odpar³, i¿ aktualnie
g³ow¹ dynastii Romanowów pozostaje jego matka  wielka ksiê¿na Maria
W³adymirowna i to ona jest de iure potencjaln¹ cesarzow¹. Pretendent do
tronu rosyjskiego stara³ siê przy tym rozwiaæ ewentualne obawy aktualnych
reprezentantów establishmentu w Rosji, stwierdzaj¹c, ¿e w przypadku objêcia tronu przez niego lub jego matkê, organizacja naczelnych w³adz pañstwo19 Por. Konstytucja Federacji Rosyjskiej przyjêta w ogólnonarodowym referendum w dniu
12 grudnia 1993 r., przek³ad A. Kubik, wstêp A. Bosiacki, Warszawa 2000, s. 40 i 83.
20 Wiernutsia k tronu mo¿no po Konstitucii, [w:] A. Gamow, Obrietienije caria, Komsomolskaja prawda 17 VII 2008.
21 Zob. J. Sobczak, W³adza zwierzchnia czy nieograniczona? (Nowa redakcja Ustaw
zasadniczych z maja 1906 r., [w:] Rosja XIX i XX wieku. Studia i szkice, pod red. J. Sobczaka,
Olsztyn 1998, s. 89119.
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wych (wykonawczych) nie ulegnie zmianie, choæ i zostan¹ wprowadzone pewne nowe godnoci, ale jest on przekonany, i¿ dostojni szefowie naszego
pañstwa pozostan¹ na swoich stanowiskach. Od decyzji narodu uzale¿nia³
te¿ miejsce swojej siedziby jako ewentualnego cara22.
Ta sama gazeta zwróci³a siê tak¿e do kilku osobistoci rosyjskich
z pytaniem, czy potrzebna jest monarchia? Odpowiedzi s¹ znamienne: Pawe³
Borodin, sekretarz pañstwowy Zwi¹zku Rosji i Bia³orusi: Po co kogo tam
przywracaæ? Jeli monarcha istnieje, to on rz¹dzi, a jeli go nie ma, to nie
ma; Swiet³ana Niemoljajewa, aktorka: Odpowied na takie pytanie powinni
daæ najlepsi ludzie narodu, prawdziwi mêdrcy. Cesarz to jednak pomazaniec
Bo¿y; Gieorgij Wilinbachow, g³ówny mistrz heraldyki: Dziwne pytanie.
Rzecz nie tylko w carze jako takim. To okrelona struktura pañstwa. Mamy
swoj¹ Konstytucjê, system zarz¹dzania pañstwem przewiduje ona inny...;
Aleksander Prochanow, redaktor naczelny gazety Zawtra, ironicznie: Car
jest nam potrzebny  najwy¿szy czas go przywróciæ. Trzeba ju¿ zajmowaæ
urzêdy dworskie. A to znany re¿yser filmowy [mowa zapewne o Nikicie Micha³kowie  J.S.] wszystkie te urzêdy zagarnie i rozda swoim przyjacio³om.
Dla siebie znalaz³em ju¿ niez³e miejsce; Siergiej Mitrochin, lider partii Jab³oko: To bêdzie car-przebieraniec. Przywrócenie monarchii to utopia, rekwizytoria. Swoj¹ szansê zaprzepacilimy w 1917 r. Jelibymy wówczas zamiast rewolucji padziernikowej powo³ali monarchiê konstytucyjn¹, historia
Rosji by³aby inna; Jewgienij Stieb³ow, aktor: Najpierw nale¿y pogrzebaæ
szcz¹tki carewicza i dopiero potem wysuwaæ kwestiê monarchii. Póki co
wszelkie rozmowy o jej przywróceniu to pró¿na gadanina, ob³¹kanie; Walery
Kierow, dr hab. historii, profesor Rosyjskiego Uniwersytetu Przyjani Narodów (dawniej Uniwersytetu im. Lumumby): Monarchia dziedziczna dla
wspó³czesnego spo³eczeñstwa rosyjskiego to nonsens. Oczywicie, teoretycznie jestemy w stanie j¹ przywróciæ, ale tylko jako symbol, tak jak np.
w Anglii, Danii. Ale po co? Poci¹g ju¿ odjecha³...; Natalia, czytelniczka gazety: Car powinien znaleæ siê w g³owie ka¿dego z nas [jako wartoæ moralna
 J.S.]. A bez cara w g³owie ¿yæ trudno...23.
Tê bogat¹ paletê pogl¹dów i opinii wzbogaca stanowisko zajmowane
w tej sprawie przez zamieszka³¹ w Hiszpanii g³ówn¹ wci¹¿ pretendentkê do
tronu carskiego, g³owê dynastii Romanowów i stra¿niczkê rosyjskiego tronu
cesarskiego w. ks. Mariê W³adimirownê, która nieco enigmatycznie ogranicza
siê w swojej wypowiedzi, przynajmniej tej z 17 lipca 2008 r., jedynie do
kwestii mo¿liwoci swego powrotu do Rosji: Jest to marzenie naszej rodziny,
ale do tego potrzebne s¹ okrelone warunki. Dom cesarski powinien mieæ
odpowiedni statut. Warunków do tego na razie nie ma. Oczekujê propozycji
od w³adz pañstwowych, by wróciæ do Rosji. Na razie przyje¿d¿am tam na
nied³ugo. Mam jednak nadzieje, ¿e wszystko zmieni siê i bêdê gociem nie
22
23

Zwonok w Briussel, Komsomolskaja prawda 17 VII 2008.
Wopros dnia. Nu¿na li monarchia?, Komsomolskaja prawda 17 VII 2008.
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w Rosji, a na Zachodzie. Natomiast w czasie swego pobytu w Jekaterynburgu na uroczystociach zwi¹zanych z 90. rocznic¹ rozstrzelania rodziny Miko³aja II owiadczy³a dodatkowo, ¿e jako prawdziwa chrzecijanka wybacza
zabójcom ostatniego rosyjskiego cesarza24.
Drugi z medialnych w¹tków, zwi¹zany ju¿ bezporednio z postaci¹ zamordowanego cesarza, dotyczy okolicznoci, w których dosz³o do tragedii
w nocy z 16 na 17 lipca 1918 r.25 W tej kwestii najnowsze publikacje nie
wnosz¹ raczej niczego nowego, mimo ¿e wiedza na ten temat jest dalece
niepe³na. Nie s¹ wci¹¿ wyjanione wszystkie okolicznoci zbrodni, jej przyczyny i rola poszczególnych osób. Jedno jest wszelako pewne  nic nie usprawiedliwia tych strasznych wypadków, a los, jaki spotka³ pierwsz¹ rodzinê
Rosji, podzieli³ w koñcu w du¿ym stopniu ca³y ten ogromny kraj.
Oczywicie wniesiono pewne korekty do istniej¹cych, aczkolwiek nie wiadomo na ile pe³nych i wiarygodnych opisów, bowiem w czasie re¿imu stalinowskiego niektórzy starzy bolszewicy sprzeczali siê o zaszczytne miano
zabójcy samego cara, o to, kto z nich w istocie strzela³ do Miko³aja II26.
Wiêkszoæ autorów, choæ nadal nie wszyscy, s¹dzi, i¿ to w Moskwie, a nie
w prowincjonalnym Jekaterynburgu z inicjatywy Jakowa Swierd³owa, ale
i za wiedz¹ Lenina i Lwa Trockiego, ówczesnych najbardziej prominentnych
przywódców Rosji bolszewickiej, zapad³a decyzja o rezygnacji z procesu by³ego cara i zg³adzeniu tych ca³kowicie bezbronnych, a jednoczenie gronych
wiêniów stanu. Decyzja ta zosta³a podchwycona skwapliwie przez lokalne
w³adze, uosobione przez Uralsk¹ Radê Delegatów Robotniczych i ¯o³nierskich i rozszerzona na resztê rodziny cesarza. Wszystko t³umaczono niebez24 A. Bielajew, op. cit.; Wielikaja kniaginia Marija W³adimirowna prosti³a ubic Niko³aja II,
Niezawisimaja gazieta 28 VII 2008, nr 155(4393).
25 Na temat przewiezienia i warunków pobytu rodziny carskiej w Carskim Siole, Tobolsku
i Jekaterynburgu, a tak¿e samego morderstwa istnieje bogata specjalistyczna literatura, któr¹
naturalnie nie sposób tutaj ze wzglêdów objêtociowych bardziej szczegó³owo wykorzystaæ. Zob.
zw³aszcza S. P. Mielgunow, Sudba impieratora Niko³aja II posle otrieczenija, New York 1991,
ss. 422; E.E. Alfieriew, Pisma carskoj siemji iz zatoczienija, Jordanville 1984; P. Benckendorf,
Last days of Tsarskoe Selo, London 1927; R. Wilton, Poslednije dni Romanowych, Berlin 1923;
M.Ch. Diterichs, Ubijstwo carskoj siemi i czlenow doma Romanowych na Urale, W³adiwostok
1922; S. Markow, Pokinutaja carskaja siemja, Viena 1926; T. Mielnik-Botkina, Wospominanija
o carskoj siemje i jejo ¿yzni do i posle riewolucii, Belgrad 1921; W. Pankratow, S Cariem w
Tobolskie, Leningrad 1925; R. Pipes, op. cit.; N. Soko³ow, Ubijstwo carskoj siemi, Berlin 1925;
J. Buranow, W. Chrustalow, Zag³ada dynastii Romanowów, Warszawa 1995, ss. 256 + nlb.
26 Swoist¹ wie¿oci¹ spostrze¿eñ zwraca uwagê opis pochodz¹cy z pamiêtnika polskiego
ksiêdza z Kowieñszczyzny Waleriana Meysztowicza: [Miko³aj II] Doczeka³ siê koñca bez porównania gorszego od tego, który monarchom krajów cywilizowanych zgotowa³y zwyciêskie rewolucje. Karol angielski pod toporem kata, Ludwik XVI pod gilotyn¹, Maksymilian meksykañski
przed plutonem egzekucyjnym  byli do koñca traktowani z jakim jednak szacunkiem, jak
ludzie. Nie da siê porównaæ ich ostatnich chwil z groz¹ tego, co siê dzia³o w podziemiu willi
Ipatjewa w Orenburgu [tak w tekcie  J.S.], gdy wtargnêli tam wykonawcy rozkazów moskiewskich, dzicy, pó³pijani, w d³ugiej bez³adnej strzelaninie ranili, mordowali, wreszcie dobijali
synka, córki, ¿onê, wreszcie jego samego. Ks. W. Meysztowicz, Gawêdy o czasach i ludziach,
Londyn  £omianki 2008, s. 358.
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pieczeñstwem zagra¿aj¹cym w zwi¹zku z nadci¹gaj¹cymi pod Jekaterynburg
wojskami Korpusu Czechos³owackiego. Raczej trudno ju¿ kwestionowaæ tezê,
której d³ugo w historiografii najpierw radzieckiej, a nastêpnie rosyjskiej unikano, i¿ decyzjê tê powzi¹³ a przynajmniej zaaprobowa³ sam Lenin. Choæ nie
ma na to bezporednich dowodów ród³owych, nie mog³a przecie¿ zapaæ bez
jego zgody27. Decyzjê formalnie podpisa³ ówczesny przewodnicz¹cy CKW Rad
Jakow Swierd³ow, od którego nazwiska Jekaterynburg w 1924 r. przemianowano na Swierd³owsk28.
W dniu 17 lipca 1918 r. oko³o godz. 1.00 w nocy by³o po wszystkim.
Rozstrzelano 11 osób: oprócz cz³onków rodziny carskiej, tzn. samego cara
Miko³aja i jego ¿ony Aleksandry  wnuczki królowej angielskiej Wiktorii, ich
czterech córek: Olgi, Tatiany, Marii i Anastazji oraz syna Aleksieja, by³y to
jeszcze cztery osoby  nadworny lekarz Jewgienij Botkin, kucharz Iwan
Charitonow, lokaj cesarzowej Alojzy Truppa (Polak z £otwy, katolik, w Rosji
u¿ywaj¹cy jednak imienia Aleksiej) i kucharka-pokojowa carycy Anna Demidowa. Pierwszy zgin¹³ car, ugodzony wieloma kulami w g³owê i klatkê piersiow¹. Demidowa prze¿y³a pierwsz¹ salwê, dobito j¹ bagnetami. Spanielka
27 S¹ jednak i inne pogl¹dy na ten temat: Decyzjê o [...] rozstrzelaniu prawdopodobnie
podjê³o Prezydium Ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego. Lenin by³ przeciwny rozstrzelaniu Romanowów bez s¹du i uprzedza³, i¿ zabójstwo dzieci carskich pozostawi
piêtno na rewolucji rosyjskiej. Przeg³osowano go i wykonanie wyroku zlecono Uralskiemu Komitetowi Wykonawczemu Rady Delegatów Robotniczych i ¯o³nierskich. Jest to jedna z hipotez,
przez wiêkszoæ historyków przyjmowana za prawdziw¹. Nie ma ¿adnych przekonywaj¹cych
dowodów, ¿e rozkaz zabicia Romanowów wyszed³ z Moskwy, nadany lini¹ telegraficzn¹. [...] Nie
s¹ znane wszystkie wydarzenia, jakie mia³y miejsce w Jekaterynburgu, ani decyzje podejmowane przez Uralsowiet czy okolicznoci przygotowywanej ucieczki cara z czerwonej stolicy Uralu.
S¹ tylko domys³y. A. Andrusiewicz, Carowie i cesarze Rosji. Szkice biograficzne, Warszawa
2001, s. 394. Zob. te¿ Rassliedowanije carieubijstwa. Siekrietnyje dokumienty, Moskwa 1993,
ss. 367. Nie odpowiada jednak rzeczywistoci twierdzenie tego autora, ¿e Jekaterynburg nie
mia³ po³¹czenia telegraficznego ze stolic¹.
28 Wa¿ne wiadectwo w tej sprawie pochodzi od Lwa Trockiego. Proponowa³ on publiczn¹
rozprawê nad obalonym carem, która mia³a byæ transmitowana przez radio na ca³y kraj. Wed³ug podjêtej wstêpnie decyzji on sam mia³ byæ g³ównym oskar¿ycielem na procesie Miko³aja II.
Zanim jednak podjêto jak¹kolwiek ostateczn¹ decyzjê, opuci³ Moskwê i wyjecha³ na front. Po
powrocie, ju¿ po zajêciu Jekaterynburga przez bia³ych, mimochodem zapyta³ Swierd³owa: Ach
tak, a gdzie jest car? Ju¿ po wszystkim  odpar³ zapytany  Zosta³ zastrzelony.  A co z jego
rodzin¹? Cz³onków jego rodziny zastrzelono wraz z nim. Wszystkich  zapyta³em nieco zaskoczony. Wszystkich  odpowiedzia³ Swierd³ow.  Co ty na to?  zapyta³ najwyraniej ciekaw mojej
reakcji. Nie odpowiedzia³em nic. A kto podj¹³ decyzjê?  odezwa³em siê znowu.  Decyzjê
podjêlimy tutaj. W³odzimierz Iljicz uwa¿a³, ¿e nie powinnimy pozostawiaæ bia³ym sztandaru,
pod którym mogliby werbowaæ swoich stronników. Zw³aszcza w obecnej trudnej sytuacji. Nie
pyta³em wiêcej, uwa¿aj¹c sprawê za zamkniêta. Prawdê mówi¹c, rozwi¹zanie to by³o nie tylko
wygodne, ale i konieczne. Surowoæ tego doranego wyroku pokaza³a wiatu, ¿e jestemy zdecydowani walczyæ bezwzglêdnie, nie cofaj¹c siê przed niczym. Egzekucja rodziny carskiej by³a
konieczna nie tylko w celu zastraszenia, przera¿enia i demoralizowania nieprzyjaciela, ale
mia³a równie¿ wstrz¹sn¹æ naszymi w³asnymi szeregami i pokazaæ, ¿e nie ma ju¿ drogi odwrotu,
¿e przed nami albo ca³kowite zwyciêstwo, albo klêska. [...] Lenin doskonale to wyczuwa³. Cyt.
za: R. Pipes, op. cit., s. 609.
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umiercono, mia¿d¿¹c mu g³owê ciosem karabinowej kolby. W pomieszczeniu
po wystrza³ach nagle zrobi³o siê cicho. Krew p³ynê³a strumieniami. Nagle
jedno z cia³ le¿¹cych na pod³odze poruszy³o siê i da³ siê s³yszeæ cichy jêk. To
Aleksiej, pozostaj¹cy wci¹¿ w ramionach martwego ju¿ ojca, delikatnie poruszy³ rêk¹. Oprawcy bezlitonie zaczêli kopaæ go ciê¿kimi butami w g³owê,
a Jurowski wyci¹gn¹³ rewolwer i dwukrotnie strzeli³ ch³opcu w ucho. Ksiê¿niczki wci¹¿ jeszcze ¿y³y, gdy¿ zaszyte poprzednio w gorsetach klejnoty podzia³a³y jak kuloodporne kamizelki i odbija³y pociski. Niektóre krzycza³y
z bólu, ale zosta³y zaraz dobite bagnetami.
Tej potwornej egzekucji dokona³o 12 zabójców, w tym  co w swoim
czasie wywo³a³o szersze zainteresowanie  przysz³y premier Wêgier Imre
Nagy, bêd¹cy wtedy czekist¹ by³y jeniec armii austriacko-wêgierskiej, notabene po 1956 r. rozstrzelany przez radzieckie organy bezpieczeñstwa w Bukareszcie, gdzie by³ najpierw internowany.
Sam fakt morderstwa dokonanego na ca³ej rodzinie monarszej ukryto
przed opini¹ publiczn¹, ujawniaj¹c tylko informacjê o rozstrzelaniu samego
cara za niezliczone zbrodnie panowania, za jego rodzina mia³a byæ rzekomo ewakuowana z Jekaterynburga w bezpieczne miejsce w zwi¹zku z oczekiwan¹ ofensyw¹ wojsk bia³ogwardyjskich i Korpusu Czechos³owackiego.
O rozstrzelaniu ca³ej rodziny carskiej poinformowano Rosjê, aczkolwiek te¿
pó³gêbkiem, dopiero w 1922 r.29 Wersji tej szczególnie cile trzymali siê
dyplomaci radzieccy. Komisarz Ludowy Spraw Zagranicznych Grigorij Cziczerin jeszcze w 1922 r. twierdzi³, ¿e córki cara przebywaj¹ w Stanach Zjed29 Og³oszony 19 lipca 1918 r., po dwóch dniach od dokonania tego barbarzyñskiego aktu,
komunikat w gazecie Izwiestija by³ wiêcej ni¿ lakoniczny: Przewodnicz¹cy Swierd³ow poinformowa³ o otrzymaniu lini¹ bezporedni¹ wiadomoci od Uralskiej Obwodowej Rady Delegatów
o rozstrzelaniu by³ego cara Miko³aja Romanowa. W ostatnich dniach w okolicy Jekaterynburga
grasowa³y czechos³owackie bandy. W tym samym czasie odkryto nowy spisek kontrrewolucjonistów, którego celem by³o wyrwanie z r¹k sowieckiej w³adzy koronowanego kata. W zwi¹zku
z tym Uralska Rada Delegatów postanowi³a rozstrzelaæ Miko³aja Romanowa, co sta³o siê
16 lipca. Jego ¿ona i syn zostali odes³ani w bezpieczne miejsce, a dokumenty dotycz¹ce zdemaskowanego spisku zosta³y odes³ane do Moskwy za porednictwem specjalnego kuriera. Dzieñ
póniej opublikowano bardziej ju¿ dok³adne oficjalne owiadczenie Obwodowej Rady Uralskiej:
Z powodu zagro¿enia ze strony band czechos³owackich, które zbli¿a³y siê do stolicy czerwonego
Uralu  Jekaterynburga, a tak¿e w obawie, ¿e koronowany kat móg³by unikn¹æ s¹du ludowego,
gdy¿ ujawniono spisek bia³ogwardzistów, maj¹cy na celu uwolnienie rodziny Romanowów, prezydium Rady Obwodowej, wykonuj¹c wolê ludu, postanowi³o rozstrzelaæ ekscara Miko³aja Romanowa, który winien jest wobec ludu wielu krwawych zbrodni. Uchwa³a Rady Obwodowej
zosta³a wykonana w nocy z 16 na 17 lipca. Reszta rodziny Romanowów zosta³a przeniesiona
z Jekaterynburga w bezpieczne miejsce. S. McNeal, Ocaliæ cara Miko³aja II. Tajna misja
uratowania rodziny carskiej, przek³ad J. Kabat, Warszawa 2004, s. 132.
Ca³y ten komunikat by³ od pocz¹tku do koñca k³amliwy. Wcale nie chodzi³o o czechos³owackie bandy, ale obawiano siê oddzia³ów bia³ogwardyjskich zbli¿aj¹cych siê do miasta. Miko³aj, chocia¿ ju¿ bez korony, móg³ odegraæ bardzo niebezpieczn¹ dla nowej w³adzy rolê, jednocz¹c
si³y antybolszewickie. Tego chciano unikn¹æ za wszelk¹ cenê. Starano siê nie szokowaæ zbytnio
i nie wzburzaæ opinii publicznej, któr¹ lekcewa¿ono wprawdzie, ale i tak jej siê obawiano. Jeden
z telegramów wys³anych do Moskwy dzieñ po morderstwie mówi³ wyranie: Powiedzcie
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noczonych. Co znamienne, k³amstwo to znajdowa³o d³ugo pos³uch wród rosyjskich monarchistów, którzy nie mogli pogodziæ siê z myl¹, ¿e stracono
ca³¹ carsk¹ rodzinê. D³ugo w morderstwo nie mog³a uwierzyæ cesarzowa
matka Maria Fiodorowna oraz siostry cara  Ksenia i Olga. Prowadz¹cy
w 1918 r. ledztwo w tej sprawie z ramienia adm. Aleksandra Ko³czaka
Niko³aj Soko³ow zosta³ bardzo zimno przyjêty przez emigracjê monarchistyczn¹. Nie tylko Maria Fiodorowna, ale równie¿ stryj w. ks. Miko³aj Miko³ajewicz nie zgodzili siê go przyj¹æ30. Kilka lat póniej, w 1928 r., zmar³
osamotniony i w nêdzy.
Bardzo d³ugo nieznane by³o miejsce pochówku szcz¹tków wszystkich zamordowanych. I to jest trzeci w¹tek w trwaj¹cych dyskusjach. Wiedziano
jednak, i¿ zbezczeszczone i ograbione zw³oki rodziny carskiej owiniêto
w przecierad³a, za³adowano na ciê¿arówkê i wywieziono do oddalonego
o kilkanacie kilometrów od Jekaterynburga uroczyska Czterech Braci (nazwa od rosn¹cych tam wysokich czterech sosen) niedaleko wsi Koptiaki
w okolicach Dolnego Tagilu. Cia³a najpierw rozebrano, zabieraj¹c ukryte
w bielinie i ubraniach kosztownoci, odzie¿ spalono, a nastêpnie zw³oki
poæwiartowano i wrzucono do szybu opuszczonej kopalni z³ota, wype³nionej
do po³owy wod¹, ale potem  chyba rankiem nastêpnego dnia w zwi¹zku
z plotkami kr¹¿¹cymi w miecie  wydobyto je, oblano kwasem siarkowym
i spalono. Niedopalone resztki wywieziono drog¹ Koptiakowskiej dalej, by je
pogrzebaæ w innym miejscu, i tam 19 km na pó³noc od Jekaterynburga, gdy
samochód ugrz¹z³ na b³otnistej drodze, zakopano, przykrywszy naprêdce belkami drewnianymi. Wiele danych wskazuje, ¿e dwa cia³a tajemniczo zniknê³y, zosta³y wrzucone gdzie indziej. Identyfikacja tych miejsc okaza³a siê bardzo trudna.
Niewiele szczegó³ów wnios³y poszukiwania przeprowadzone przez oddzia³y bia³ogwardyjskie po zajêciu przez nich 25 lipca Jekaterynburga, czyli
zaledwie osiem dni po egzekucji. Cia³ nie znaleziono, tylko ró¿ne lady wskazuj¹ce na sam fakt morderstwa  gruz i kilka osobistych drobiazgów nale¿¹cych do rodziny carskiej, lady kul i pchniêæ bagnetów na pod³odze i cianach
piwnicy. Widaæ by³o wyranie, ¿e dokonano tu masakry, trudno jednak by³o
siê zorientowaæ, ilu ludzi zginê³o. Bardziej skuteczne ledztwo w tej sprawie,
po dwóch pierwszych niezbyt udanych, podjêto dopiero w lutym roku nastêpnego, kiedy adm. Aleksander Ko³czak obarczy³ tym zadaniem dowiadczonego prawnika i ledczego Soko³owa. W asycie dwóch nauczycieli Aleksieja
 Pierra Gilliarda i Sidneya Gibbesa  zlokalizowa³ on szyb kopalni i zgromaSwierd³owowi, ¿e ca³¹ rodzinê spotka³ ten sam los, co jego g³owê. Oficjalnie zgin¹ oni w czasie
ewakuacji. Rok póniej, we wrzeniu 1919 r., wed³ug Paw³a Bykowa odpowiedzialnoci¹ za
zastrzelenie nieboszczyka cara i ju¿ ca³ej rodziny obarczono aresztowanych i s¹dzonych 28 socjalistów, chc¹cych jakoby w ten sposób zdyskredytowaæ bolszewików. Zob. P. Bykow, Poslednije dni
Romanowych, Swierd³owsk 1926, s. 113. Piêciu z nich skazano nawet na karê mierci i wyrok
wykonano natychmiast. R. Wilton, The Last Days of the Romanovs, London 1920, s. 102103.
30 P. Paganuccy, Prawda ob ubijstwie carskoj siemi, Jordanville 1981, s. 2930.
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dzi³ ogromn¹ liczbê dowodów zbrodni. Wszystkie znalezione przedmioty zidentyfikowano i skatalogowano31. Spisano te¿ zeznania schwytanych stra¿ników z tzw. domu specjalnego przeznaczenia. Wyniki tego ledztwa, opublikowane za granic¹ w 1924 r., wskazywa³y, ¿e car, caryca, pi¹tka dzieci, lekarz
i trójka s³u¿¹cych zginêli witem 17 lipca32.
Przez ca³y czas, od 1919 r. poczynaj¹c, w Rosji i za granic¹ funkcjonowa³o
wiele legend, np. ¿e g³owy rozstrzelanych (wkrótce zawê¿ono to do g³owy
cesarza) zosta³y przewiezione w specjalnym szklanym naczyniu na Kreml do
Moskwy, a nawet, ¿e g³owa cara by³a przechowywana w specjalnej szafie
w gabinecie Lenina. Najczêciej powtarzano, ¿e Miko³aj II i rodzina zostali
jeszcze we wrzeniu 1918 r. wywiezieni za granicê. W archiwach watykañskich zachowa³a siê korespondencja jednego z kardyna³ów, z której wynika,
¿e jeszcze w 1919 r. papie¿ Leon XIII jakoby rozmawia³ z carem przebywaj¹cym poza granicami Rosji.
Przez kolejne 90 lat sprawa jekaterynburskiego morderstwa pozostawa³a
dla opinii publicznej bardzo zagmatwana. Zastanawiano siê, czy zamordowano wówczas wszystkich, czy nikt z rodziny carskiej nie ocala³, gdzie ukryte
zosta³y zw³oki itp. Jedynie w specjalistycznych doniesieniach historyków
mo¿na by³o znaleæ pewne elementy prawdy. W latach 70. XX w. na mocy
tajnej uchwa³y Biura Politycznego KC KPZR zdecydowano, by zburzyæ dom
Ipatjewa, bo stawa³ siê on celem ca³ych pielgrzymek na fali rozrachunków ze
stalinowsk¹ przesz³oci¹. Bezporednim wykonawc¹ tej decyzji zosta³ ówczesny I sekretarz swierd³owskiego komitetu KPZR Borys Jelcyn33. Dom Ipatjewa zrównano z ziemi¹, nastêpnie miejsce to zaasfaltowano. Nie ustawa³y
jednak wysi³ki niepokornych historyków, dziennikarzy i po prostu mi³oników historii, by odtworzyæ prawdê.
W 1976 r. geolog (co znamienne!) ze wierd³owska Aleksander Awdonin
wraz z pisarzem i filmowcem Gelim Rjabowem rozpoczêli poszukiwania na
w³asn¹ rêkê. Dziêki tzw. notatce Jurowskiego, kieruj¹cego egzekucj¹ z lipca
1918 r., uda³o im siê w 1979 r. zlokalizowaæ zbiorow¹ mogi³ê rodziny carskiej.
Znaleli trzy czaszki i sfotografowali je, dowodz¹c, ¿e nale¿¹ do cz³onków tej
rodziny. Potem znaleziono jeszcze inne szcz¹tki. Jednak odkrywcy nie odwa¿yli siê wówczas, w czasie bre¿niewowskiego odwrotu od odwil¿y, upubliczniæ
informacje o swoim znalezisku. Dopiero po upadku ZSRR w 1991 r. Awdonin
31 By³y wród nich m.in. klamry pasów Miko³aja i carewicza, szmaragdowy krzy¿ ofiarowany Aleksandrze przez Mariê Teodorównê, per³owy kolczyk z pary, któr¹ zawsze nosi³a Aleksandra, krzy¿ z Ulm  jubileuszowa odznaka ozdobiona szafirami i diamentami ofiarowana
cesarzowej przez jej osobist¹ gwardiê oraz fragmenty szafirowego piercienia, który by³ tak
ciasny, ¿e Miko³aj nie móg³ zdj¹æ go z palca, pok³ute uderzeniami no¿a ikony, etui na okulary
cesarzowej, klamerki od obuwia ksiê¿niczek itp. Odkryto tak¿e znaczne iloci koci spalonych
i zniszczonych pod wp³ywem kwasu, ale z widocznymi ladami uderzeñ topora i naciêæ pi³y, kule
rewolwerowe oraz odr¹bany palec kobiety w rednim wieku, mocno okaleczone, lecz niespalone
zw³oki spaniela Jimmyego.
32 N. A. Soko³ow, Ubijstwo carskoj siemi, Moskwa 1990, ss. 365.
33 Zob. B. Jelcyn, Wyznania, przek³ad W. Soko³owski, Warszawa 1990, s. 6061.
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powiadomi³ Prokuraturê Generaln¹ ju¿ Federacji Rosyjskiej o swoim odkryciu. Grób rozkopano 13 lipca 1993 r. Znaleziono le zachowane szcz¹tki dziewiêciu osób, fragmenty sznura i pot³uczone pojemniki po kwasie siarkowym.
Wszczêto za poparciem prezydenta Jelcyna oficjalne dochodzenie w trybie
czynnoci pañstwowej. Musia³o to trwaæ, wci¹¿ pojawia³y siê nowe przeszkody i jak to zwykle zdarza siê w takich sprawach  nowe zapytania. Dwa
zespo³y antropologów, rosyjski oraz amerykañski (ten ostatni kierowany
przez Williama Maplesa), ustali³y, ¿e wiek i p³eæ szkieletów odpowiadaj¹
antropologicznym danym carskiej rodziny. Wszystkie szcz¹tki zachowa³y lady ciê¿kich ran od broni palnej i bia³ej. Równie¿ zaleczone lady na kociach
odpowiada³y urazom, jakie sam car i cz³onkowie jego rodziny odnieli za
¿ycia. Rekonstrukcja rysów twarzy na podstawie czaszek ujawni³a du¿e podobieñstwo do zachowanych zdjêæ i portretów. W 1997 r. po serii ekspertyz
genetycznych, przeprowadzanych zarówno w samej Rosji, jak i w Stanach
Zjednoczonych, oficjalnie stwierdzono, ¿e znalezione szcz¹tki rzeczywicie
nale¿¹ do rodziny carskiej. 17 lipca 1998 r. z udzia³em Jelcyna, ale jeszcze
bez aprobaty Cerkwi rosyjskiej i pod nieobecnoæ patriarchy Aleksieja II,
uroczycie z³o¿ono szcz¹tki Miko³aja i wiêkszoci jego rodziny w krypcie
soboru w. Piotra i Paw³a w Twierdzy Petersburskiej.
Badania DNA przeprowadzi³ te¿ Peter Gill z wydzia³u kryminalistyki
brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych we wspó³pracy z rosyjskim
genetykiem Paw³em Iwanowem. Ustalono ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ, ¿e piêæ
zamordowanych osób by³o z sob¹ spokrewnionych, a pozosta³e cztery  przypuszczalnie s³u¿ba i lekarz  nie. Badania mitochondrialnego DNA z próbki
krwi brytyjskiego ksiêcia Filipa  mê¿a królowej El¿biety II, ciotecznego
wnuczka carycy  pozwoli³y te¿ ustaliæ, ¿e matk¹ dzieci by³a z pewnoci¹
Aleksandra. Oprócz tego niezale¿ne badania potwierdzi³y zwi¹zki pokrewieñstwa miêdzy domniemanymi szcz¹tkami cara Miko³aja i szcz¹tkami zmar³ego w 1899 r. jego m³odszego brata Jerzego, którego w tym celu ekshumowano
z krypty katedry w. Piotra i Paw³a w Petersburgu. W 1998 r., gdy opublikowano pe³ny komunikat na ten temat, potwierdzono, i¿ nie odnaleziono cia³
dwóch osób: carewicza Aleksieja i córki carskiej Marii. Ta oficjalna informacja zapocz¹tkowa³a pojawienie siê ró¿nych wersji w obfitej wówczas w Rosji
i na wiecie publicystyce historycznej. Historycy pozostaj¹ w istocie do tej
pory w ich niewoli, gdy¿ mo¿liwoci sprawdzenia w ród³ach jest przecie¿
niewiele. Uczestnicy zabójstwa relacje o przebiegu wydarzeñ spisali dopiero
po latach, najwczeniej w 1920 r. komendant stra¿ników Jakow Jurowski,
inni w latach 30., a niektórzy dopiero w 1964 r. Wszyscy oni nie powiedzieli
zreszt¹ ca³ej prawdy.
Osobicie s¹dzê, ¿e wykluczyæ mo¿liwoci ocalenia kogo z rodziny carskiej, o czym wci¹¿ g³ono i wci¹¿ pojawiaj¹ siê nowe wersje zdarzeñ, tak do
koñca nie mo¿na. Egzekucja odby³a siê w nocy, w owietlonej tylko jedn¹
¿arówk¹ piwnicy, dodatkowo zaciemnionej dymem od spalaj¹cego siê prochu.
Zabójcy byli mocno podpici, za droga przez ciemny las nêci³a, by zepchn¹æ
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z samochodu jakie cia³o, by je póniej na w³asn¹ rêkê obrabowaæ, a móg³ to
byæ przecie¿ jeszcze ¿yj¹cy og³uszony tylko cz³owiek. Jest to jednak raczej
ma³o prawdopodobne.
Komisja rz¹dowa, której przewodniczy³ wicepremier Borys Niemcow,
orzek³a, ¿e w zidentyfikowanym miejscu pochówku znaleziono cia³a samego
Miko³aja, jego ¿ony Aleksandry oraz ich trzech córek  Olgi, Tatiany i Anastazji. Nie by³o natomiast nadal ladów Aleksieja i Marii (najpierw zreszt¹
podawano, ¿e Anastazji). Uznano, ¿e ich zw³oki musia³y zostaæ ca³kowicie
spalone i dlatego lad po nich zagin¹³. O¿ywi³o to naturalnie wczeniejsze
wersje o cudownie jakoby ocalonych córkach Miko³aja, z tym, ¿e zamiast
Anastazji teraz bohaterk¹ domys³ów i sensacji sta³a siê Maria. Zagadkê
w pewnym sensie wyjania³a notatka Jurowskiego, zawieraj¹ca informacjê,
¿e cia³a tych dwojga m³odych osób nie trafi³y do wspólnego grobu, jeli za
takowy uznaæ przypadkowo wybran¹ sztolniê, ale zosta³y ca³kowicie spalone
w pewnej odleg³oci od tego miejsca. Notatce tej odmawiano jednak bezspornej wiarygodnoci a odnalezionym kociom autentycznoci.
Od huraganu rewolucji 1917 r., która zmiot³a dawny rosyjski wiat, a¿ po
dzi dzieñ opinie i s¹dy na temat carobójstwa dziel¹ rosyjskie spo³eczeñstwo.
Wokó³ zw³ok carskiej rodziny naros³a ca³a pl¹tanina pó³prawd i legend.
Rzecz podstawowa w tych sporach i dyskusjach sprowadza³a siê do dwóch
kwestii: Czy rzeczywicie rozstrzelani zostali w Jekaterynburgu wszyscy
cz³onkowie rodziny carskiej, czy te¿ kto ocala³? Czy koci znalezione w 1978 r.
przez geologa Awdoniana i filmowca Rjabowa, co ujawniono dopiero po
11 latach w 1989 r., s¹ autentyczne? W pierwszej sprawie wiêkszoæ historyków daje odpowied twierdz¹c¹ i nie ma  jak dot¹d  wiarygodnych róde³,
by to podwa¿aæ. Twierdz¹c¹ odpowied da³a te¿ rosyjska Cerkiew prawos³awna, kanonizuj¹c przed paru laty w 2000 r. samego Miko³aja II jako
iskupitiela i nowomuczennika, czyli odkupiciela i nowego mêczennika, oraz
Aleksandrê i wszystkich piêciorga dzieci jako wielkich mêczenników. Odpuszczono tym samym monarsze grzechy pope³nione w ¿yciu publicznym,
w sposobie rz¹dzenia itp. Przedtem w 1981 r. uczyni³a to rosyjska Cerkiew
zagraniczna, czcz¹c jego rzekome relikwie pochowane w Brukseli (okaza³y siê
szcz¹tkami z miejsca rozstrzelania oficerów bia³ogwardyjskich). I tu tak¿e
pojawi³a siê pewna w¹tpliwoæ. W nocy z 16 na 17 lipca 1918 r. zostali
zamordowani w Jekaterynburgu, jak wiemy, oprócz samego Miko³aja II i jego
najbli¿szej rodziny tak¿e nadworny lekarz i troje s³u¿¹cych, którzy nie chcieli
opuciæ swych pañstwa. Ich jednak rosyjska Cerkiew prawos³awna nie zaliczy³a w 2000 r. do grona swoich wiêtych, mimo ¿e uczyni³a to Cerkiew
zagraniczna. Otwarte pozostaje pytanie: dlaczego?
Natomiast w kwestii autentycznoci odnalezionych szcz¹tków Cerkiew
zachowa³a wstrzemiêliwoæ, powstrzymuj¹c siê od udzia³u w uroczystociach pogrzebowych w 1998 r. w krypcie katedry Twierdzy Piotropaw³owskiej w Petersburgu, gdzie grzebano cia³a wszystkich w³adców Rosji od Piotra I. Ówczesny prezydent Rosji, Borys Jelcyn, poprzez oddanie ho³du car-
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skim szcz¹tkom chcia³ zatrzeæ pamiêæ o w³asnym udziale w walce z kultem
obalonego imperatora oraz o zniszczeniu domu Ipatjewa. W uroczystoci
wziêli te¿ udzia³ przybyli z zagranicy krewni Romanowów34. Znalezione
szcz¹tki z³o¿ono wprawdzie w cesarskim grobowcu, ale w oficjalnych komunikatach potraktowano to jako symboliczne pogrzebanie szcz¹tków nieznanego
¿o³nierza35.
W¹tpliwoci ¿ywione przez rosyjsk¹ Cerkiew znajduj¹ pewne uzasadnienie w wynikach badañ og³oszonych wiosn¹ 2004 r. przez ekipê naukowców
z Uniwersytetu Stanforda pod kierownictwem Aleca Knighta. Badacze ci
argumentowali, ¿e materia³ genetyczny, który przele¿a³ 70 lat w p³ytkim
grobie, jest zbyt zniszczony, aby stanowiæ podstawê jednoznacznej identyfikacji. Knight zwróci³ te¿ uwagê na to, ¿e genetyk rosyjski Pawe³ Iwanow nie
zdecydowa³ siê na publikowanie wyników analizy krwi z zachowanej chusteczki, któr¹ opatrzono ranê zadan¹ carowi w 1891 r. w miasteczku Otsu
w Japonii. Og³oszono te¿ wyniki niezale¿nie przeprowadzonych analiz tkanki
z zachowanego palca wielkiej ksiê¿nej El¿biety, siostry carowej Aleksandry.
Uzyskane sekwencje nie zgadza³y siê z tkankami domniemanej carycy
z grobu pod Jekaterynburgiem. Nie jest jednak pewne, czy palec ów rzeczywicie nale¿a³ do El¿biety, albowiem jej cia³o po wydobyciu ze studni syberyjskiej bywa³o w wielu miejscach, zanim dotar³o na miejsce przeznaczenia
w Palestynie i spoczê³o w jerozolimskiej cerkwi w. Marii Magdaleny36.
Potwierdzenie autentycznoci tych szcz¹tków nast¹pi³o niedawno, dopiero po odkryciu grobu z Aleksym i Mari¹. Archeolodzy ochotnicy z godnym
podziwu powiêceniem kontynuowali poszukiwania i przeczesywali lasy Koptiakowa. Poniewa¿ przy zw³okach nie powinno byæ, jak s³usznie podejrzewano, ¿adnych metalowych przedmiotów i nie mo¿na by³o pos³u¿yæ siê dwiêkowymi czujnikami, przeszukiwano teren za pomoc¹ zwyk³ych szpadli i prêtów,
wtykaj¹c je w ziemiê co kilka centymetrów. I wreszcie 29 lipca 2007 r. na
lenej polanie pod Jekaterynburgiem przy starej drodze Koptiakowskiej
w Porosienkowom £ogu (Legowisku Prosiêcym) archeolog Leonid Wochmiakow trafi³ na zwêglone kawa³ki desek. Z odkrytej na pocz¹tku sierpnia jamy
g³êbokiej na pó³tora metra i mniej wiêcej tak samo szerokiej wyci¹gniêto
wkrótce ma³¹ koæ miednicy, a potem jeszcze dwie koci czaszki. W wydobytych kolejnych warstwach ziemi natrafiono na koci, zêby, strzêpy materii,
resztki naczyñ po kwasie solnym, deski i kule, które prawdopodobnie tkwi³y
34 Zob. np. W. Sobecki, Z Bo¿ej ³aski [...] król Polski, Trybuna 1 VII 1998, nr 152, s. 11;
R. Hoffman, Caromania, Trybuna 1112 VII 1998, nr 161, s. 8; E. Skalski, By³ car, Magazyn
Gazety Wyborczej 1718 VII 1998, nr 29, s. 615; M. Turski, Car w mogile, Polityka 25 VII
1998, nr 30, s. 4850; P. Kuncewicz, Dwa pogrzeby, Trybuna 2526 VII 1998, nr 173, s. 8.
35 Zob. J. Prus, Tajemnica carskiej mogi³y. Odnalezienie domniemanych szcz¹tków carskiej
rodziny otwiera w Rosji kolejn¹ dyskusjê o trudnej przesz³oci, Dziennik 12 IX 2007, nr 204,
s. 20; M. Landau, Gen cara. Rozwi¹zanie zagadki morderstwa Romanowów?, Wprost 16 IX
2007, s. 7072.
36 L. Miller, Swiataja muczennica rossijskaja. Wielikaja kniaginia Jelizawietta Fiodorowna, Frankfurt am Main [po 1993], s. 266286.
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w cia³ach rozstrzelanych ofiar. Czêæ szcz¹tek pochodzi³a ze szkieletu m³odego ch³opca w wieku 1214 lat, maj¹cego ok. 150 cm wzrostu, reszta ze
szkieletu kobiety w wieku 1719 lat, maj¹cej 159 cm wzrostu. Tym razem
ca³a ju¿ grupa naukowców po wszechstronnej analizie uzna³a za wysoce
prawdopodobne, ¿e odnaleziony zosta³ zaginiony grób Aleksego i Marii, rosyjskiego nastêpcy tronu i jego siostry, zamordowanych w 1918 r. Zgadza³o siê
miejsce, okolicznoci mierci i wiek ofiar. Niko³aj Niewolin, szef Instytutu
Medycyny S¹dowej w Jekaterynburgu, twierdzi, ¿e odnalezione szcz¹tki nosz¹ te¿ lady ognia. Cia³o Aleksego i jednej z carewien znajdowa³y siê zaledwie 60 m od miejsca, gdzie w 1991 r. odkopano szcz¹tki cara, carycy i trzech
pozosta³ych ksiê¿niczek. Wydawaæ by siê mog³o, i¿ nie mo¿e byæ ju¿ ¿adnych
w¹tpliwoci. Autentycznoæ szcz¹tków carewicza Aleksieja i ksiê¿niczki Marii
oficjalnie potwierdzi³ w przededniu obchodów 90. rocznicy tej kani Komitet
ledczy Rosji, daj¹c nadziejê, na uroczyste pochowanie w przysz³oci tych
szcz¹tków w katedrze w. Piotra i Paw³a obok ich rodziców i sióstr.
Siergiej Pogorie³ow, kierownik wydzia³u archeologii Naukowo-Produkcyjnego Orodka Ochrony i Wykorzystywania Pomników Historii i Kultury Obwodu Swierd³owskiego, stwierdzi³: Te szcz¹tki d³ugo uznawane by³y za utracone. Nasi archeolodzy starannie studiowali notatki Jurowskiego, kieruj¹cego
egzekucj¹ rodziny carskiej i na tej podstawie prowadzili wykopaliska. Prawie
rok temu znaleli szcz¹tki ludzkie w rejonie starej Koptiakowskiej drogi. Tam
te¿ znaleziono mocno zardzewiale kule i od³amki naczyñ. Wszystko to zosta³o
skierowane na ekspertyzê37. Ale i to zapewne nie zamknie ostatecznie sprawy. Naukowcy bêd¹ kontynuowaæ badania. Tak¿e Cerkiew rosyjska nadal zachowuje sceptycyzm. Sprawa jest tym bardziej wa¿na, i¿ chodzi ju¿ teraz nie
tylko o pamiêæ o zamordowanym monarsze i jego rodzinie, ale i o relikwie
wiêtych, bowiem, jak ju¿ wspomniano, Miko³aj II z ma³¿onk¹ i pi¹tk¹ ich
dzieci zostali wyniesieni na o³tarze. ¯¹damy w pe³ni jawnego i profesjonalnego zbadania szcz¹tków  komentowa³ przedstawiciel Cerkwi.
Nawet rozrzuceni po ca³ym wiecie potomkowie ostatnich Romanowów
nie s¹ zgodni. Jedni uparcie odmawiaj¹ uznania znaleziska za carsk¹ mogi³ê,
twierdz¹c, ¿e sama notatka Jurowskiego to te¿ podróbka i nie mo¿na informacji w niej zawartych traktowaæ jako przes¹dzaj¹cy dowód. Inni wykazuj¹
¿yczliwe zainteresowanie, jeszcze inni ostro¿nie czekaj¹ na dalsze wyniki
badañ. Wielka ksiê¿na Maria Romanowa uznanie tych szcz¹tków za autentyczne uzale¿nia od stanowiska Cerkwi prawos³awnej, która reprezentuje
naród i jest wieczna. Pogl¹dy uczonych mog¹ ulegaæ zmianie, a Cerkwi nie.
Niecierpliwie oczekujemy na wyniki ekspertyz. Daj Bo¿e, ¿eby przypuszczenia potwierdzi³y siê i bymy mogli zapewniæ wieczny spokój szcz¹tkom
i pochowaæ je jak nale¿y38.
37 A. Koc, A. Oczerietin, Spory o podlinnosti imperatorskich ostankow..., Komsomolskaja
prawda 17 VII 2008.
38 A. Bielajew, op. cit.
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Na razie Romanowowie tocz¹ niekoñcz¹c¹ siê walkê z rosyjskimi s¹dami
o rehabilitacjê carskiej rodziny i uznanie morderstwa za wynik politycznych
represji. S¹dy na ogó³ odmawiaj¹, zapewne obawiaj¹c siê roszczeñ finansowych, w tym np. walki o prawa do licznych pa³aców cesarskich. A osób, które
uwa¿aj¹ siê za potomków rodziny carskiej, jest du¿o i a¿ strach sobie wyobraziæ, jak wysoce niecarski charakter musia³yby mieæ spory i k³ótnie
o maj¹tek dynastii. Stan w chwili obecnej jest taki, ¿e Prokuratura Generalna Rosji wznowi³a zarzucon¹ przed laty sprawê Romanowów.
Sprawa rehabilitacji znalaz³a w listopadzie rozstrzygniêcie negatywne
w rosyjskim S¹dzie Najwy¿szym, który  jak na razie nieodwo³alnie  odrzuci³ z³o¿on¹ przez monarchistów petycjê. Argumentem dla sêdziów by³ fakt, i¿
monarsze nigdy nie postawiono formalnych zarzutów, a zosta³ zastrzelony
wraz z rodzin¹ przez bolszewików, trudno wiêc mówiæ o rehabilitacji, gdy nie
by³o wyroku s¹dowego. Nie wydaje siê jednak, by kwestia ta by³a tym samym ostatecznie zamkniêta. Same znalezione czaszki i koci, zamro¿one
obecnie w specjalnej ch³odni w Jekaterynburgu, czeka przynajmniej jeszcze
dziesiêæ genetycznych ekspertyz, bo do tylu osób potencjalnie mog¹ one nale¿eæ. Niektórzy z autorów rosyjskich, jak np. g³ony z wielu sensacyjnych
publikacji dramaturg Edward Radziñski, podkrelaj¹ zasadnie wagê ostatecznego zamkniêcia tej kwestii jako widomego znaku zamkniêcia prze¿ytej
epoki i rozpoczêcia nowego rozdzia³u historii Rosji. Tym razem zagadka
mierci ostatniej rodziny carskiej zostanie byæ mo¿e rozwi¹zana.
Zdaniem Wiktora Zwiagina, szefa wydzia³u identyfikacji osobowej Rosyjskiego Orodka Ekspertyzy Medyczno-S¹dowej w Tomsku, cia³a zamordowanych by³y rzeczywicie najpierw spalone w ognisku, a potem zalane kwasem
solnym. Ekspertyz¹ znalezionych szcz¹tków w samej Rosji zajmowa³y siê
trzy grupy ledcze: jedna prowadzi³a badanie znalezionych na miejscu pochówku zêbów, druga struktury DNA, a trzecia, któr¹ kierowa³ sam Zwiagin,
antropologicznymi i medyczno-kryminologicznymi aspektami identyfikacji.
Wszystkie te grupy pracowa³y niezale¿nie od siebie. Badano i porównywano
szcz¹tki z obu miejsc pochówku. Stwierdzono identycznoæ amalgamowych
plomb w zêbach. Cz³onkowie rodziny carskiej mieli bardzo z³e uzêbienie.
U dzieci zgryzowe szkliwo korony zêbów by³a istn¹ mozaik¹ plomb. Sk³ad tych
plomb by³ identyczny  stwierdzi³ ekspert. Badaniu poddano 46 znalezionych
cz¹steczek, których ogólna masa nie przekracza³a 100 gramów, a 9 najwiêkszych wa¿y³o nie mniej ni¿ 3 gramy. Fragmenty koci bez w¹tpienia pochodz¹ od dwóch osób pozostaj¹cych miêdzy sob¹ w pokrewieñstwie i pochodz¹cych od jednego wspólnego przodka  królowej duñskiej Luizy. Chromosomy
przekazywane dziedzicznie w stanie niezmienionym wykryte w szcz¹tkach
ch³opca i szkieletu nr 4 z pochówku z 1991 r. s¹ zgodne, pochodz¹ od syna
i ojca. Zwiagin doda³, i¿ pozosta³e 37 z 46 fragmentów s¹ zbyt ma³e, by mog³y
staæ siê podstaw¹ jakiejkolwiek analizy, ale ich analiza spektralna pozwoli
jednak dok³adniej ustaliæ, ile osób by³o pochowanych w tym miejscu  dwoje
czy te¿ wiêcej.
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Oprócz tego grupa ekspercka porówna³a znalezione cz¹steczki butli,
w których przewieziono kwas solny, jakim polano spalone cia³a z pierwszego
i drugiego miejsca pochówku rodziny carskiej. W obu przypadkach by³a to ta
sama ceramika japoñska. Zdaniem Zwiagina wiadkowie rozstrzelania rodziny carskiej opowiedzieli nieca³¹ prawdê. W notatce Jurowskiego i we wspomnieniach wszystkich uczestników tego morderstwa  stwierdza on  bardzo
precyzyjnie mówi siê, ¿e czêæ cia³ spalili, czêæ zakopali, a czêæ zatopili
w b³ocie. Mylê, ¿e sk³amali, a spalone cia³a by³y zakopane w ró¿nych miejscach. Tak przynajmniej mi siê wydaje. Swoje w¹tpliwoci ekspert t³umaczy
tym, ¿e ogólna waga znalezionych szcz¹tków jest zbyt ma³a. Jego zdaniem od
wszystkich zamordowanych osób powinno pozostaæ oko³o trzech kilogramów
szcz¹tków, od³amków koci itp. Mo¿na z tego wnioskowaæ, i¿ znaleziono tylko
jedno z kilku przypuszczalnych miejsc pochówku. A to oznacza, ¿e nale¿y
kontynuowaæ poszukiwania39.
Dni jubileuszu przynios³y jeszcze wiele innych cennych informacji na
temat tego zdarzenia i jego konsekwencji, a tak¿e aspektów identyfikacji
znalezionych latem 2007 r. szcz¹tków. Ekspertyza balistyczna potwierdzi³a
identycznoæ kul z pierwszego i drugiego miejsca pochówku, a ekspertyza
charakteru pisma dowiod³a, i¿ uwagi i dopiski znajduj¹ce siê na stenogramie
wyst¹pienia Jurowskiego przed czekistami pochodz¹ od niego samego, a nie
od osób postronnych, co przydaje autentycznoci temu dokumentowi jako
ród³u historycznemu. Ekspertyza historyczno-archiwalna ustali³a z kolei, i¿
w Rosji znalaz³a siê ca³oæ spucizny i dokumentacji ledczego Soko³owa, i ¿e
s¹ to wszystko orygina³y albo uwierzytelnione kopie, a ich czêæ (trzy skrzynie spichlerzowe) ze spisem dokumentów ze sprawy kryminalnej z 1918 r.,
któr¹ bada³ Soko³ow, kupi³ w swoim czasie na aukcji ksi¹¿ê Lichtensteinu
Hans Adam II i przekaza³ w darze Rosji. Trzy niezale¿ne grupy genetyków
z Rosji, Austrii i Stanów Zjednoczonych zbada³y materia³y znalezione w latach 1991 i 2007, a dla porównania materia³u genetycznego pobra³y krew
ksiêcia Filipa Edynburskiego, ma³¿onka królowej Anglii El¿biety II. Obecnie
jeszcze badane s¹ lady krwi na znalezionej w schowkach Ermita¿u bia³ej
koszuli Miko³aja, w któr¹ by³ ubrany podczas zamachu w Otsu oraz genetyczny materia³ pobrany od krewnych doktora Botkina w celu ustalenia
identycznoci szcz¹tków nadwornego lekarza rodziny carskiej40.
Kilka osób interesuj¹cych siê od lat t¹ spraw¹ skomentowa³o te nowe
ustalenia. Ksi¹¿ê Dmitrij Romanow, praprawnuk Miko³aja I: To bardzo wa¿ne, ¿e obecnie wyniki s¹ oficjalne, ¿e to na 100 procent tak. Teraz ci, którzy
nie wierz¹, niech powiedz¹ dlaczego. Wiêkszoæ mojej rodziny, prawie wszyscy, przez ca³y czas spodziewa³a siê, ¿e tak w³anie bêdzie. Protojerej Wsiewo³od Czaplin, zastêpca szefa Wydzia³u Zagranicznego Patriarchatu Mo39 A. Burow, Piepie³ monarchii. Poisk drugich miest pochoronienija carskoj siemi do³¿en
byt prodo³¿en, utwier¿dajut ekspierty, Rossijskaja gazieta 14 VII 2008, nr 4705.
40 A. Lebiediew, K. Popowa, Aleksiej i Marija. Ostatki, najdiennyje pod Jekatierinburgom,
prinadle¿at carskim dietam, Rossijskaja gazieta 17 VII 2008, nr 4708.
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skiewskiego: Oficjalnego stanowiska Cerkwi jeszcze nie og³oszono. Mylê, ¿e
ci wszyscy, którzy chc¹ je poznaæ, musz¹ byæ cierpliwi, tym bardziej ¿e sami
uczeni mówi¹, i¿ badania bêd¹ kontynuowane, a owiadczenia o ich zakoñczeniu oraz o tym, ¿e wszystko jest ju¿ jasne, s³yszymy nie po raz pierwszy.
Do tego protojerej W³adimir Wigilianskij, szef biura prasowego Patriarchatu,
dodaje: Wiadomo, ¿e wyniki ekspertyzy sprzed dziesiêciu lat by³y kwestionowane przez autorytatywny Instytut Badañ Genetycznych Japonii41.
Czwartym w¹tkiem aktualnych nie tylko w samej Rosji miko³ajanów s¹
informacje o wci¹¿ pojawiaj¹cych siê pretendentach do tronu carskiego. Mo¿na na ten temat pisaæ wielotomowe ksiêgi - tyle jest tych wersji. Tutaj
potraktujemy tê kwestiê bardziej lakonicznie. Ju¿ w 1919 r. w Omsku, zajêtym wówczas przez wojska adm. Ko³czaka, pojawi³ siê ch³opiec podaj¹cy siê
za carewicza Aleksieja, ale kontrwywiad admira³a tego nie potwierdzi³.
W latach póniejszych objawi³o siê paru innych Aleksiejów: m.in. niejaki
W.W. Szczetin z Bagdadu, nastêpnie Micha³ Goleniowski, by³y pu³kownik
polskiego kontrwywiadu, przebywaj¹cy w Stanach Zjednoczonych po ucieczce
z Polski. Piastowa³ on w PRL doæ wysok¹ funkcjê szefa wydzia³u w I Departamencie MSW, zajmuj¹cym siê wywiadem naukowo-technicznym na Zachodzie. W styczniu 1961 r. podczas pobytu s³u¿bowego w NRD 40-letni wówczas
Goleniowski przeszed³ na Zachód, ujawniaj¹c listê agentów wywiadu polskiego i radzieckiego, czego wynikiem by³a jedna z najwiêkszych katastrof
w dziejach wywiadu PRL  aresztowanie co najmniej 14 cennych agentów.
W Polsce zosta³ za to skazany na karê mierci. W 1964 r. z nieznanych bli¿ej
powodów, byæ mo¿e ob³êdu psychicznego, ale najprawdopodobniej motywowanych finansowo (chcia³ odzyskaæ zdeponowane w bankach zachodnich mocno
w¹tpliwe zreszt¹ carskie miliony) z³o¿y³ sensacyjne owiadczenie, i¿ naprawdê jest Aleksiejem Niko³ajewiczem Romanowem, jedynym prawowitym pretentendem do tronu Cesarstwa Rosyjskiego. Nie wywo³a³o to wiêkszego wra¿enia i przede wszystkim ¿adnych skutków prawnych poza rozg³osem prasowym i w drugiej po³owie lat 60. s³uch o nim zagin¹³. Ostatni raz jego nazwisko pojawi³o siê na ³amach prasy w 1979 r., gdy pragn¹c nadal skupiæ na
sobie uwagê, og³osi³, i¿ cile zakonspirowanym agentem sowieckim jest ajatollah Chomeini (!).
W 1991 r. w Hiszpanii niejaki A. Brimejer og³osi³ siê wnukiem Miko³aja II,
synem Aleksieja. Jaki Romanow pojawi³ siê w Brazylii. W 1986 r. w stanie
Arizona jeden z tamtejszych kupców handluj¹cych rosyjsk¹ wódk¹ Aleksiej,
og³osi³ siê ksiêciem Aleksym Romanowem. To samo dzia³o siê w samej Rosji.
W 1949 r., niejaki Siemionow, pacjent kliniki psychiatrycznej w Pietrozawodsku, tak¿e przyznawa³ siê do carskiego pochodzenia. W 1992 r. w. ks.
Miko³ajem Aleksiejewiczem, czyli wnukiem Miko³aja II, og³osi³ siê Romanow-Dalski, w istocie m³odszy sier¿ant Armii Radzieckiej, s³u¿¹cy w zespole
pieni i tañca Moskiewskiego Okrêgu Wojennego. Podawa³ siê za kontrad41

Ibidem.
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mira³a czy te¿ genera³a-pu³kownika, jedynego nie bêd¹cego cz³onkiem KPZR
w ca³ej sowieckiej generalicji. W grudniu 1996 r. koronowa³ siê nawet w
soborze Bogojawleñskim w Bogorodzku w obwodzie moskiewskim jako wnuk
Miko³aja II  Miko³aj III wraz z ¿on¹ Natali¹ Jewgieniewn¹ Musin¹-Puszkin¹. S¹ te¿ teorie, ¿e poczynaj¹c od Aleksandra I wszyscy Romanowie s¹ uzurpatorami, bo tron nale¿y siê jakoby potomkom Symeona, starszego od Aleksandra rzekomego syna Paw³a I, a obecnie te prawa dziedziczy niejaki in¿ynier
Szabalin.
W 1988 r. w ma³ym osiedlu pod Astrachaniem zmar³ wiejski nauczyciel
geografii Wasyl Ksenofontowicz Fi³atow. Nied³ugo przed sw¹ mierci¹ opowiedzia³ swym czworgu dzieciom (synowi i trzem córkom) prawdziw¹ historiê swego ¿ycia, z której wynika³o, ¿e jest on cudownie ocalonym cesarzewiczem Aleksiejem. Argumenty: 1) fizyczne podobieñstwo, 2) fakt bieg³ej znajomoci u tego syna prostego szewca kilku obcych jêzyków, 3) umiejêtnoæ gry
na skomplikowanych instrumentach muzycznych. W 1993 r. Anatol Griannik, prawnik z Rygi, opublikowa³ dwutomow¹ ksi¹¿kê pt. Testament Miko³aja II, w której udowadnia³, i¿ Miko³aj II, jego ¿ona Aleksandra i syn Aleksiej
nie zostali rozstrzelani i ¿yli w Suchumi, gdzie Miko³aj pod nazwiskiem
Siergieja Dawidowicza Bieriozkina pracowa³ jako stró¿ tamtejszego Ogrodu
Botanicznego a¿ do 1957 r.42
Brytyjska publicystka Shay McNeal w ksi¹¿ce The Secret Plot to Save the
Tsar (w t³umaczeniu polskim: Ocaliæ cara Miko³aja II) wysunê³a hipotezê, ¿e
agent brytyjskiego wywiadu Charles James Fox przedosta³ siê w 1918 r. do
domu Ipatjewa tunelem wykopanym z brytyjskiego konsulatu i wyprowadzi³
wszystkich cz³onków rodziny carskiej, którzy zostali nastêpnie wywiezieni do
pó³nocnej Rosji i Turkiestanu, aby w 1919 r. na pok³adzie brytyjskiego okrêtu
HMS Kent dotrzeæ do Cejlonu43. Za nastêpcê tronu rosyjskiego podawa³ siê
te¿ Aleksy Hejno Tammem-Romanow, który zmar³ 26 czerwca 1977 r. w Kanadzie. Wersji i domys³ów najbardziej fantastycznych jest wiêc bez liku.
Najwiêksz¹ karierê zrobi³a wszak¿e jako rzekoma Anastazja niejaka
Anna Andersen, prawdopodobnie Polka z Poznañskiego, która w 1922 r.
og³osi³a siê w Berlinie cudownie ocalon¹ Anastazj¹. Sta³a siê bohaterk¹ wielu
filmów i ksi¹¿ek. Twierdzi³a, ¿e przetrwa³a rze rodziny przywalona cia³em
siostry Tatiany. Póniej mia³ j¹ ocaliæ jeden z ¿o³nierzy plutonu egzekucyjnego o nazwisku Czajkowski. Mimo ¿e Anny nie rozpozna³a przyt³aczaj¹ca
wiêkszoæ cz³onków przebywaj¹cej w Europie Zachodniej carskiej rodziny,
a badania wykaza³y, ¿e w plutonie egzekucyjnym nie by³o ¿adnego Czajkowskiego, Anna potrafi³a podaæ zdumiewaj¹co du¿o szczegó³ów dotycz¹cych rodziny Romanowów. Dochodzenia (49 tomów) nie potwierdzi³y jednak wiarygodnoci jej wersji. Wynajêty przez ¿yj¹cych krewnych carycy Aleksandry
detektyw ustali³, ¿e Anna przypuszczalnie by³a Kaszubk¹, a zatem w istocie
42
43

Zob. A.N. Grjannik, Zawieszczanije Niko³aja II, cz. 12, Riga 1993, ss. 216+205+nlb.
S. McNeil, op. cit., s. 202262.
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Polk¹, robotnic¹ roln¹ o nazwisku Franciszka Szanckowska44. Tê to¿samoæ
potwierdzi³y badania DNA przeprowadzone ju¿ po mierci Anny w 1984 r.
Zaistnia³a w ogóle ca³a gromada pseudo-Anastazji  w sumie ok. 33. W 1937 r.
w ZSRR zosta³a rozstrzelana podaj¹ca siê za Anastazjê niejaka Maria Boczkariowa. Ostatnio, w 1997 r., dosz³a jeszcze do tego wianuszka pretendentek
jedna z Bu³garek, a w kraju tym przebywaæ mia³y zreszt¹ a¿ trzy Anastazje.
Najnowsza to odnaleziona przez owego Griannika, maj¹ca ju¿ wówczas ponad 100 lat, Natalia Blichodze, mieszkanka Gruzji.
Jubileusz 90-lecia zbrodni zaktualizowa³ w pewnym stopniu sprawê Anastazji. Mieszkaniec Jekaterynburga in¿ynier radiowy W³adimir Momot podda³ bowiem w w¹tpliwoæ autentycznoæ ekspertyz odnonie do pierwszych
szcz¹tków jekaterynburskich z 1991 r., pochowanych nastêpnie uroczycie
w soborze w. Piotra i Paw³a w Petersburgu. Jego zdaniem wystêpuj¹ca na
Zachodzie Anna Andersen by³a prawdziw¹ w. ks. Anastazj¹, a on sam jest byæ
mo¿e jej wnukiem. W³adimir Momot w 2004 r. zaj¹³ siê archiwalnym badaniem losów swego represjonowanego w latach stalinowskich ojca. Gdy dotar³
do okolicznoci jego urodzin, odkry³, ¿e przypominaj¹ one historiê syna Anny
Andersen. Dokumentów potwierdzaj¹cych ich to¿samoæ mam na razie niewiele, ale jest w nich zadziwiaj¹co du¿o podobieñstw  dodaje tajemniczo ów
badacz amator. Jego zdaniem wród znalezionych w 1991 r. szcz¹tków nie ma
w istocie Anastazji, a przypisywany jej szkielet nr 6 nale¿y do Marii. Za
drugie szcz¹tki z 2007 r. s¹ w istocie identyczne z pierwszymi. Cia³a zamordowanych obrzucono granatami, oderwane fragmenty cia³ spalono i zakopano
i to jest w³anie miejsce drugiego pochówku. Nale¿y szukaæ trzeciego miejsca, ¿eby znaleæ szcz¹tki cesarzewicza. Momot przypuszcza, ¿e zranion¹
Anastazjê ocalili stra¿nicy domu Ipatjewa, rozstawieni na stra¿y zewnêtrznej
i nie bior¹cy udzia³u w egzekucji. Momot powo³uje siê przy tym na pewne
niezbyt jasne wzmianki w notatkach Jurowskiego o przypadkach maruderstwa ujawnionego, kiedy zosta³y ju¿ wyniesione pierwsze trupy. Przy cia³ach
na podwórku mogli pozostaæ tylko stra¿nicy ochrony zewnêtrznej. Najwidoczniej to oni wynieli rann¹ Anastazjê z ogrodzonego podwórka domu Ipatjewa.
Najbardziej bezspornym w jego przewiadczeniu dowodem autentycznoci Anastazji, córki Miko³aja II, s¹ guzy na du¿ych palcach nóg Anny Andersen. Lekarze nadworni wspominali o takiej w³anie ortopedycznej skazie
cesarzówny i na tak¹ te¿ w³anie dolegliwoæ cierpia³a uratowana Anastazja. Momot jest wiêcie przekonany o unikalnoci takich kostnych odcisków,
chocia¿ jest to rozpowszechnione zjawisko u dam nosz¹cych ciasne obuwie.
Z tych to wzglêdów in¿ynier uznaje, ¿e bez wyjanienia sprawy Anastazji
nie mo¿na rozpatrywaæ sprawy Romanowów. Znane s¹ adresy archiwów
i sygnatury zespo³ów, gdzie s¹ przechowywane potwierdzaj¹ce owe przypuszczenia dokumenty, ale dla mnie jako prywatnego badacza pozostaj¹ one niedostêpne. Pytany o motywy zajêcia siê takim k³opotliwym i nieprzynosz¹44
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cym dochodów, a wrêcz poci¹gaj¹cym wydatki hobby Momot odpowiada, ¿e
zobowi¹zuje go do tego sama zagadkowoæ tematu, poczucie honoru oficera
dziedzicznego i d¹¿enie do przywrócenia prawdy historycznej. Dlatego nalega
on na reanimacjê sprawy Anastazji  Anny Andersen, do czego jest niezbêdne przeprowadzenie badañ archiwalnych i innych ekspertyz nie tylko w Rosji, ale i w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Danii. Warto dodaæ, i¿ z tak¹
koniecznoci¹ licz¹ siê i niektórzy historycy profesjonalni, np. cz³onek Rosyjskiej Akademii Nauk prof. Beniamin Aleksiejew badaj¹cy okolicznoci mierci rodziny carskiej45.
Przy tej okazji swoje pretensje zg³osili inni mieszkañcy Uralu. Jeszcze
w 1991 r. niejaki Afanasij Fomin, mieszkaniec rejonu krasnoufimskiego,
owiadczy³, ¿e jest  jak podaje z Jekaterynburga Kasia Popowa  synem
Anastazji Romanowej, jakoby uratowanej od mierci przez jego ojca-czerwonoarmistê. Wed³ug jego wersji carewnê bêd¹c¹ jego matk¹ przeladowcy dopadli jednak i zabili w 1932 r.
Ciekawe, ¿e badaniem tej sprawy zajêli siê z ró¿nym skutkiem tak¿e
krewni lub potomkowie innych zamordowanych razem z rodzin¹ carsk¹, którzy równie¿ przyjechali do Jekaterynburga na Dni Carskie. Nale¿y do nich
Piotr Multatuli, prawnuk kucharza carskiego Iwana Charitonowa, który prawie ca³e swoje doros³e ¿ycie (w ka¿dym b¹d razie zacz¹³ siê tym interesowaæ
jeszcze w dzieciñstwie jako 12-13-letni ch³opiec) powiêci³ badaniu tragicznej
nocy z 16 na 17 lipca 1918 r. Wyda³ nawet kilka ksi¹¿ek na ten temat46.
Przede wszystkim przyznaje on, ¿e bia³ych plam i sprzecznoci w tej sprawie
jest znacznie wiêcej, ni¿ siê wydaje. Nie wyklucza wiêc dawnej wersji
o spisku masoñsko-semickim. W rozmowie z korespondentk¹ Rossijskoj gaziety Olg¹ Mie³kozierow¹ powiedzia³: Jak wyzna³ to niegdy jeden z uczestników rozstrzelania, o zamordowaniu rodziny carskiej wiat nigdy nie dowie
siê ca³ej prawdy. Wszystko jest os³oniête tajemnic¹. Uwa¿am, ¿e do tej pory
pozostaj¹ nie wyjanione dwa zagadnienia: przez kogo i jak zosta³a zamordowana rodzina Romanowów. Jestem przekonany, i¿ nie mo¿na w sposób jednoznaczny ustaliæ nazwisk organizatorów i zabójców. Wiêcej, nie mo¿na precyzyjnie mówiæ, za pomoc¹ jakiej broni dokonano tego morderstwa  czy u¿yto
te¿ no¿y i bagnetów? Jedyne, co mogê powiedzieæ z przekonaniem, to pewnoæ, i¿ by³a to mêczeñska mieræ za Rosjê. Miko³aj II w moim przekonaniu
pozostawa³ centraln¹ postaci¹, która jednoczy³a narody wielkiego imperium.
Dzi rozumiemy, ¿e mity, które szerzy³y siê wokó³ cara, by³y wymierzone
w to, by ¿eby zachwiaæ tym orodkiem i rozbiæ Rosjê. Wed³ug mojej wersji
 rozstrzelanie rodziny carskiej to próba wiatowego przewrotu antychrzecijañskiego. Oczywicie ka¿dy historyk ma prawo do w³asnego punktu widzenia, ale nie wtedy, gdy mowa o szerzeniu oszczerstw. A wiêcej ni¿ po³owa
45 K. Popowa, Spasienije Anastasii. Sledstwije obiazano prowiesti wsiestoronniuju istoriczieskuju ekspiertizu, cztoby otbrosit wsie domys³y o gibieli carskoj siemii, Rossijskaja gazeta
24 VII 2008, nr 4714.
46 Autorowi nie uda³o siê, niestety, do nich dotrzeæ.
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informacji, które w czasach radzieckich upowszechniano o Miko³aju II  to
oszczerstwa.
Multatuli w swoich ksi¹¿kach podtrzymuje tezê o rytualnym charakterze
tego zabójstwa. Jego zdaniem mierci¹ rodziny carskiej nie by³a w istocie
zainteresowana ¿adna z ówczesnych si³ politycznych. Równie¿ bolszewicy nie
mogli przewidzieæ, jaka bêdzie reakcja wielkich mocarstw i samego narodu
rosyjskiego. Mogli mieæ w tej sprawie inne zamierzenia. Dalsze badania s¹
bardzo trudne, ale nawet nie ze wzglêdu na niedostêpnoæ dokumentacji, jak
to by³o dawniej. Nic badañ i dostêpu do archiwów nie utrudnia, ale dokumenty te s¹ pe³ne sprzecznoci i wykluczaj¹ siê wzajemnie. Trudnoæ polega
na znalezieniu w³aciwego sposobu analizy, a przede wszystkim na umiejêtnoci komparatystycznego badania róde³ ró¿nego typu i ró¿nej proweniencji.
Jedynie wtedy mo¿na otrzymaæ obiektywne wyniki. G³ównym bodcem do
prowadzenia tych badañ nie jest dla niego tylko pamiêæ o pradziadku. Historia ¿ycia i panowania Miko³aja II przekonuje go o wspania³oci postaci ostatniego cesarza Rosji47. Jego wypowied jest przejawem powracaj¹cego, a bezporednio po rewolucji bolszewickiej bardzo nag³anianego tzw. ¿ydowskiego
ladu. W rosyjskiej prasie nacjonalistycznej, a tak¿e w niektórych publikacjach ksi¹¿kowych, zw³aszcza Roberta Wiltona, korespondenta londyñskiego
The Times, win¹ za masakrê jekaterynbursk¹ obarczano masonów i ¯ydów,
upatruj¹c w tym element wszechwiatowego ¿ydowskiego spisku48.
Pi¹t¹ w miarê sensacyjn¹ spraw¹, do której chêtnie wracaj¹ wiatowe
i rosyjskie media, jest los rzekomo utraconej fortuny Romanowów, czyli ró¿ne, niekiedy wzajemnie wykluczaj¹ce siê próby odpowiedzi na pytanie,
w czyje rêce przesz³y bogactwa, z³oto, klejnoty oraz konta bankowe tej niegdy najbogatszej dynastii europejskiej?
Doæ udan¹ prób¹ zape³nienia tej luki jest wydana po angielsku w 1994
r., a cztery lata póniej w 1998 r. udostêpniona tak¿e czytelnikowi polskiemu
ksi¹¿ka Williama Clarkea, londyñskiego dziennikarza i bankowca, autora
kilku ju¿ wczeniej wydanych publikacji z zakresu bankowoci, wiatowej
polityki finansowej i w ogóle gospodarczej49. Prezentuje w niej wyniki swego
prywatnego, jak to okrela, trwaj¹cego ok. 20 lat drobiazgowego ledztwa
w tej sprawie. Siêgaj¹c po dziesi¹tki nieznanych dot¹d dokumentów, listów,
raportów dyplomatycznych, dzienników oraz wspomnieñ, wydobywanych
z niema³ym trudem nie tylko z bogatych kolekcji niedostêpnych przez ca³e
47 O. Mie³kozierowa, Tajna dlinoju w wiek. W diele ubijstwa carskoj siemii po-prie¿niemu
mnogo nieobjasnimogo, Rossijskaja gazieta  Niediela 17 VII 2008, nr 4709.
48 Zob. tak¿e R. Wilton, The Last Days of Romanovs, London 1920, ss. 382; M. Chejfec,
Carieubijstwo w 1918 godu. Wersja priestuplenija i falsicirowannogo sledstwa, Moskwa 1992,
ss. 333.
49 W. Clarke, Zagubiona fortuna carów, przek³ad A. Misztal-Kania, przedmowa J. Sobczak, Warszawa 1998, ss. 554. Zob. tak¿e Wospominanija P.£. Barka, posledniego ministra
finansow Rossijskogo impieratorskogo prawitielstwa, Wozro¿dienije, 19651967, nr. 157184;
A.£. Sidorow, Finansowoje po³o¿enije Rossii w gody 1-oj mirowoj wojny (19141917), Moskwa
1960.
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lata archiwów rosyjskich, ale i z kolekcji królewskich oraz ministerialnych
Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii, ze zbiorów archiwalnych i bibliotecznych
Stanów Zjednoczonych, w tym akt CIA, a nawet z tajnych archiwów Watykanu, odtworzy³ zmienne losy nie tylko z³ota i klejnotów samego cara i jego
najbli¿szej rodziny, ale tak¿e pozosta³ych wielkich ksi¹¿¹t i wielkich ksiê¿nych, ca³ego rosyjskiego high society. Wyjani³ m.in., dlaczego w brylanty
i diademy cesarzowych Marii i Aleksandry Romanowych, ¿on Aleksandra III
i Miko³aja II, a tak¿e w precjoza sióstr cara zdobi siê przy uroczystych
okazjach panuj¹ca dzi w Anglii rodzina królewska. Clarke prezentuje nawet
takie ciekawostki, jak perypetie zwi¹zane z klaserami filatelistycznymi by³ego cara czy te¿ z wyprzeda¿¹ p³ócien Ermita¿u i cymeliów biblioteki carskiej
przez w³adze bolszewickie.
Poszukiwania maj¹tku carskiego zawiod³y autora do g³ównych instytucji
finansowych wspó³czesnego wiata. Samo wyliczenie miast, do których jedzi³ lub delegowa³ zaufane osoby, jest imponuj¹ce. Dotar³ nie tylko do Moskwy, Londynu, Berlina, Pary¿a, Brukseli, do banków szwajcarskich, ale i do
odleg³ego Hongkongu. Clarke w swej pogoni za tajemnic¹ utraconej fortuny
carów wprowadza czytelnika w mistern¹ pajêczynkê tajemnic bankowych
sejfów i kont. Jak te¿ przysta³o na dobry krymina³, nieoczekiwane zupe³nie
jest te¿ zakoñczenie czêci podjêtych w¹tków. Oto bowiem temat najbardziej
istotny  co siê mianowicie sta³o z ow¹ fortun¹ carsk¹?  okaza³ siê niemo¿liwy do precyzyjnego wyjanienia. Tyle w nim nadal tajemnic i zagadek, ¿e ich
opis wymaga³by specjalnego traktatu50.
Istniej¹ce w literaturze, zw³aszcza wspomnieniowej, doniesienia o skarbach s¹ tak liczne, jak i roszczenia poszczególnych osób i rz¹dów. W 1914 r.,
w chwili wybuchu I wojny wiatowej, carskie rezerwy z³ota szacowano na
1 700 mln rubli, gdy Francja posiada³a wtedy rezerwy wartoci 1 500 mln
rubli, a Wielka Brytania  800 mln rubli51. Miko³aj II nie tylko sprawowa³
pe³n¹ kontrolê nad rosyjskimi rezerwami z³ota jako autokratyczny monarcha, ale i by³ w³acicielem kopalñ z³ota i z³otononych terenów w Nerczyñsku
i na A³taju. Ca³y czas mowa wiêc o bogactwie naprawdê wielkim, przy tym
praktycznie trudno precyzyjnie oddzieliæ, co nale¿a³o do cesarza jako osoby
prywatnej, a co do pañstwa rosyjskiego.
Powa¿n¹ czêæ swych zasobów kapita³owych ulokowanych przed wojn¹
w bankach angielskich, francuskich i niemieckich Miko³aj II przeniós³ do
Rosji, gdzie zosta³y nastêpnie po 1917 r. przejête przez rz¹d radziecki, za
lokaty z banków niemieckich po wybuchu wojny znacjonalizowane przez
Niemcy, a po 1918 r. przejête przez aliantów. Kwoty przekazane w latach
19271928 W³ochom znalaz³y siê czêciowo w wyniku traktatu laterañskiego
50 Ów w¹tek finansowy zostanie podjêty w czêci II niniejszego artyku³u jako zwi¹zany
z losami ocala³ych Romanowów i ich prawami do sukcesji, w tym tak¿e ich pretensjami do
owego carskiego z³ota.
51 W. Clarke, op. cit., s. 348; B. Bakhmetieff, War and Finance in Russia, Annals of the
American Academy of Political and Social Science 1918, vol. 1.

260

Jan Sobczak

w Watykanie w postaci sztab z carskimi inicja³ami. Depozyty z³o¿one
w bankach pozasto³ecznych zosta³y przejête w du¿ej czêci przez poszczególne rz¹dy bia³ogwardyjskie, w czêci wykorzystane na potrzeby wojenne,
a w czêci po prostu rozkradzione52. Powa¿n¹ czêæ swych kapita³ów cesarz
przeznaczy³ na pokrycie kosztów zakupu broni i innych materia³ów strategicznych w pañstwach Ententy oraz na pomoc rannym ¿o³nierzom i innym
ofiarom wojny53. Niektóre z nich pozosta³y w³asnoci¹ pañstwa rosyjskiego
i wzbogacaj¹ dzi skarby Ermita¿u.
Precjoza prywatne cz³onków dynastii zosta³y wywiezione z Rosji na emigracjê i tam przewa¿nie sprzedawane sukcesywnie na potrzeby bie¿¹ce ich
samych i ich rodzin. Tak np. diadem z pere³, noszony niekiedy przez El¿bietê II,
jej matka królowa Maria kupi³a od w. ks. Heleny, ¿ony ksiêcia greckiego
Miko³aja, córki w. ks. Heleny Paw³owny, wdowy po stryju cesarskim w. ks.
W³odzimierzu Aleksandrowiczu. Brytyjska rodzina królewska naby³a zreszt¹
kilka innych najpiêkniejszych okazów z bi¿uterii Romanowów. Du¿o klejnotów rosyjskiej rodziny carskiej, skonfiskowanych lub skradzionych przez bolszewików, sprzedano póniej na Zachodzie. Cesarzowa matka Maria Fiodorówna, jej córki Ksenia i Olga oraz pozostali krewni, uciekaj¹c z Rosji, zabrali z sob¹ wszystko, co tylko dawa³o siê uratowaæ. Niektóre klejnoty dotar³y do
Buckingham Palace w skrzyniach z rzeczami i zosta³y oddane cesarzowej
Marii i w. ks. Kseni, a niektóre z nich od czasu do czasu pojawiaj¹ siê na
aukcjach lub w galeriach muzealnych.
Od szczytowego momentu w 1914 r., gdy Rosja posiada³a najwiêksze
rezerwy z³ota i innych kruszców na wiecie, do sierpnia 1921 r., gdy zasoby
te praktycznie przesta³y istnieæ, plotki o carskim z³ocie i przypuszczalnym
miejscu jego przechowywania co pewien czas pojawia³y siê na ³amach prasy
wiatowej. Du¿o spekulacji wywo³a³ np. ulokowany w jednym z banków angielskich rachunek zakodowany pod nazw¹ OTMA (od imion córek carskich
 Olgi, Tatiany, Marii i Anastazji). W rzeczywistoci w czasie wojny Miko³aj II
nakaza³ ministrowi finansów Piotrowi Barkowi zlikwidowaæ go i sprowadziæ
te pieni¹dze do Rosji, ¿eby daæ spo³eczeñstwu przyk³ad. Bark stara³ siê przekonaæ cesarza, ¿eby tego nie robi³ i podobno by³ to wed³ug relacji ksiêcia
gruziñskiego Davida Czawczawadze jedyny przypadek, gdy car straci³
w obecnoci Barka panowanie nad sob¹. Pieni¹dze zosta³y wycofane i wiêkszoæ spo³eczeñstwa rosyjskiego (choæ nie wszyscy) posz³a za jego przyk³a52 Np. rezerwy skarbu pañstwowego Rosji ulokowane w banku samarskim (z³oto i klejnoty) i przewiezione w sierpniu 1918 r. do Kazania (tzw. skarb kazañski) zosta³y przejête przez
Korpus Czeski i przekazane nastêpnie adm. Aleksandrowi Ko³czakowowi.
53 W latach 19141917 z Archangielska do Liverpoolu przewieziono z³oto o wartoci 68
mln funtów (równowartoæ 20002500 mln funtów wed³ug kursu z 1993 r.). W wiêkszoci
przypadków zadanie to powierzano japoñskim kr¹¿ownikom, które p³ynê³y najpierw z W³adywostoku do Jokohamy, a póniej z Jokohamy do Vancouver. Ostatni transport carskiego z³ota,
wys³any w tajemnicy z Piotrogrodu i Moskwy do Vancouver i Ottawy, dopiero w marcu 1917 r.
zosta³ wywieziony z W³adywostoku przez japoñskie okrêty wojenne.

Historiograficzne kontrowersje i polityczne spory wokó³ morderstwa...

261

dem54. By³ to charakterystyczny dla tego monarchy, choæ nie tak czêsty
u polityków rosyjskich, przejaw zgodnoci s³ów i czynów, a tak¿e zgodnoci
w³asnych dzia³añ z oficjalnymi apelami kierowanymi do innych w warunkach wojny.
SUMMARY
17 July 2008 marked the 90th anniversary of the tragic death of Emperor
Nicholas II and his closest family members. In contemporary Russia, this event
is often regarded as one of the most tragic events in Russian history. The anniversary of the emperors execution performed by the Bolsheviks in Yekaterinburg revived
the interest in Nicholas II throughout the world, in particular in Russia, and  to
a limited extent  also in Poland. Recent years have witnessed the emergence of new,
valuable scientific studies on the life and history of Nicholas IIs reign, the emperors
personality and policies, which disproved the black legend surrounding the emperor in literature. It has since become a separate field of historical sciences with
a vast number of literary references.

54

W. Clarke, op. cit., s. 425.
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Mir Said Su³tan Galijew urodzi³ siê oko³o roku 1880 we wsi Krimsaka³y
w terenie dzisiejszej Baszkirii w rodzinie nauczyciela tradycyjnej szko³y tatarskiej w powiecie sterlitamackim. W rodzinnej wsi uczy³ siê w mektebie 
elementarnej szkole koranicznej  pod kierunkiem ojca, potem za w Instytucie Pedagogicznym w Kazaniu, w którym istnia³o kó³ko samokszta³ceniowe
m³odych muzu³mañskich radyka³ów. Ruch ten pojawi³ siê na Powo³¿u na
pocz¹tku XX w. jako konsekwencja modernizmu religijnego i reformy szkolnictwa. Powsta³a wówczas nowoczesna tatarsko-muzu³mañska prasa i partie
polityczne wyra¿aj¹ce stanowisko nacjonalistycznie nastawionej warstwy inteligencji, g³ównie urzêdników, prawników, kupców i nauczycieli, którzy stanêli na czele powstaj¹cego ruchu narodowego i kszta³towali nowoczesn¹
wiadomoæ narodow¹ Tatarów nadwo³¿añskich i Baszkirów. Bujnie rozwijaj¹ca siê na prze³omie XIX i XX w. literatura i prasa tatarsko-muzu³mañska
funkcjonowa³y obok rosyjskiej literatury, w rzeczywistoci niewiele od niej
przejmuj¹c, oprócz progresywnego imperatywu rozwoju cywilizacji, w tym
wypadku jednak w celu przeciwstawienia siê Rosji, ju¿ nie jako pañstwu, ale
jako spo³eczeñstwu, narodowi, strukturze w³adzy1. Druga po³owa wieku XIX
1 Musulmanskaja pieczat Rossiji, Society for Central Asian Studies (reprint series), nr 12,
Oxford 1987; A. Arszaruni, Ch. Gabibullin, Oczerki panis³amizma i pantjurkizma w Rossiji,
Society for Central Asian Studies, nr 18, London 1990; Programnyje dokumienty musulmanskich politiczeskich partij 19171920, Society for Central Asian Studies, nr 2, Oxford 1985;
I. Bey Gasprinski, Islam w Rosji. Myli, uwagi, spostrze¿enia, t³um. M. Dziekan, Rocznik
Tatarów Polskich, t. VI, Gdañsk 2000, s. 139159; W. Zaj¹czkowski, W poszukiwaniu to¿samoci
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to rodzenie siê panislamizmu, a zw³aszcza panturkizmu bêd¹cego reakcj¹ na
rosyjsk¹ ideologiê panslawizmu. Pocz¹tki panturkizmu nale¿y wi¹zaæ z postaci¹ Ismaila Bej Gasprinskiego, krymskiego Tatara, wykszta³conego zarówno w tradycyjnym, muzu³mañskim systemie, jaki panowa³ wród narodów
islamskich w Rosji, jak i w systemie europejskim, gdy¿ ukoñczy³ szko³y
rosyjskie.
Gasprinski (tatar. Gasprya³y), urodzi³ siê w 1851 r. we wsi Gaspra niedaleko Bahczesaraju na Krymie w rodzinie murzy  tatarskiej szlachty. Po
skoñczeniu nauki w muzu³mañskiej szkole elementarnej, wst¹pi³ do Korpusu
Kadeckiego w Moskwie. Tam pozna³ Katkowa, a poprzez niego  rosyjsk¹
myl panslawistyczn¹ i rodz¹cy siê rosyjski nacjonalizm, liberalizm oraz radykaln¹ ideologiê polityczn¹. Zainteresowa³ siê dorobkiem Hercena, Bieliñskiego, Czernyszewskiego, Pisariewa, Bakunina. W roku 1867 powróci³ na
Krym i rozpocz¹³ naukê w medresie Zind¿yr³y, najwiêkszym wy¿szym naukowym zak³adzie muzu³mañskim w Europie Wschodniej.
W czasie nauki Gasprinski powzi¹³ krytyczn¹ opiniê o tradycyjnym systemie nauczania w szko³ach muzu³mañskich. W roku 1871 ponownie wyjecha³ za granicê, tym razem do Pary¿a, gdzie nawi¹za³ kontakty z krêgami
francuskich libera³ów i socjalistów. By³ pierwszym muzu³mañskim pisarzem,
który w pamflecie pt. Avrupa medeniyetine bir nazarmuvazene (Krytyczne
spojrzenie na europejsk¹ cywilizacjê) podj¹³ temat socjalizmu. W 1875 r.
w Turcji spotyka³ siê z liderami rodz¹cego siê ruchu m³odotureckiego. By³
jednym z twórców panturkizmu  idei wspólnoty kulturowej i politycznej
wszystkich ludów i narodów turkijskich. W myli i dzia³alnoci Gasprinskiego ideologia ta ³¹czy³a siê z doktryn¹ nowej metody, nazywanej te¿ d¿adidyzmem (arab. usul d¿adid  nowa metoda). Polega³a ona najogólniej bior¹c na
europeizacji tradycyjnego szkolnictwa muzu³mañskiego, wprowadzeniu do
medres przedmiotów takich jak fizyka, chemia, matematyka, historia, jêzyki
europejskie, oraz na zmianie metody nauczania z polegaj¹cej na pamiêciowym opanowaniu materia³u i stosowaniu kar cielesnych na metody liberalnej
pedagogiki europejskiej.
Od 1883 r. dwa razy w tygodniu zaczê³o siê ukazywaæ czasopismo Terd¿yman (T³umacz), w latach 90. XIX w. sta³o siê najbardziej poczytnym
i opiniotwórczym czasopismem w ówczesnym wiecie muzu³manskim. Poprzez artyku³y, polemiki, noty i utwory literackie zamieszczane w Terd¿ymanie Gasprinski propagowa³ zarówno now¹ metodê, jak i idee panturkizmu oraz panislamizmu. Jednoczenie propagowa³ europeizacjê obyczajów,
ubioru, modelu ¿ycia rodzinnego. Jego córka, Szefika Gasprya³y, by³a za³o¿yspo³ecznej. Inteligencja baszkirska, buriacka i tatarska wobec kwestii narodowej w Cesarstwie
Rosyjskim i ZSRR, Lublin 2001; idem, Rosja i narody. Ósmy kontynent, szkic z dziejów Eurazji,
Warszawa 2009; S. Ischakow, Rossijskije musulmanie i riewolucija 19171918, Moskwa 2004;
The Voice of Turksim, Ankara 1964; M. W. Jordan, R. G. Kuzeev, S. M. Czerwonnaja, Islam
w Jewraziji, Moskwa 2001; Islam w Rossijskoj Imperii. Zakonodatielnyje akty, opisanija, statistika, Moskwa 2001.
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cielk¹ pierwszego na wiecie Komitetu Kobiet Muzu³mañskich, staj¹c siê
prekursork¹ ruchu emancypacji kobiet muzu³mañskich.
Has³a g³oszone przez Gasprinskiego wspó³brzmia³y z wczeniejsz¹
o æwieræwiecze ideologi¹ D¿amala ad-Din al-Afganiego, pisarza, myliciela
i dzia³acza politycznego, prekursora muzu³mañskiego modernizmu. Afgani
by³ szyit¹ pochodzenia perskiego urodzonym w Afganistanie. G³oszone przezeñ
pogl¹dy zmusza³y go do nieustannej zmiany miejsca pobytu ze wzglêdów politycznych. Podobnie jak Gasprinski przebywa³ we Francji, gdzie redagowa³,
drukowa³ i rozpowszechnia³ swoje czasopismo Nierozerwalna wiê (al-Urwa
al-Wuthqa), w którym propagowa³ nowoczesny panislamizm, istotn¹ dla muzu³mañskich spo³eczeñstw i pañstw doktrynê polityczn¹ g³osz¹c¹ jednoæ kulturow¹ i polityczn¹ wszystkich muzu³manów, jednoæ wa¿niejsz¹ od innych
wiêzi: narodowych, pañstwowych, regionalnych. Gasprinski to poczucie jednoci zawê¿a³ zasadniczo do narodów tureckojêzycznych, jednak¿e nie od¿egnywa³ siê od idei Afghaniego. Obaj doszli do tych samych wniosków, analizuj¹c upadek wspó³czesnego im wiata islamu pod wzglêdem kulturalnym,
politycznym, ekonomicznym, militarnym, obyczajowym. Zbieg³o siê to w czasie z wprowadzaniem reform europeizacyjnych w Japonii, powodzenie których by³o niew¹tpliwie silnym bodcem do walki o realizacjê tych idei. Japonia wesz³a w orbitê wiatowej polityki po zwyciêskiej wojnie z Rosj¹.
Wraz z rozwojem ruchów ideologicznych na Bliskim Wschodzie rozpocz¹³
siê rozwój samowiadomoci oraz d¹¿enie do samookrelenia siê rosyjskich
muzu³manów. Aby zobrazowaæ jego podstawy, nale¿y pokrótce opisaæ jego
pocz¹tki i konteksty filozoficzne i teologiczne, gdy¿ pe³ne przedstawienie
kontekstów historycznych to temat na odrêbn¹ i rozleg³¹ pracê, któr¹ autor
niniejszego tekstu dopiero zamierza napisaæ.
Siêgaj¹c zatem do pocz¹tków formu³owanej samowiadomoci rosyjskich
muzu³manów, zacz¹æ musimy od prekursorskiej dzia³alnoci Abunnasira alKursawiego. By³ on niew¹tpliwie pierwszym reformatorem islamu wywodz¹cym siê z rosyjskich muzu³manów. Urodzi³ siê w 1783 r. we wsi Kursa niedaleko Kazania, zmar³ w 1814 r. By³ cz³onkiem mistycznego bractwa Nakszbandi. W swoim dziele pt. Al-Irshad al-Ibad (Przewodnik wiary) Kursawi
zdecydowanie przeciwstawi³ siê metodzie scholastycznej, zwanej w doktrynie
islamu kalam, oraz obowi¹zuj¹cej zasadzie doktrynalnej taqlid, czyli naladownictwu rozwi¹zañ teologiczno-prawnych obowi¹zuj¹cych w islamie sunnickim od redniowiecza i podniesionych do rangi jedynej doktryny w Azji
rodkowej. Emirat Buchary w XVIII i XIX w. stanowi³ centrum religijne,
edukacyjne i kulturalne. Buchara i jej medresy dawa³y obowi¹zuj¹c¹ wyk³adniê zasad religii muzu³manom w Rosji. Tam te¿ pod¹¿ali m³odzi po naukê,
polegaj¹c¹ na relacji mistrzuczeñ i trwaj¹c¹ nieraz wiele lat. Struktura tych
uczelni, zw³aszcza ocena wiedzy studenta jako ¿ywo przypomina³a europejskie redniowieczne uniwersytety.
Dzie³o Kursawiego pozosta³o w rêkopisie. Na podstawie w³asnych studiów nad Koranem i Sunn¹ podda³ w nim ocenie obowi¹zuj¹c¹ doktrynê
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dotycz¹c¹ atrybutów Boga, czym narazi³ siê ówczesnemu establishmentowi
bucharskiemu. Oskar¿ony o herezjê skazany zosta³ na karê mierci, od której
to salwowa³ siê ucieczk¹ do nadwo³¿añskiej ojczyzny. W rodzinnej wiosce
zorganizowa³ du¿¹ medresê i rozwija³ dalej swoj¹ doktrynê i dzia³alnoæ,
która i w Rosji wzbudza³a niechêæ tradycyjnie nastrojonych muzu³mañskich
uczonych. Wnieli oni przeciw Kursawiemu skargê do Zgromadzenia
Duchownego, na czele którego sta³ mufti Muhammedd¿an2.
Kolejnym filarem zmian doktrynalno-teologicznych oraz edukacyjnych
i spo³ecznych wród muzu³manów w Rosji by³ Szihabuddin Mard¿ani, teolog,
pisarz, historyk, nauczyciel wywodz¹cy siê z nadwo³¿añskich Tatarów. Urodzi³ siê w 1818 r. we wsi Jabynczach ko³o Kazania. Ojciec jego by³ mudarrisem, czyli nauczycielem w medresie, do której Mard¿ani uczêszcza³ do dwudziestego roku ¿ycia. W roku 1838 rozpocz¹³ studia w Bucharze, sk¹d po
piêciu latach przeniós³ siê do Samarkandy  drugiego rodkowoazjatyckiego
centrum naukowego. W tym miecie mia³ mo¿liwoæ korzystania z bogatej
biblioteki Kazi Abusaida, jednego z czo³owych samarkandzkich uczonych tego
czasu. Wykazywa³ du¿e zainteresowanie histori¹. Pierwszym jego dzie³em
historycznym, opartym na dog³êbnych badaniach, by³a praca pt. Fauajdumuhimma, któr¹ wyda³, pomny losu Kursawiego, dopiero po powrocie do
Kazania. Przedmiotem studium by³o ustalenie autentycznoci rêkopisu Koranu znajduj¹cego siê w Samarkandzie, który póniej zosta³ wywieziony przez
Rosjan i trafi³ do biblioteki publicznej w Petersburgu, a w 1917 r. powróci³ do
Samarkandy3. Rêkopis ten  zwany Koranem Osmana, od imienia trzeciego
kalifa, któremu przypisuje siê te¿ powszechnie zredagowanie tekstu wiêtej
ksiêgi i ustalenie kanonu wersetów i rozdzia³ów weñ wchodz¹cych  uchodzi³
za pierwszy w ogóle egzemplarz Koranu. Wród muzu³manów rodkowoazjatyckich wspomnian¹ legendê podtrzymywa³ fakt, ¿e na jednej ze stron rêkopisu widnia³a du¿a brunatna plama, któr¹ brano za krew kalifa Osmana
zamordowanego przez spiskowców w trakcie jego lektury. Na podstawie analizy ród³owej Mard¿ani doszed³ do wniosku, i¿ ów rêkopis nie jest egzemplarzem Koranu Osmana.
Po dwóch latach pobytu w Samarkandzie Mard¿ani znowu powróci³ do
Buchary, gdzie zg³êbia³ matematykê, astronomiê i geometriê. Wynikiem jego
studiów historycznych jest praca pt. Tanbiche Abnaul-gasr bi tanzichi anbaiAbunnasr, w której nawi¹za³ do teorii Kursawiego, przyznaj¹c mu zas³ugi na
polu teologii muzu³mañskiej. Napisa³ te¿ wiêksz¹ pracê o dziejach emiratu
Buchary i chanatu Chiwy pt. Gulfatur-Chawakin4 oraz dzie³o na temat geografii Azji rodkowej. Mard¿ani, oprócz innych zas³ug, by³ twórc¹ wspó³czesnej
tatarskiej historiografii. Jako autor dzie³ historycznych i historyczno-leksy2 D¿. Walidow, Oczerk istorii obrazowannosti i litieratury tatar, Society for Central Asian
Studies, nr 11, Oxford 1986, s. 57.
3 Inicjatorami zwrotu tego egzemplarza Koranu byli polscy Tatarzy, którzy w 1917 r.
w Petersburgu zorganizowali Zwi¹zek Tatarów Polski, Litwy, Bia³orusi i Ukrainy.
4 D¿. Walidow, op. cit., s. 59.
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kograficznych by³ zwolennikiem metody opisowej, trzymaj¹cej siê cile zapisów ród³owych i danych archiwalnych. Z tego wzglêdu prace Mard¿aniego do
dzi nie straci³y na aktualnoci, zw³aszcza wobec faktu zniszczenia podczas
rewolucji i wojny domowej w Rosji, a tak¿e w wyniku wiadomej polityki
w³adz sowieckich wielu pozycji bibliograficznych i róde³ dostêpnych za jego
czasów.
W roku 1879 Mard¿ani wróci³ w strony rodzinne, gdzie zosta³ imamem
(duchownym) i mudarrisem (profesorem w medresie). Nie zrezygnowa³ jednak z intensywnej pracy twórczej, napisa³ jeszcze szereg dzie³ teologicznych
i historycznych. We w³asnej medresie propagowa³ nowe metody nauczania
oraz odmienny program nauki. To, jak te¿ nieustêpliwy, pe³en poczucia godnoci w³asnej styl bycia, doæ szybko skonfliktowa³o go zarówno z miejscowym rodowiskiem kupieckim  sprawuj¹cym mecenat nad tatarsk¹ owiat¹
i kultur¹  jak i ówczesn¹ elit¹ naukow¹ Kazania, tzn. rodowiskiem tatarskich teologów. Odbi³o siê to na jego statusie materialnym, by³o te¿ przyczyn¹ k³opotów z utrzymaniem medresy.
Mard¿ani zacz¹³, co by³o bardzo wa¿ne dla islamu jako cywilizacji, reformowaæ nauczanie teologii muzu³mañskiej wród rosyjskich muzu³manów
w Azji i w Europie Wschodniej5. Aby uzmys³owiæ wagê i zakres problematyki
teologicznej, któr¹ siê zajmowa³, nale¿y siêgn¹æ wstecz. W wieku VIII
w kalifacie Abbasydów powsta³ ruch teologiczno-filozoficzny zwany mutazylizmem. Mutazylici usi³owali uzasadniaæ prawdy wiary za pomoc¹ racjonalnej
argumentacji opartej na logice Arystotelesa6. Zajmowali siê m. in. problematyk¹ substancjalnoci atrybutów boskich, wolnoci¹ woli. Tradycyjna wyk³adnia doktryny islamu mówi, i¿ Koran jest Objawieniem, czyli zapisem s³ów
Boga przekazanych Muhammadowi poprzez Archanio³a Gabriela, jest fragmentem Ksiêgi Matki, tak jak poprzednio objawione ksiêgi, tj. Tora i Ewangelia, oraz ¿e jest wieczny, znajduj¹c siê u Boga. Mutazylici nie kwestionowali tego, natomiast twierdzili, ¿e Koran zosta³ stworzony przez Boga
w trakcie procesu Objawienia. Wbrew pozorom ja³owej scholastycznoci sporu mia³ on olbrzymie konsekwencje dla ca³ej cywilizacji muzu³mañskiej. Jeliby bowiem przyj¹æ, i¿ Koran zosta³ stworzony, to podobnie przez analogiê
mo¿na by zak³adaæ niedoskona³oæ stworzenia czy te¿ jego niepe³noæ  przecie¿ cz³owiek, tak u³omny w swojej naturze, te¿ zosta³ stworzony przez Boga.
A zatem przyjêcie tezy o stworzeniu Koranu poci¹ga³oby tezê o mo¿liwoci
jego niedoskona³oci, a co za tym idzie  mo¿liwoci wprowadzania zmian,
poprawek i uzupe³nieñ. Poci¹gnê³oby to za sob¹ zmiany w ca³ym systemie
teologii i doktryny muzu³mañskiej, a tak¿e prawa religijnego, systemu spo³ecznego i ca³ej cywilizacji islamu. Teoria mutazylitów by³a ostro zwalczana
przez islamsk¹ ortodoksjê.
5

M. Jusupow, Szigabuddin Mard¿ani, Kazañ 2005.
Na temat mutazylizmu: H. Corbin, Historia filozofii muzu³mañskiej, Warszawa 2005,
s. 99102; J. Danecki, Podstawowe wiadomoci o islamie, t. I, Warszawa 1997, s. 189207.
6
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Wa¿na dla muzu³mañskiej teologii by³a te¿ problematyka atrybutów
Boga. Tradycja mówi, ¿e cechy Boga s¹ ró¿ne od Jego istoty i ¿e s¹ one
wieczne. W konsekwencji wychodzi³oby na to, ¿e bêd¹c emanacj¹ Boga, zachowuj¹ substancjalnoæ, a st¹d krok do uznania osobnego bytu tych¿e atrybutów, co zaprzecza³oby doktrynie o absolutnej jednoci Boga  tauhid. Mutazylici twierdzili w³anie, ¿e doktryna o atrybutach boskich stoi w sprzecznoci z tauhid. Z kolei tradycjonalici zarzucali mutazylitom, ¿e poddaj¹c
w w¹tpliwoæ atrybuty boskie, np. wszechmoc, mi³osierdzie itp., poddaj¹
w w¹tpliwoæ Jego Wszechmoc, ograniczaj¹c niejako kompetencje Boga, zbli¿aj¹c siê do pewnej formy deizmu. Myliciele, którzy próbowali pogodziæ oba
stanowiska, tj. tradycjonalistyczne i mutazylicie, zwani byli aszarytami, od
imienia al-Aszariego, filozofa i teologa ¿yj¹cego na prze³omie IX i X w. On
to zapocz¹tkowa³ religijn¹ doktrynê godz¹c¹ oba nurty w formie dialektycznej analizy rozumowej, która póniej przerodzi³a siê w scholastyczn¹, erystyczn¹ dysputê, znan¹ równie¿ w Europie, za w medresach Azji Centralnej, w Bucharze i Samarkandzie praktykowan¹ praktycznie bez zmian do
wieku XX.
Mutazyliccy uczeni wykoncypowali pojêcie zwane przez nich modi, tj.
bytów, które s¹ realnie ró¿ne, a nie s¹ te¿ realnie to¿same z istot¹ Boga.
Istniej¹ one jako substancje, aczkolwiek nie manifestuj¹ siê substancjalnie,
bêd¹c konieczne, ale nie wieczne. Wszystko, co istnieje  oprócz Boga  jest
skoñczone czasowo, poniewa¿ Jego istnienie poprzedza³o istnienie czasu. Nieskoñczonoæ w³aciwoci, atrybutów Boga nie wyklucza skoñczonoci ich istnienia w tym sensie, ¿e s¹ one uwarunkowane w swym istnieniu samym
Bogiem, Jego nieograniczon¹ potencjalnoci¹. Doktrynalnymi nastêpcami
aszarytów byli kelamici, zwani tak od arabskiego s³owa kelam  oznaczaj¹cego dialektykê w rozumieniu oczywicie metody staro¿ytnej, a nie w rozumieniu heglowskim. Kelamici podzielili istniej¹ce byty na nastêpuj¹ce kategorie: byt konieczny, wieczny, nieskoñczony w czasie i istnieniu, czyli sam
Bóg i Jego atrybuty, oraz wszelkie inne byty mo¿liwe, nieskoñczone czasowo,
skoñczone w istnieniu. Kelamici za Arystotelesem uwa¿ali Boga za byt konieczny (Wad¿yb), nazywany Najwy¿sz¹ Koniecznoci¹. Reszta bytów uwa¿ana by³a za mo¿liwe (mumkinat), czyli zmienne i skoñczone (chadis). Tak wiêc
atrybuty boskie uzyska³y specjalny status ontologiczny zawieraj¹cy w sobie
sprzecznoæ, nad wyjanieniem której skupiali siê muzu³mañscy teologowie
Buchary i Samarkandy prawie do wieku XX, zw¹c ten rodzaj spekulacji
dialektyk¹, tj. kelamem.
Tê w³anie ontologiczn¹ konstrukcjê bucharskich uczonych zaatakowa³
Mard¿ani. Opowiada³ siê on za autonomi¹ teologii i twierdzi³, i¿ nie nale¿y
³¹czyæ spraw wiary z filozoficzn¹ spekulacj¹, jak¹ by³ niew¹tpliwie kelam.
W pewnym sensie zbli¿a³ siê do stanowiska mutazylitów, twierdz¹c, i¿ Bóg
jest wieczny, nieskoñczony i konieczny, podobnie jak i Jego atrybuty, których
nie powinno siê oddzielaæ od Jego istnienia. Nadawanie im statusu ontologicznego to  wed³ug Mard¿aniego  szirk, czyli herezja, widomy znak wp³y-
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wów doktryny chrzecijañskiej, stawianie obok Boga innych bytów. Bóg
w swej istocie  podobnie jak i Jego atrybuty  jest niepoznawalny i nie
mo¿na analizowaæ Jego natury. Pogl¹d ten wy³o¿y³ Mard¿ani w komentarzach do komentarzy koranicznych Nasafija i interpretacji Koranu zwanego
popularnie Zbiorem Mu³³y D¿elala.
Mard¿ani w dziele pt. Nazira, wychodz¹c od doktrynalno-prawnego sporu specyficznego dla muzu³manów tego obszaru, po³o¿y³ podwaliny pod now¹
interpretacjê szariatu  prawa muzu³mañskiego. Pretekstem by³ spór o porê
pi¹tej, wieczornej modlitwy, elementu jednego z piêciu filarów religii islamu.
Modlitwa ta winna byæ odmawiana po zachodzie s³oñca. Czêæ uczonych
muzu³mañskich sta³a na stanowisku, i¿ w wypadku wystêpowania zorzy
polarnej, a wiêc braku zachodów s³oñca, pi¹ta modlitwa nie powinna mieæ
miejsca. Mard¿ani, analizuj¹c Sunnê i poszczególne wypowiedzi Proroka na
konkretne tematy, czyli hadisy, a tak¿e orzecznictwo i opiniê za³o¿ycieli szkó³
teologiczno-prawnych w islamie, doszed³ do wniosku, i¿ w takim wypadku
modlitwy powinny odbywaæ siê w czasie w³aciwym dla Mekki, bêd¹cej centrum wiata islamu. W ten sposób Mard¿ani podda³ w³asnej interpretacji
prawo muzu³mañskie, nie przekraczaj¹c jednak ram jednej z czterech szkó³
prawno-teologicznych w islamie sunnickim, w tym wypadku szko³y hanafickiej, stworzonej przez Abu Hanifê. Do tej szko³y tradycyjnie nale¿eli zarówno
Turcy, jak i Tatarzy oraz inne narody muzu³mañskie Azji. By³a te¿ ona
oficjaln¹ doktryn¹ pañstwa osmañskiego. Mard¿ani wprowadzi³ te¿ zasadê
ustalania wi¹t islamskich na podstawie wyliczeñ astronomicznych, a nie
widzialnoci faz ksiê¿yca. Jego dzie³a z zakresu prawa religijnego wp³ynê³y
na religijn¹ praktykê wschodnioeuropejskich muzu³manów, w tym polskolitewskich Tatarów. Uwa¿a³ siê za mustedlila, przyznaj¹c sobie stopieñ poredni pomiêdzy interpretatorem prawa religijnego (mud¿tahidem) a naladowc¹ (mukallidem).
Zostawi³ te¿ Mard¿ani olbrzymi dorobek historiograficzny, wiekopomn¹
monografiê rozwoju islamu na obszarach pó³nocnej i zachodniej Azji, historiê
nauki muzu³mañskiej, dziejów Tatarów i pañstw tatarskich7. W okresie radzieckim ca³y jego dorobek historyczny, teologiczny i ideowy skazany zosta³
na zapomnienie. Wart jest niew¹tpliwie przypomnienia i przywrócenia wiatu, zw³aszcza w okresie szerz¹cej siê w islamie doktryny fundamentalistycznej, dla której ideologia Mard¿aniego by³aby wietn¹ przeciwwag¹.
Mard¿ani by³ równie¿ inicjatorem rewolucyjnej jak na stosunki muzu³mañskie reformy szkolnictwa religijnego. Wspominana ju¿ nowa metoda sta7 Oto tytu³y niektórych dzie³ Mard¿aniego: D¿elalat ul-Zemin fi Tarih-i-Bulgar va Kazan
(Kazañ 1874), t³um. ros. pt. Oczerki istorii Bu³garskogo i Kazanskogo chanstwa (Kazañ 1878);
historia Azji Centralnej z IVVI w. ery muzu³mañskiej Girafatu³ chawaki, krótki esej z dziejów
Kazania pt. Giulaletuzzemin; historia tatarskich pañstw i ludów rednioazjatyckich MustafalAchbar, szczegó³owa, oparta na ród³ach praca omawiaj¹ca dzieje Chanatu Kazañskiego do
podboju rosyjskiego w 1552 r. (t. I, Kazañ 1885) oraz od 1552 r. (t. II, Kazañ 1900), s³ownik
biograficzny muzu³mañskich uczonych Vafiat-ul-Eslaf (Kazañ 1883).
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³a siê podstaw¹ reformy obyczajowej i wiatopogl¹dowej, a w po³¹czeniu
z staraniami Gasprinskiego doprowadzi³a do zmiany stylu ¿ycia i obyczajowoci du¿ej liczby muzu³manów w Rosji, Azji rodkowej, Indiach, Egipcie,
Persji i Turcji, czyli wszêdzie tam, gdzie dotar³o sformu³owane przez Mard¿aniego i Gasprinskiego przes³anie o koniecznoci cywilizacyjnego wyrównania
zaleg³oci wobec Europy. Wzorem dla Gasprinskiego by³a Japonia, azjatyckie
pañstwo, które zdo³a³o oprzeæ siê inwazji krajów europejskich i kolonializmowi, a nawet wygraæ, i to zdecydowanie, wojnê z Rosj¹. Nie chodzi³o jednak¿e
o konfrontacjê, lecz o przeciwstawienie siê intensywnej rusyfikacji prowadzonej zw³aszcza w II po³. XIX w. Zwolennicy nowej metody, nazywani popularnie d¿adidystami, tworzyli zeuropeizowan¹ warstwê inteligencji i bur¿uazji,
które to grupy spo³eczne by³y wyrazicielami nacjonalizmu i separatyzmu,
rozumianego na prze³omie XIX i XX w. jako ideologia panturkizmu i panislamizmu. Z nich rekrutowa³y siê g³ówne muzu³mañskie partie polityczne dzia³aj¹ce w Rosji do rewolucji czy raczej do lat 19201924, kiedy to bolszewicy
zaczêli definitywnie rozprawiaæ siê wszelkimi innymi ruchami politycznoideowymi. Odrêbnoæ muzu³manów w Rosji, manifestowana poprzez aktywnoæ ideowo-polityczn¹, skoñczy³a siê w zasadzie wraz z upadkiem politycznym Su³tana Galijewa w 1924 r.
Oprócz wspomnianych ju¿, czyli Kursawiego, Gasprinskiego, Mard¿aniego, nale¿y wymieniæ te¿ takich ideologów, pisarzy i dzia³aczy spo³eczno-politycznych, jak: Jusuf Akczura, Fatih Amirchanow, Ataullah Bajazitow, Musa
Bigijew, Abdullah Bobiñski, Abdurraszid Ibrahimow, Ayaz Ishaki, Kajum Nasyri, Abdullah Tukaj, Mehmed Emin Resul-Zade. To tylko niektórzy z twórców odrodzenia literackiego i kulturalnego Tatarów i muzu³manów nadwo³¿añskich. Odrodzenie to, równolegle do srebrnego okresu literatury rosyjskiej doby modernizmu, wzros³o niebywale i zaczê³o przemieniaæ spo³eczeñstwo muzu³mañskie w Rosji w latach poprzedzaj¹cych bolszewicki przewrót
w 1917 r.
Zarówno biografie, dzie³a, jak i aktywnoæ wspomnianych liderów spo³ecznoci rosyjskich muzu³manów wiadczy³y o coraz wiêkszej akulturacji
w stosunku do wschodnioeuropejskiej kultury, czego konsekwencj¹ by³o
w niektórych przypadkach przyjêcie ideologii bolszewików, a co za tym idzie
ca³kowita laicyzacja i asymilacja lub te¿  w wiêkszoci wypadków  stworzenie nowoczesnego muzu³mañskiego nacjonalizmu, który przekszta³ci³ siê
w nacjonalizm poszczególnych grup etnicznych narodów nierosyjskich, gdzie
islam by³ traktowany jako niezbêdne narodowe spoiwo  czynnik zarazem
jednocz¹cy, wyró¿niaj¹cy i to¿samociowy. Muzu³mañskiego nacjonalizmu
tego okresu nie nale¿y jednak ³¹czyæ z wytworzonym nieco póniej fundamentalizmem. By³ to ruch m³odej muzu³mañskiej bur¿uazji, inteligencji, klasy redniej bior¹cej pe³nymi garciami z tradycji europejskiej i bynajmniej jej
nie wrogiej. Inspiracja ideowo-polityczna wynika³a  jak ju¿ wspominalimy
 z pism i dzia³alnoci Mard¿aniego, ale przede wszystkim Gasprinskiego,
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jednak¿e za prekursora nale¿y uwa¿aæ Jusufa Akczura, Tatara nadwo³¿añskiego, pisarza, dzia³acza politycznego, wydawcê i dziennikarza8.
Akczura urodzi³ siê w 1876 r. w Symbirsku nad Wo³g¹. By³ synem bogatego kupca i reprezentowa³ rodz¹c¹ siê w Rosji muzu³mañsk¹ bur¿uazjê.
Studiowa³ w Stambule, a potem i prawo i politologiê w Pary¿u, gdzie uleg³
wp³ywowi dzie³ E. Renana i M. Barresa. Pogl¹dy Renana na istotê i genezê
chrzecijañstwa Akczura rozci¹gn¹³ na islam. Zmuszony zosta³ do emigracji
w Rosji z powodu politycznej aktywnoci na rzecz niezale¿noci muzu³manów
rosyjskich. Potem jako przeciwnik oficjalnej ideologii panislamskiej su³tana
Abdulhamida II musia³ uciekaæ z Turcji do Egiptu. W Kairze w 1904 r.
opublikowa³ artyku³ pt. Trzy zasady polityki w czasopimie Türk, wydawanym przez m³odotureck¹ opozycjê. W artykule tym podda³ krytyce panislamizm i osmanizm9.
Osmanizm by³ ideologi¹ w pewnym sensie typow¹ dla ówczesnego pañstwa wieloetnicznego i multireligijnego, jakim by³a Turcja Osmañska. Najogólniej sprowadza³ siê do idei wiernoci i lojalnoci obywateli wobec monarchii i dynastii Osmanów bez wzglêdu na przynale¿noæ narodow¹ i etniczn¹.
Zwolennicy osmanizmu postulowali autonomiê kulturaln¹ i polityczn¹ niemuzu³mañskich poddanych oraz ich ca³kowit¹ równoæ wobec prawa, jak te¿
zast¹pienie w wielu wypadkach muzu³mañskiego prawa religijnego, bêd¹cego prawem pañstwowym, kodeksem cywilnym wzorowanym na kodeksach
europejskich. Podobne idee skupienia obywateli wokó³ dynastii by³y popularne w pañstwach Habsburgów, Romanowów, aczkolwiek uda³o siê to zrealizowaæ tylko w Wielkiej Brytanii. Ide¹ jednocz¹c¹ muzu³mañskich poddanych
 przede wszystkim Turków i Arabów  mia³a byæ idea kalifatu, do której
nawi¹zywa³ su³tan Abdulhamid II. Wszystkie te idee sta³y jednak w pewnej
sprzecznoci, nie by³y te¿ konsekwentnie wcielane w ¿ycie z powodu braku
jednolitej i konsekwentnej wewnêtrznej polityki spo³ecznej, opartej na spójnym programie politycznym. Pog³êbia³o to s³aboæ pañstwa, jedynego w pe³ni
suwerennego wtedy pañstwa muzu³mañskiego.
Zdaniem Akczury osmanizm z racji swoich wewnêtrznych sprzecznoci
nie móg³ byæ ideologi¹ zdoln¹ udwign¹æ ciê¿ar nowoczesnego pañstwa. Nie
móg³ tej roli spe³niæ równie¿ panislamizm, a to z racji przeciwdzia³ania
pañstw zachodnich, które mog³y siê czuæ zagro¿one w swoim stanie posiadania. Jedyn¹ realnie mo¿liw¹ ideologiczn¹ opcj¹ by³ panturkizm, którego odmianami by³y panturanizm i turkizm. Panturanizm mo¿na okreliæ jako poszerzon¹ wersjê panturkizmu. O ile ten ostatni zak³ada³ jednoæ kulturow¹
i polityczn¹ narodów tureckojêzycznych, to panturanizm zak³ada³ wspólnotê
szersz¹  a³tajsk¹, nie tylko muzu³mañskich nacji, ale równie¿ ugrofiñskich,
syberyjskich, a w skrajnej wersji równie¿ Japoñczyków. Turkizm z kolei by³
zawê¿eniem panturkizmu do nowoczesnego nacjonalizmu Turków anatolijskich
8
9

A. Arszaruni, Ch. Gabibullin, op. cit.; A. Temir, Yusuf Akçura, Ankara 1987.
S. Süreya Aydemir, Enver Paşa, t. III, Istanbul 2006.
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z nawi¹zaniem do braterstwa z innymi narodami turkijskimi. Turkizm to
ideologia Kemala Paszy, jeden z ideowych filarów wspó³czesnej Republiki
Tureckiej.
Inny lider ¿ycia kulturalnego, literackiego, spo³ecznego i politycznego
muzu³manów rosyjskich, Fatih Amirchan, urodzi³ siê w 1886 r. w rodzinie
mu³³y. Studiowa³ w kazañskiej medresie Muhammedije. By³ jednym z liderów studenckiego ruchu rewolucyjnego Islah. W roku 1905 Amirchan zosta³
naczelnym redaktorem czasopisma al-Islah (Reformator) wydawanego
przez radykalne, lewicowe skrzyd³o ruchu d¿adidystów10. Ze wzglêdu na
antyrosyjsk¹ orientacjê, czasopismo to zosta³o zamkniête przez policjê. Amirchan wspó³pracowa³ potem z innymi periodykami, pisa³ równie¿ nowele
i opowiadania o charakterze satyryczno-politycznym pod pseudonimem Fathulla Hazreta. Po rewolucji zwróci³ siê w kierunku muzu³mañskiego mistycyzmu  sufizmu. Zmar³ w 1926 r.
Ataullah Bajazitow urodzi³ siê w II po³. XIX w. w Petersburgu w rodzinie
mu³³y wojskowego garnizonu armii rosyjskiej, g³ównego imama meczetu petersburskiego. Otrzyma³ staranne i rozleg³e religijne wykszta³cenie. W latach
19041914 by³ wydawc¹ i redaktorem czasopisma Nur (wiat³o), porednicz¹cego pomiêdzy lewym i prawym od³amem d¿adidystów.
Musa Bigi urodzi³ siê w 1875 r. w Rostowie nad Donem jako syn miejscowego mu³³y. Naukê rozpocz¹³ w Kazaniu w tradycyjnej medresie. Studia
teologiczne kontynuowa³ w Bucharze, póniej wyjecha³ do Medyny, Stambu³u
i Kairu. W roku 1904 wróci³ do Rosji i podj¹³ studia na Uniwersytecie Petersburskim. Bigi publikowa³ eseje teologiczne, interpretuj¹ce zasady islamu
w duchu modernizmu Afganiego w czasopimie Ulfet wydawanym w Petersburgu przez Abdurraszida Ibrahimowa. Rozpocz¹³ te¿ wspó³pracê z innymi periodykami d¿adidystów, podobnie jak Amirchan. Od roku 1909 wyk³ada³
historiê religii muzu³mañskiej w medresie Huseinije w Orenburgu. Jednoczenie wspó³pracowa³ z czasopismem Vaqt  jednym z najwa¿niejszych periodyków d¿adidystów. Oskar¿ony o g³oszenie heretyckich pogl¹dów musia³ zrezygnowaæ z pracy w medresie. Wyjecha³ z Orenburga najpierw do Kazania,
póniej do Petersburga, gdzie zosta³ mianowany g³ównym imamem (chatibem)
miejskiego meczetu. W tym te¿ czasie publikowa³ w dwumiesiêczniku pedagogicznym Mektep wychodz¹cym w Kazaniu, a w roku 1918 w krótko wychodz¹cym w ówczesnym Piotrogrodzie religijnym czasopimie al-Minbar11.
10

D¿. Walidow, op. cit., s. 171.
Musa Bigi by³ autorem m.in. nastêpuj¹cych dzie³ teologicznych oraz prac krytycznoliterackich: przewodnika po literaturze arabskiej Edebiyat-i Arabi (Kazañ b.d.w.), komentarza
dzie³ arabsko-muzu³mañskiego filozofa Abu Ala al-Maari na pograniczu ortodoksji i herezji AlLuzumiyat, eseju omawiaj¹cego sylwetki dwóch twórców modernistycznej reformy w islamie
Islam filosoflary  Muhammed Abdullah al-Misri, D¿emaleddin al-Afghani (Kazañ ok. 1908),
podstaw muzu³mañskiej teologii Qavaid-i Fiqhiyeh (Kazañ 1910), przek³adu Dywanu Hafiza pt.
Dican-i Hafez terd¿umesi (Kazañ 1910), podstaw prawa koranicznego Shariyat Esaslary (Piotrogród 1916).
11
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Bigi odgrywa³ jedn¹ z g³ównych ról w tatarskim ruchu d¿adidystów. By³
sekretarzem Trzeciego Kongresu Muzu³manów w Rosji, który zebra³ siê w
1906 r. w Ni¿nym Nowgorodzie oraz autorem programu politycznego muzu³mañskiej partii Ittifaq al-Muslimin (Jednoæ Muzu³mañska), który zaprezentowa³ podczas tego kongresu. W maju 1917 r. odegra³ wa¿n¹ rolê na Wszechrosyjskim Kongresie Muzu³mañskim w Moskwie.
Bigi po rewolucji bolszewickiej nie zdecydowa³ siê na emigracjê, zosta³
w Rosji. Próbowa³ znaleæ wspólny jêzyk z przywódcami bolszewickimi, broni³ stanowiska islamu w sytuacji zagro¿enia. Na kongresie muzu³mañskich
nauczycieli religijnych w Ufie w sierpniu 1920 r. prezentowa³ napisany pod
k¹tem koegzystencji z nowym re¿imem elementarz Islamiyet Elifbasy, nawi¹zuj¹cy do Azbuki komunizma N. Bucharina. W tym samym roku opublikowa³
w Berlinie, przemycony poprzez Finlandiê, Islam Milletlerinde dini, edebi,
ichtimai, siyasi meseleler tedbirler haqqynda (Religijne, kulturalne, ekonomiczne i polityczne tendencje wród narodów muzu³mañskich), co by³o bezporednim powodem jego aresztowania. Po trzech miesi¹cach na skutek interwencji Ismeta Inönü, tureckiego ministra spraw zagranicznych, zosta³ zwolniony z wiêzienia. Po masowej antyislamskiej nagonce w roku 1928 na ca³ym
terytorium ZSRR, sytuacja Bigiego by³a coraz trudniejsza. W 1930 r. wyjecha³ do Finlandii, potem do Indii, Turcji i osiad³ ostatecznie w Egipcie, gdzie
zmar³ w 1949 r.
Abdurraszid Ibrahimow urodzi³ siê w 1852 r. w rodzinie tatarskiej na
Syberii w miejscowoci Bachar³yk w guberni tobolskiej. Uczy³ siê cztery lata
w medresie we wsi Koszkary niedaleko Kazania. Na dalsze studia wyjecha³
do Medyny. Do Rosji powróci³ w 1892 r. Zosta³ muzu³mañskim sêdzi¹ religijnym (kadim) w Orenburgu i cz³onkiem Muzu³mañskiego Zarz¹du Duchownego Orenburga. W roku 1893 ponownie wyjecha³ za granicê  do Egiptu,
Turcji i Indii. W roku 1893 opublikowa³ w Stambule dzie³o Cholpan Yi³dyzi
(Gwiazda poranna), w którym wzywa³ Tatarów do odrodzenia narodowego.
Drugie wydanie tej ksi¹¿ki ukaza³o siê w Kairze w 1903 r., za trzecie
w Petersburgu w 1907 r.
Ibrahimow wróci³ ponownie do Rosji w 1901 r. i zosta³ jednym z przywódców radykalnego skrzyd³a reformistycznego ruchu d¿adidystów. Przej¹³
antyzachodnie w¹tki filozofii al-Afganiego, jednoczenie ³¹cz¹c je z antyrosyjskoci¹, a w myli religijnej z odrzuceniem konserwatywnego tradycjonalizmu. Publikowa³ w wielu radykalnych, reformistycznych (modernistycznych)
i panislamskich periodykach, m.in. w Mirat-Kuzge nieregularnie ukazuj¹cym siê w jêzykach arabskim i tatarskim w Petersburgu i Kazaniu, Ulfet
wychodz¹cym siê w latach 19061907 w jêzyku tatarskim, Al-Tilmiz wydawanym siê w jêzyku arabskim w Petersburgu.
W roku 1907 Ibrahimow publikuje w Turcji (wyd. drugie Kazañ 1909)
wa¿n¹ pozycjê  przek³ad i komentarze tradycji Proroka Muhammada pt.
Bin bir Hadith (Tysi¹c jeden hadisów), w których to komentarzach atakowa³
zarówno muzu³mañskich konserwatystów, jak i m³odych tatarskich socjali-
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stów. W latach 19051908 pe³ni³ wa¿n¹ funkcjê na trzech muzu³mañskich
kongresach Rosji oraz organizowa³ pierwsz¹ muzu³mañsk¹ partiê w Rosji
 Ittifaq al-Muslimin. By³ cz³onkiem centralnego komitetu tej partii.
Tak kszta³towa³y siê podstawy nacjonalistycznej i religijnej ideologii muzu³mañskich narodów Rosji, bêd¹ce zaczynem narodowego i pañstwowego
separatyzmu po rewolucji lutowej w roku 1917.
Ideologie owe, przewa¿nie silnie skontaminowane, w mniejszym lub
wiêkszym stopniu funkcjonowa³y na prze³omie XIX i XX w. wród wykszta³conych w szko³ach rosyjskich lub w Europie rosyjskich muzu³manów, wywodz¹cych siê z warstwy kupieckiej lub te¿ z rodzin nauczycieli i islamskich
duchownych z terenów Powo³¿a, Krymu i Kaukazu. Doktryna muzu³mañskiego nacjonalizmu z jednej strony ulega³a coraz silniejszej radykalizacji,
zbli¿aj¹c siê do marksizmu i bolszewizmu Lenina, a z drugiej przekszta³ca³a
siê w narodow¹ socjaldemokracjê zbli¿on¹ do zachodnioeuropejskich partii
o odcieniu nacjonalistycznym.
Do tego pierwszego skrzyd³a ruchu nale¿a³ Su³tan Galijew. W roku 1905
zosta³ cz³onkiem studenckiego ruchu Islah. To by³ jego pierwszy kontakt
z radykalnym, lewicowym islamskim reformizmem. Do czasu rewolucji nie
mia³ on kontaktów z rosyjsk¹ socjaldemokracj¹ ani z grup¹ marksistów muzu³mañskich, która istnia³a w Orenburgu i w Baku. Na Wszechrosyjskim
Zjedzie Muzu³manów w Moskwie 117 maja 1917 r., w którym uczestniczyli
równie¿ Polacy, a w charakterze gocia wyst¹pi³ m.in. pisarz i poeta Tadeusz
Miciñski, Su³tan Galijew zg³osi³ postulat przyjêcia leninowskiego wariantu
socjalizmu w Rosji. Ju¿ po zakoñczeniu Kongresu zosta³ powo³any w szeregi
Muzu³mañskiego Socjalistycznego Komitetu w Kazaniu. W listopadzie 1917 r.
wst¹pi³ do RKP(b). By³ jednak¿e bardziej nacjonalist¹ ni¿ komunist¹. Opieraj¹c siê na oficjalnie g³oszonym przez bolszewików internacjonalizmie, Su³tan Galijew g³osi³ pogl¹d o wyzwoleniu dziêki padziernikowej rewolucji nierosyjskich mniejszoci w by³ym imperium, w tym muzu³manów.
Stalin, bêd¹cy w latach 1918-1920 ludowym komisarzem do spraw narodowoci, szuka³ wspó³pracowników rekrutuj¹cych siê z muzu³mañskiej inteligencji celem uwiarygodnienia dzia³alnoci bolszewików wród wyznawców
islamu. Wtedy to Su³tan Galijew zrobi³ b³yskawiczn¹, acz krótkotrwa³¹ karierê na najwy¿szych szczeblach sowieckiej hierarchii. By³ jednoczenie
cz³onkiem Centralnego Komisariatu Muzu³mañskiego (Muskomu), przewodnicz¹cym Muzu³mañskiego Kolegium Wojennego, cz³onkiem cis³ego kolegium Komisariatu ds. Narodowoci (Narkomnatu), wydawc¹ biuletynu ¯ycie
narodowoci, cz³onkiem Egzekutywy Centralnego Komitetu Tatarskiej
ASRR. Maj¹c tak wysok¹ pozycjê, próbowa³ wcielaæ w ¿ycie swoj¹ doktrynê,
któr¹ sformu³owa³ i wy³o¿y³ w artyku³ach w latach 19181923 i udoskonali³
w latach 19241928, tworz¹c wrêcz co w rodzaju profetycznej ideologii.
Próbowa³ w niej po³¹czyæ marksizm-leninizm, islam i nacjonalizm. Stworzy³
teoriê proletariackiej narodowoci i twierdzi³, ¿e narody kolonizowane s¹
w ca³oci w sytuacji proletariatu europejskiego, a wród nich najwa¿niejsz¹
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rolê odgrywaj¹ muzu³manie. Kraje islamu powinny wpierw wyzwoliæ siê spod
ucisku kolonialnego, za dopiero potem dokonaæ rewolucji socjalnej. Su³tan
Galijew utworzy³ teoriê muzu³mañskiej narodowej twarzy marksizmu-leninizmu, mówi³ o proletariackiej istocie i narodowej formie ruchu muzu³mañskiego. Realizacja tej doktryny w skrócie mia³a polegaæ na: autonomii
Muzu³mañskiej Partii Komunistycznej, akceptuj¹cej za³o¿enia i program bolszewików, posiadaj¹cej natomiast osobny komitet centralny; utworzeniu Muzu³mañskiej Armii Czerwonej pod muzu³mañskim dowództwem, z w³asnym
korpusem oficerskim; powstaniu Republiki Turanu, du¿ego muzu³mañskotureckiego pañstwa, ci¹gn¹cego siê od Kazania do Pamiru; utworzeniu niezale¿nej od Kominternu Miêdzynarodówki Kolonialnej, w której ju¿ nie dominowaliby przedstawiciele europejskich wysoko zindustrializowanych krajów.
Su³tan Galijew by³ zatem twórc¹ muzu³mañskiego komunizmu narodowego,
aktywnie propagowa³ idee sekularyzacji islamu, systematycznego oczyszczania szeregów jego wyznawców z fanatyków ortodoksji.
Jako muzu³mañski bolszewik Su³tan Galijew by³ przeciwny dzia³alnoci muzu³mañskich eserów, a zw³aszcza ich lewego skrzyd³a, które bezporednio po rewolucji padziernikowej próbowa³o zrealizowaæ idee separatystycznego pañstwa Baszkirów i Tatarów nadwo³¿añskich o nazwie Republika IdelUralu (tatar. Idel  Wo³ga). W swoim artykule pt. Tatarzy a rewolucja padziernikowa, opublikowanym w organie Narkomnatu ¯ycie narodowoci
5 listopada 1922 pisa³: Jeli spo³eczno-polityczne ¿ycie Tatarów do rewolucji
lutowej wyra¿a³o siê w ca³oci w idei odrodzenia narodowego, to okres od
rewolucji lutowej charakteryzuje istnienie idei walki w imiê niezawis³ej polityki narodowej. Ta niezawis³oæ realnie wyra¿a siê z jednej strony w d¹¿noci
do autonomii narodowej kultury, a z drugiej  autonomii terytorialnej niepodleg³ego »pañstwa« na terytorium zamieszka³ym przez Tatarów i Baszkirów. To zupe³nie wyranie i ostro widaæ na wszelkich kolejnych zjazdach
i konferencjach tatarskich, pocz¹wszy od pierwszego Wszechrosyjskiego Zjazdu Muzu³manów (w maju 1917 r. w Moskwie), a koñcz¹c na drugim Wszechrosyjskim Zjedzie w Kazaniu. Widzimy, ¿e tatarska drobnobur¿uazyjna demokracja przygotowa³a siê do tej »niezawis³oci«. Wszystkie »wszechrosyjskie« muzu³mañskie organizacje dostaj¹ siê w jej rêce. Tak wiêc Komitet
Wykonawczy Wszechrosyjskiej Narodowej Rady Muzu³mañskiej (Ikomus)
z jego znanym kaukaskim mieñszewikiem Ahmet-Bek Calikowym, Wszechrosyjska Muzu³mañska Rada Wojenna (Charbi Szuro) te¿ tañcz¹ca pod ich
melodiê, nie mówi¹c ju¿ o Milli Idare [narodowy rz¹d tatarski Syberii
i Powo³¿a  S.Ch.] i Med¿lisie [narodowy parlament  S.Ch.] powsta³ym po
lutowej rewolucji. Przygotowania maj¹ miejsce nie tylko na linii politycznej,
ale i militarnej. Jeli tatarscy eserzy Gajaz Ischakow i Tuchtarow w niebezpiecznym sojuszu z kadetem Sadi Maksudowem rozpracowuj¹ tatarsk¹ inteligencjê, kobiety i mu³³ów, to mieñszewicy w sojuszu z nacjonalistami
rozpracowuj¹ tatarskich ¿o³nierzy: na froncie i na zapleczu s¹ organizowane
muzu³mañskie oddzia³y narodowe: roty, pu³ki, szwadrony itd. Czêæ z nich
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skoncentrowana jest w Kazaniu, Ufie, Orenburgu i czêciowo w Astrachaniu12.
Su³tan Galijew wierzy³ niew¹tpliwie, ¿e uda mu siê zrealizowaæ swoje
idee. Uwa¿a³, ¿e czerwony Turkiestan bêdzie latarni¹ morsk¹ dla chiñskiego Turkiestanu, Tybetu, Afganistanu, Indii, Chiwy i Buchary (wtedy jeszcze
poza obrêbem sowieckiego pañstwa), za sowiecki Azerbejd¿an wskazówk¹
na przysz³oæ i wezwaniem do rewolucji dla Persji, Arabii i Turcji.
W maju 1923 r. pod zarzutem kontrrewolucyjnej, nacjonalistycznej konspiracji celem obalenia w³adzy sowieckiej i wspomagania rebelii basmaczy
w Azji rodkowej Galijew zosta³ aresztowany po raz pierwszy. Po raz drugi
trafi³ do wiêzienia w 1928 r. Zes³ano go w 1930 r. na Wyspy So³owieckie,
gdzie zgin¹³ w roku 1934. Su³tangalijewizm jako forma azjatyckiego komunizmu zosta³ potêpiony przez WKP(b) i by³ zaciekle zwalczany do 1939 r.
Amerykañski sowietolog Robert Conquest uwa¿a, ¿e proces Su³tana Galijewa
by³ pierwszym politycznym procesem w stalinowskim Zwi¹zku Sowieckim
i zapowiada³ dalsze, te z koñca lat dwudziestych i trzydziestych13. Sam
Su³tan Galijew a¿ do 1989 r., czyli do koñca istnienia w³adzy sowieckiej, nie
zosta³ zrehabilitowany, gdy¿ jego ideologia stanowi³a zbyt du¿e niebezpieczeñstwo dla ZSRR.
SUMMARY
Sultan Galiev was one of the main proponents and founders of national republics in the Soviet Union known for his attempts to implement the doctrine of Muslin
national communism. Galiev contributed to the establishment of the Tatar-Bashkir
Soviet Republic. Arrested in 1928, he was exiled to the Solovetsky Islands in 1930
where he was executed in 1934. Sultan Galievs name was never cleared until the
end of Soviet rule. His ideology posed too much of a threat for the Soviet Union, and
he was exonerated only in 1989.
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M.S. Sultan-Galiev, Articles, The Society for Central Asian Studies, Oxford 1984, s. 31.
R. Conquest, Stalin, Warszawa 1996, s. 163.
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W polskiej historiografii ostatnich dwudziestu lat zauwa¿alny jest sta³y
postêp w odniesieniu do publikacji naukowych powiêconych dziejom polskich s³u¿b specjalnych okresu miêdzywojennego XX w.1 Analiza udostêpnianych na coraz wiêksz¹ skalê materia³ów archiwalnych umo¿liwi³a zaprezentowanie szeregu ustaleñ zwi¹zanych z organizacj¹, funkcjonowaniem centralnych i terenowych organów wywiadu i kontrwywiadu wojskowego oraz ich
cywilnych odpowiedników. Liczne artyku³y i monografie powiêcone tematyce przekrojowej tylko pobie¿nie opisuj¹, w zale¿noci od poruszanej problematyki, bardziej szczegó³owe zagadnienia, jakie pojawiaj¹ siê w toku ¿mudnej pracy nad archiwaliami. Do takich zagadnieñ nale¿y zaliczyæ prezentacjê
rodowiska oficerów wywiadu i kontrwywiadu II RP. Pierwsze wzmianki
(biogramy) odnajdujemy w pracach Andrzeja Pep³oñskiego2. Próbê wype³nie* Chcia³bym podziêkowaæ mgr. Konradowi Paduszkowi za cenne uwagi wzbogacaj¹ce tekst
i pomoc przy nadaniu ostatecznego kszta³tu maszynopisowi publikacji.
1 W dorobku polskiej historiografii, w odniesieniu do dziejów s³u¿b specjalnych okresu
miêdzywojennego, szczególn¹ rolê odgrywaj¹ prace autorstwa Andrzeja Pep³oñskiego i Andrzeja
Misiuka, które z perspektywy czasu nale¿y uznaæ za kanon literatury naukowej dla osób, które
chc¹ prowadziæ badania z tego zakresu. W kwestii polsko-niemieckiej rywalizacji wywiadowczej
godne odnotowania s¹ publikacje takich autorów, jak Henryk Æwiêk, Leszek Gondek czy W³adys³aw Kozaczuk. Problematyka organizacji i funkcjonowania wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza znalaz³a swoje odzwierciedlenie w pracach Marka Jab³onowskiego i Jerzego Prochwicza.
Z m³odszego pokolenia badaczy, nale¿y zwróciæ uwagê na publikacje takich autorów, jak Piotr
Ko³akowski, Robert Majzner, Konrad Paduszek, Wojciech Skóra, Pawe³ Skubisz, Adam Szymanowicz, Wojciech leszyñski.
2 A. Pep³oñski, Wywiad a dyplomacja II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004; idem, Kontrwywiad
II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002; idem, Wywiad polski na ZSRR 19211939, Warszawa 1996.
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nia tej luki podj¹³ równie¿ Konrad Paduszek, którego ostatnie publikacje
prezentuj¹ postacie zwi¹zane z prowadzonymi przez wywiad polski dzia³aniami na kierunku wschodnim3. Kwestia ta sta³a siê jednym z postulatów
autora niniejszego tekstu, jako nieodzowny element badañ nad polsko-litewsk¹ rywalizacj¹ wywiadowcz¹ w okresie miêdzywojennym XX w.4
Wiêkszoæ oficerów, którzy mieli za sob¹ dwójkarsk¹ dzia³alnoæ, zosta³a skierowana do s³u¿by zasadniczej lub znalaz³a miejsce w szeregach dyplomacji pañstwa polskiego. Niewielka grupa pozosta³a za w strukturach Oddzia³u II Sztabu Generalnego (SG) Wojska Polskiego. Stefan Antoni Mayer,
który ze s³u¿b¹ wywiadowcz¹ zetkn¹³ siê ju¿ na pocz¹tku lat dwudziestych,
od momentu powo³ania do pracy w organach Oddzia³u II SG do 1928 r.
organizowa³ i kierowa³ pracami terenowych placówek wywiadu i kontrwywiadu. Na tym polu osi¹gn¹³ znacz¹ce wyniki, czego dowodem by³o powierzenie mu dwukrotnie stanowiska kierownika najwiêkszej terenowej placówki
Oddzia³u II  Ekspozytury nr 1 w Wilnie. W okresie sprawowania tej funkcji
(1923-1924 i 1926-1928) zapozna³ siê z warunkami pracy wywiadowczej na
trzech ró¿nych pod wzglêdem operacyjnym obszarach: Prus Wschodnich, Republiki Litewskiej i Zwi¹zku Sowieckiego. W 1928 r. przeszed³ do pracy
w Centrali, gdzie przez okres dwóch lat kierowa³ Wydzia³em IIb (Kontrwywiadem), a nastêpnie w latach 1930-1939 piastowa³ stanowisko szefa Wydzia³u II (Wywiadowczego)5.
Urodzony 25 wrzenia 1895 r. w Rawie Ruskiej Stefan Mayer ukoñczy³
gimnazjum w Stryju, tam te¿ uzyska³ maturê w 1913 r.6 W tym samym roku
rozpocz¹³ studia na Wydziale Prawnym lwowskiego uniwersytetu, ale nauki
nie ukoñczy³ ze wzglêdu na wybuch I wojny wiatowej. W sierpniu 1914 r.
zg³osi³ siê jako ochotnik do s³u¿by w Legionach Polskich. Otrzyma³ przydzia³
do 3. pu³ku II Brygady. Przeszed³ szlak bojowy a¿ do momentu przedarcia siê
resztek oddzia³ów legionowych pod Rarañcz¹, by nastêpnie s³u¿yæ w II Korpusie. S³u¿ba ta trwa³a a¿ do bitwy pod Kaniowem7, gdzie zosta³ wziêty do
niewoli. Zbieg³ z transportu niemieckiego i uda³ siê do Kijowa, a stamt¹d
w miejsce formowania jednostek I Korpusu w czerwcu 1918 r. Natrafi³ jed3 K. Paduszek, Meandry kariery Wiktora Tomira Drymmera w wywiadzie II Rzeczypospolitej, Przegl¹d Historyczno-Wojskowy 2008, nr 4, s. 4764; idem, Dwójkarska przesz³oæ Stanis³awa Zaæwilichowskiego, Niepodleg³oæ i Pamiêæ 2007, nr 25, s. 6787.
4 T. Gajownik, Rywalizacja wywiadowcza Polski i Litwy w latach 19211939. Problematyka badawcza [w druku].
5 A. Pep³oñski, Kontrwywiad..., s. 26.
6 Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Personalne Stefana Antoniego Mayera, sygn.
1769/89/3362 (dalej: CAW, AP); A. Pep³oñski, Kontrwywiad....
7 W po³owie lutego 1918 r. II Brygada Legionów przedar³a siê przez liniê frontu austriacko-rosyjskiego w okolicach Rarañczy i po³¹czy³a z jednostkami II Korpusu. W maju pododdzia³y
tej formacji zosta³y otoczone, w toku walk, przez wojska niemieckie po Kaniowem i zmuszone
do kapitulacji, szerzej zob. S. Czerep, II Brygada Legionów Polskich jako uczestnik walk
z trzema zaborcami w latach 19141918, [w:] Polska myl wojskowa na przestrzeni dziejów.
IX Ogólnopolskie Forum Historyków Wojskowoci, pod red. W. B. £acha i in., Olsztyn 2008, s. 359.
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nak na moment kapitulacji8. Powróci³ wiêc do Kijowa, by stamt¹d wyruszyæ
w drogê do Moskwy z poczt¹ do przedstawicieli organizuj¹cych siê tam polskich w³adz cywilno-wojskowych. Dotar³szy na miejsce, otrzyma³ rozkaz udania siê do pó³nocnej Rosji. Trafi³ do Murmañska, gdzie bra³ czynny udzia³
w tworzeniu polskich formacji wojskowych. Pocz¹tkowo by³ dowódc¹ dzia³onu w baterii oficerskiej, a nastêpnie adiutantem Oddzia³u Murmañskiego.
W grudniu 1919 r. powróci³ do Polski w szeregach tej jednostki. Za udzia³
w walkach otrzyma³ Krzy¿ Virtuti Militari V klasy oraz francuskie odznaczenie Croix de Guerre.
Znajomoæ nie tylko jêzyka rosyjskiego, ale te¿ niemieckiego predestynowa³a Mayera do s³u¿by ofensywnej (jak okrelano ówczenie wywiad). Jego
dowiadczenie zosta³o wykorzystane w toku procesu rewindykacji Pomorza
 od lutego 1920 r. by³ szefem sekcji ofensywnej dowództwa Frontu Pomorskiego, a w marcu tego¿ roku otrzyma³ stanowisko referenta w referacie
organizacyjnym Ekspozytury Oddzia³u II Naczelnego Dowództwa Wojska
Polskiego w Grudzi¹dzu9.
Niekorzystna sytuacja na froncie polsko-bolszewickim sprawi³a, i¿ na ten
odcinek dzia³añ militarnych kierowano nie tylko gros jednostek liniowych,
ale tak¿e personel wywiadowczy, którego zadaniem by³o wzmocnienie ju¿
funkcjonuj¹cej s³u¿by ofensywnej i defensywnej. Porucznik S. Mayer z dniem
9 lipca 1920 r. otrzyma³ przydzia³ do referatu wywiadu ofensywnego Grupy
Operacyjnej Jazdy, gdzie s³u¿y³ do momentu rozpoczêcia kontrofensywy
wojsk polskich w po³owie sierpnia 1920 r.10 Od 17 sierpnia do 2 wrzenia
otrzyma³ pierwsze w pe³ni samodzielne stanowisko szefa Oddzia³u II dowództwa Grupy Operacyjnej Dolna Wis³a11.
Jego wysi³ki w celu podniesienia efektywnoci pracy wywiadowczej zosta³y docenione przez prze³o¿onych. Z dniem 12 wrzenia 1920 r. otrzyma³
8 21 maja 1918 r. dowódca I Korpusu gen. Józef Dowbór-Municki podpisa³ dokument
maj¹cy charakter ultimatum (tzw. druga umowa) z dowództwem wojsk niemieckich, której
konsekwencj¹ by³o rozformowanie i rozbrojenie tej formacji. Zob. R. Jurkowski, Rola I Korpusu
Polskiego gen. Józefa Dowbór-Munickiego w kszta³towaniu siê sytuacji politycznej w guberni
miñskiej i mohylewskiej na prze³omie 1917/1918 roku, [w:] Polska myl wojskowa..., s. 334.
9 A. Pep³oñski, Kontrwywiad... W marcu 1920 r. dosz³o do zmian formalno-organizacyjnych jednostek liniowych Frontu Pomorskiego, który zosta³ przekszta³cony w 1. Armiê. Struktury wywiadowcze zosta³y przekazane do utworzonej 23 marca Ekspozytury w Grudzi¹dzu,
szerzej zob. W. Skóra, Organizacja i dzia³alnoæ wywiadu Frontu Pomorskiego w latach 19191920,
[w:] Polski wywiad wojskowy 19181945, pod red. P. Ko³akowskiego i A. Pep³oñskiego, Toruñ
2006, s. 6590; idem, Dzia³alnoæ ekspozytury polskiego wywiadu w Grudzi¹dzu w latach
19201921, Zapiski Historyczne 2003, z. 4, s. 89108.
10 CAW, AP, sygn. 1769/89/3362. Kawaleryjska Grupa Operacyjna, sk³adaj¹ca z 1. i 2.
Dywizji Jazdy, zosta³a sformowana 2 lipca 1920 r. i dzia³a³a w ramach Frontu Ukraiñskiego,
L. Wyszczelski, Wojsko Polskie w latach 19181921, Warszawa 2006, s. 85.
11 Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego 13 sierpnia 1920 r. utworzy³o Grupê Operacyjn¹
pod dowództwem gen. Miko³aja I. Osikowskiego podporz¹dkowan¹ 5. Armii. Jej zadaniem by³a
obrona linii Wis³y, która do tej pory znajdowa³a siê czêciowo w gestii Ministerstwa Spraw
Wojskowych. L. Wyszczelski, op. cit., s. 377.

280

Tomasz Gajownik

przydzia³ do dowództwa 4. Armii w charakterze zastêpcy szefa Oddzia³u II
i jednoczenie szefa sekcji ofensywnej. Od 11 stycznia 1921 r. przeniesiono go
do dowództwa 2. Armii na stanowisko zastêpcy szefa Oddzia³u II12.
Od pierwszych dni s³u¿by Stefana Mayera w wywiadzie prze³o¿eni doceniali jego wysokie kwalifikacje zawodowe i predyspozycje osobowociowe.
W 1921 r. w jednej z opinii podkrelano: charakter ustalony, prawy i rzetelny, wybitna inteligencja, uwypuklaj¹ca siê szczególnie w dziale s³u¿by informacji wywiadowczej; jako szef Oddzia³u II armii wzorowy, sam jest wzorem
wytrwa³oci, pilnoci i punktualnoci; posiada wybitne zdolnoci organizacyjne w kierunku pracy samodzielnej i twórczej, jak te¿ kierowniczej; fanatyk
pracy i ideowiec13.
Kapitan S. Mayer, od momentu przeniesienia do s³u¿by na odcinku
wschodnim, kszta³towa³ struktury wywiadu przeciwbolszewickiego. Gdy zosta³ kierownikiem Ekspozytury nr 1 w Wilnie, pog³êbia³ tak¿e stan wiedzy na
temat metod pracy operacyjnej wobec litewskiego s¹siada.
W zwi¹zku z przeniesieniem do s³u¿by w Naczelnym Dowództwie Wojska
Polskiego mjr. Kazimierza Stamirowskiego, Mayer obj¹³ stanowisko szefa
Oddzia³u II 2. Armii z dniem 17 stycznia 1921 r.14 Funkcjê tê pe³ni³ a¿ do
momentu rozwi¹zania 2. Armii we wrzeniu 1922 r. i utworzenia na jej bazie
Inspektoratu Armii nr 1 z siedzib¹ w Wilnie. Na ka¿dym kroku jego praca
okrelana by³a jako wzorowa, godna pochwa³y i naladowania. Warto przytoczyæ w tym miejscu opiniê, jak¹ wyrazi³ genera³ dywizji Edward mig³yRydz, dowódca 2. Armii, a nastêpnie szef Inspektoratu nr 1, w po¿egnalnym
rozkazie nr 26 z 15 wrzenia 1922 r.: Kapitan Mayer Stefan, szef O. II
odchodz¹cy na stanowisko szefa E. O. II nr 6, dawa³ zawsze pracê precyzyjn¹, opart¹ na g³êbokim studium i powadze, na poczuciu odpowiedzialnoci,
która musi cechowaæ szefa O. II, jako przodownika zupe³nie specjalnego
dzia³u pracy wojskowej. Mi³o mi jest bardzo, ¿e mogê kapitanowi Mayerowi,
dziêkuj¹c Mu serdecznie za Jego dzia³alnoæ, owiadczyæ, ¿e zawsze z pe³nem
zaufaniem traktowa³em wyniki Jego pracy. [...] Najwiêksz¹ nagrodê dla nas
wszystkich jest wiadomoæ, ¿emy spe³nili obowi¹zek dobrego ¿o³nierza
i dobrego obywatela Pañstwa Polskiego15.
W toku reorganizacji Wojska Polskiego po podpisaniu traktatu pokojowego z Rosj¹ bolszewick¹ w marcu 1921 r. i przejciem na etat pokojowy zmiany objê³y równie¿ struktury organów wywiadowczych i kontrwywiadowczych.
Na mocy rozkazu z 12 sierpnia 1921 r. ministra spraw wojskowych gen.
Kazimierza Sosnkowskiego utworzono ekspozytury, które mia³y opieraæ siê
12 CAW, AP, sygn. 1769/89/3362, k. 84. Wyci¹g z rozkazu dowództwa 2. Armii nr 3 z 29
stycznia 1921 r.
13 CAW, AP, sygn. 1769/89/3362.
14 Ibidem, k. 74. Pismo O. II dowództwa 2. Armii do O. V dowództwa 2. Armii, poczta
polowa, 29 stycznia 1921 r.
15 Centralna Biblioteka Wojskowa, Rozkazy dowództwa 2. Armii, rozkaz nr 26 z 15 wrzenia 1922 r.

Pierwsze lata kariery Stefana Antoniego Mayera...

281

na personelu rozwi¹zywanych drugich oddzia³ów wielkich jednostek Wojska
Polskiego16. Jedna z nich, Ekspozytura nr 6, zosta³a utworzona w Brzeciu
nad Bugiem. Powsta³a najpóniej ze wszystkich wschodnich placówek terenowych, bo dopiero 16 wrzenia 1922 r.17 z Oddzia³u II dowództwa 2. Armii.
Ponadto jej siedziba pocz¹tkowo znajdowa³a siê w Lidzie, a do Brzecia
personel przyby³ dopiero 11 padziernika 1922 r.18 Kapitan Mayer otrzyma³
stanowisko szefa tamtejszej placówki19 . Jednoczenie zosta³ powo³any do
s³u¿by w Sztabie Generalnym z prawem do rocznego doszkolenia siê w Wy¿szej Szkole Wojennej (WSW). Obowi¹zki zawodowe uniemo¿liwi³y mu skorzystanie z tego prawa do 1924 r.
Wród funkcjonuj¹cych na wschodzie kraju terenowych placówek Oddzia³u II, Ekspozytura nr 6 notowa³a najs³absze wyniki. Wród przyczyn tego
stanu rzeczy mo¿na wskazaæ niesprzyjaj¹ce warunki topograficzne w postaci
rozlicznych bagien oraz niski poziom intelektualny miejscowej ludnoci, sporód której próbowano werbowaæ potencjalnych agentów i konfidentów20.
1 lipca 1923 r. kpt. Mayer otrzyma³ przydzia³ do Ekspozytury Oddzia³u II
SG nr 1 w Wilnie na stanowisko jej kierownika. Funkcjê tê pe³ni³ przez
ponad rok  do 2 listopada 1924 r. Wileñska Ekspozytura posiada³a ju¿
unormowan¹ strukturê organizacyjn¹, referaty wywiadowcze (ofensywne) rosyjski i litewski, obok ju¿ istniej¹cego referatu kontrwywiadowczego. Okres
kierowania t¹ placówk¹ uzewnêtrzni³ nie tylko zdolnoci organizacyjne, ale
i koncyliacyjne Mayera. Uda³o mu siê w sposób korzystny dla ca³okszta³tu
prac operacyjnych u³o¿yæ wspó³pracê z innymi ogniwami wojskowych s³u¿b
specjalnych: kontrwywiadowczych (Samodzielnym Referatem Informacyjnym
Dowództwa Okrêgu Korpusu nr 3) i ofensywnych (Referatem Informacyjnym
Inspektoratu Armii nr 1 w Wilnie). Dysponuj¹c dowiadczon¹ kadr¹ oficersk¹, próbowa³ prowadziæ intensywne dzia³ania wywiadowcze na kierunku
sowieckim i litewskim21. W po³owie maja 1924 r. Ekspozytura dysponowa³a,
³¹cznie z posterunkami informacyjnymi, sieci¹ agentury po sowieckiej stronie
16 CAW, zespó³ Oddzia³u II Sztabu Generalnego (G³ównego) 1921-1939 (CAW, O. II SG),
sygn. I.303.4.10. Instrukcja ogólna dla s³u¿by Oddzia³u II z 12 sierpnia 1921 r.
17 CAW, O. II SG, sygn. I.303.4.6917. Pismo Oddzia³u II Kwatery G³ównej 2. Armii do
Ekspozytury nr 5, l.dz. 462/II.Tjn/22 z 11 wrzenia 1922 r. Warto w tym miejscu odnotowaæ, i¿
w polskiej historiografii przedstawia siê fakt powo³ania do ¿ycia Ekspozytury nr 6 jednoczenie
z innymi placówkami w sierpniu 1921 r. Nie wspomina siê, ¿e warunkiem utworzenia tej
placówki by³o przeformowanie Oddzia³u II 2 Armii, co nast¹pi³o rok póniej.
18 CAW, O. II SG, sygn. I.303.4.7045. Pismo Oficera Kwaterunkowego do Magistratu
w m. Brzeæ n. B, 11 padziernika 1922 r.
19 CAW, AP, sygn. 1769/89/3362, k. 76. Pismo kierownika E. O. II nr 6 do kadr baonu
zapasowego 6. pu³ku strzelców podhalañskich, Brzeæ n. B, 15 padziernika 1922 r. Funkcjê
kierownika Ekspozytury nr 6 pe³ni³ w okresie od 16 wrzenia 1922 do 30 czerwca 1923 r.
20 Informacja od K. Paduszka.
21 W 1923 r. w sk³ad personelu Ekspozytury wchodzili oficerowie, których dorobek
w pracy wywiadowczej ju¿ by³ znacz¹cy. Kpt. W³odzimierz Sekunda czy ppor. Stanis³aw Zaæwilichowski dysponowali du¿ym dowiadczeniem operacyjnym i kontrwywiadowczym. Zob. CAW,
O. II SG, I.303.4.5176. Pismo E. O. II nr 1 do O. II SG, Wilno 31 stycznia 1923 r.
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granicy, ulokowan¹ w ró¿nych strukturach, g³ównie sztabach wojskowych,
np. w sztabie Zachodniego Okrêgu Wojskowego, 27. Dywizji Piechoty czy
79. pu³ku piechoty w Smoleñsku22. Na kierunku litewskim kpt. Mayer osi¹gn¹³ zarówno znaczne sukcesy, jak i poniós³ jedn¹ z dotkliwszych pora¿ek.
Obie te sytuacje dotyczy³y jednej i tej samej osoby, eksoficera armii carskiej
W³odzimierza Galina.
Dzia³alnoæ szpiegowska Galina zaowocowa³a z pocz¹tkiem lat dwudziestych powo³aniem go na kierownika placówki obejmuj¹cej ca³oæ spraw litewskich. Nadano jej kryptonim Królewiec. Sam Galin dzia³a³ w Królewcu,
K³ajpedzie i Kownie. Zwerbowa³ do wspó³pracy przede wszystkim ludzi zwi¹zanych z litewsk¹ armi¹ i policj¹, takich jak Wanienko  zdemobilizowany
oficer saperów, Piontkiewicz  oficer 5. pu³ku piechoty, Klimowicz  rotmistrz
1. pu³ku huzarów, Polanin  zdemobilizowany oficer 2. pu³ku u³anów, Minajew  oficer 3. pu³ku piechoty, Mintys  cz³onek kowieñskiego oddzia³u
Zwi¹zku Strzeleckiego (szaulisów) czy Nering  kierownik placówki litewskiej policji politycznej w K³ajpedzie23. Szczególne osi¹gniêcia odnotowano
na terenie K³ajpedy, o czym wiadczy³o pozyskanie jako konfidenta nie tylko
kierownika tamtejszej placówki policji, ale tak¿e urzêdników ni¿szego szczebla. Wysoka efektywnoæ podjêtych na tym obszarze prac operacyjnych
umo¿liwi³a utworzenie dodatkowej placówki o kryptonimie Zosia, na czele
której sta³ niejaki Bräutigam, urzêdnik litewskiej policji politycznej, za konfidentem by³ Nowicki  pilot w porcie k³ajpedzkim24.
W 1924 r. próbowano dotrzeæ do Chmary-Razumowicza, jednego z bia³oruskich dowódców partyzantki, która z terytorium pañstwa litewskiego próbowa³a prowadziæ dzia³ania dywersyjno-sabota¿owe na obszarze II Rzeczypospolitej. Zadanie skontaktowania siê z nim kpt. Mayer powierzy³ Galinowi.
Rosn¹cy stopniowo zakres obowi¹zków polskiego agenta doprowadzi³ do jego
zdemaskowania. Wed³ug niepotwierdzonych przez stronê polsk¹ informacji
za tym wydarzeniem sta³ niejaki Aleksander Wasilkowski. Nie s¹ znane
okolicznoci, w jakich dosz³o do wpadki Galina i jego ludzi. Przypisywano j¹
misternie skonstruowanej prowokacji25. Aresztowanie g³ównego rezydenta
polskiego wywiadu w sierpniu 1924 r. poci¹gnê³o za sob¹ parali¿ ca³ej sieci
22

A. Pep³oñski, Wywiad polski..., s. 63.
CAW, O II SG, I.303.4.5251. Referat sprawozdawczy E. O. II nr 1 Wywiad na Litwê.
Agenci i konfidenci. Dzia³alnoæ za rok 1924.
24 CAW, O. II SG, I.303.4.2691. Raport sytuacyjny Komendy Policji Pañstwowej Okrêgu
Bia³ostockiego za okres 1729 padziernika 1924.
25 CAW, O. II SG, I.303.4.7792. Materia³ placówki Roman o organizacji ofensywnego
wywiadu litewskiego i policji politycznej z 1925 r. Posiada³a ona kontakty z przedstawicielami
angielskiego wywiadu operuj¹cymi na terenie Wolnego Miasta Gdañska. Wed³ug nich Kierownikiem punktu policji politycznej w K³ajpedzie jest Kazlauskas, który prowadzi bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoæ [...]. Z najbardziej czynnych agentów Kazlauskasa nale¿y wymieniæ: Wasilkowskiego, b. rosyjskiego oficera, jego prowokacji przypisywana jest dekonspiracja polskiego wywiadowcy Galina i towarzyszy. Wasilkowski posiada szerokie znajomoci w K³ajpedzie i oddaje
Litwinom du¿e us³ugi.
23
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wywiadowczej26. Polscy agenci zostali osadzeni w ciê¿kim wiêzieniu w Kownie. W³odzimierza Galina skazano na karê mierci. Wyrok wykonano pod
koniec 1924 r.27
Stefan Mayer rozpocz¹³ dzia³ania zmierzaj¹ce do odbudowy polskich
struktur wywiadowczych, lecz nie dane mu by³o skoñczyæ tego dzie³a, gdy¿
z dniem 3 listopada 1924 r. zosta³ skierowany do Wy¿szej Szko³y Wojennej na
roczny kurs doszkalaj¹cy, który ukoñczy³ w 1925 r. z dyplomem oficera SG.
W nastêpstwie tych wydarzeñ 16 padziernika 1925 r. otrzyma³ przydzia³ do
Oddzia³u I (Organizacyjnego) Dowództwa Okrêgu Korpusu nr 2 w £odzi.
W ci¹gu kilku miesiêcy s³u¿by awansowa³ ze stanowiska referenta na szefa
referatu mobilizacyjnego. W po³owie 1926 r. oddelegowano go do Oddzia³u II
SG na stanowisko referenta, by wkrótce, 10 lipca tego¿ roku, powierzyæ mu
ponownie stanowisko szefa Ekspozytury nr 1 w Wilnie.
Wydarzenia, w jakie obfitowa³ rok 1926, odnosi³y siê nie tylko do zmian
na polskiej scenie politycznej. Znalaz³y swoje odbicie równie¿ w organizacji
i dzia³aniu organów wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Zlikwidowano
Ekspozyturê nr 6 w Brzeciu nad Bugiem, a czêæ jej personelu wzmocni³o
Ekspozyturê w Wilnie28. Stefan Mayer dokona³ oceny dzia³añ podleg³ej mu
struktury na odcinku dzia³añ ofensywnych, jak i wspó³pracy z innymi organami wojskowymi, przede wszystkim s³u¿by wywiadowczej Korpusu Ochrony
Pogranicza. W raporcie skierowanym do centrali Oddzia³u II zwróci³ uwagê
na w¹tpliwej jakoci organizacjê przerzutu agentów i konfidentów na kierunku sowieckim29. Zauwa¿y³ widoczny brak wspó³pracy i wymiany informacji
miêdzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Ekspozytury i wywiadu
Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP). Podobnie rzecz siê mia³a na kierunku
litewskim. Szef Ekspozytury proponowa³ zorganizowanie podstawowego
szkolenia dla oficerów liniowych oraz zwiêkszenie zasiêgu zaczepnego dla
oficerów wywiadowczych poszczególnych jednostek KOP30.
Wa¿ny zadaniem sta³o siê uporz¹dkowanie spraw zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci wywiadowczej na obszarze Republiki Litewskiej. Od
momentu odejcia S. Mayera z funkcji szefa Ekspozytury w 1923 r. placówka
ta obni¿y³a efektywnoæ rozpoznania na tym kierunku, a rok 1925 okaza³ siê
szczególnie niefortunny ze wzglêdu na ucieczkê do Kowna por. Ryszarda
26

A. Pep³oñski, Kontrwywiad..., s. 173.
CAW, O. II SG, I.303.4.2542. Protokó³ z przes³uchania Jana Kowalewskiego, cz³onka
Polskiej Organizacji Wojskowej, aresztowanego przez Litwinów w 1920 i skazanego na 5 lat
wiêzienia, Wilno, 21 sierpnia 1925 r.
28 Jednym z powodów wzmocnienia placówki wileñskiej czêci¹ personelu z Ekspozytury
nr 6 by³ fakt niskiej efektywnoci w dzia³aniach ofensywnych prowadzonych w pierwszych
miesi¹cach 1926 r. Do tego stopnia centrala Oddzia³u II by³a niezadowolona z pracy Ekspozytury nr 1, ¿e w kwietniu odwo³ano kierownika referatu litewskiego por. Teofila Stankiewicza.
CAW, O. II SG, I.303.4.401. Pismo szefa Wydzia³u III O. II SG do Oddzia³u V (Personalnego)
Sztabu Generalnego, Warszawa 29 kwietnia 1926 r.
29 A. Pep³oñski, Wywiad polski..., s. 66.
30 Ibidem.
27
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Grzybowskiego, kierownika referatu kontrwywiadowczego Ekspozytury. Rezultatem tego by³ parali¿ znacznej czêci polskiej siatki szpiegowskiej31. Nale¿a³o zatem wypracowaæ nowy zakres funkcjonowania wywiadu przeciwlitewskiego. Plan Mayera przewidywa³, i¿ Ekspozytura wileñska skoncentruje
siê na rozpracowywaniu g³ównych instytucji wojskowych i cywilnych Litwy
w Kownie oraz organizacji struktur litewskich organów bezpieczeñstwa miêdzy dolnym Niemnem a Niewia¿¹ i K³ajped¹. Rejony przygraniczne Litwy
z garnizonami: Mariampol, Wy³kowyszki, Olita-Wi³komierz mia³ przepracowaæ wywiad 6. brygady KOP, natomiast placówki zewnêtrzne dublowaæ wywiad Ekspozytury na centralne instytucje oraz pó³nocno-wschodni¹ i pó³nocno-zachodni¹ czêæ pañstwa litewskiego. Terytorium £otwy jako teren pracy
przeciwlitewskiej pozostawiono w gestii operacyjnej placówki wywiadowczej
Nord. Zarówno Ekspozytura wileñska, jak i 6. brygada KOP wywiad prowadziæ mia³y wy³¹cznie poprzez pogranicze polsko-litewskie, zwane zielon¹ granic¹, z ewentualnym wykorzystaniem terenu Prus Wschodnich32. W zwi¹zku
z tym zaplanowano oddanie do dyspozycji KOP placówek pracuj¹cych na pograniczu litewskim. Ekspozytura zmierza³a do rozbudowy sieci w samym
Kownie. Przewidywano, i¿ rozpoznaniem litewskich organów bezpieczeñstwa
zajmie siê równie¿ intensywnie rozbudowywana sieæ wywiadowcza w Prusach Wschodnich.
Wa¿nym momentem w pracy organizacyjnej kierownika Ekspozytury wileñskiej by³ zamach stanu przeprowadzony 1617 grudnia 1926 r. w Kownie.
Wydarzenie to w pe³ni obna¿y³o s³aboci wywiadu przeciwlitewskiego33.
W ocenie dzia³alnoci kpt. Mayer zwróci³ uwagê na kilka czynników, które
nie sprawdzi³y siê w dotychczasowym schemacie funkcjonowania wywiadu34.
W omawianym okresie funkcjonowa³a np. tylko jedna placówka alarmowa.
G³ówna bol¹czk¹ by³a jednak kwestia ³¹cznoci z agentur¹ ulokowan¹
w pañstwie litewskim. W kontekcie zwiêkszenia liczebnego si³ wojskowych
i policyjnych w pasie przygranicznym bezpieczny przerzut agentów sta³ siê
praktycznie niemo¿liwy.
Szereg spostrze¿eñ i postulatów Stefana Mayera znalaz³o swoje odzwierciedlenie w realizacji póniejszych zamierzeñ polskiego wywiadu wojskowego
w Zwi¹zku Sowieckim i Republice Litewskiej. Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ
rozwijana od pocz¹tku istnienia obu struktur wspó³praca Ekspozytury wileñskiej i placówki wywiadowczej Nord uplasowanej w Rydze. W marcu 1928 r.
dosz³o do spotkania kierownictwa Ekspozytury wileñskiej i placówki Nord.
31 T. Gajownik, Dzia³alnoæ polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 19211939,
mps, Biblioteka Uniwersytecka, Olsztyn 2007, s. 270271; K. Paduszek, Dwójkarska przesz³oæ Stanis³awa Zaæwilichowskiego..., s. 81, 86.
32 CAW, O. II SG, I.303.4.5251. Raport organizacyjny wywiadu na Litwê E. O. II SG nr 1
za okres 130 wrzenia 1926 r.
33 M. Leczyk, Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR w latach 19251934, Warszawa
1976, s. 129.
34 Archiwum Akt Nowych, Sztab G³ówny 19181939, sygn. 616/56. Pismo szefa E. O. II SG
nr 1 do Wydz. Wyw. O. II SG, Wilno 22 stycznia 1927, k 184192.
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Ustalono program dalszej dzia³alnoci obu struktur oraz dokonano podzia³u
zadañ miêdzy nimi35 . Prace te mia³y zmierzaæ w kierunku rozpoznania
wp³ywu niemieckiej polityki na litewskie sfery rz¹dowe oraz na litewsk¹
politykê zagraniczn¹. Dog³êbnie zamierzano spenetrowaæ udzia³ niemieckiej
kadry instruktorskiej w budowaniu zaplecza oficerskiego armii litewskiej
oraz stan jej zaopatrzenia w sprzêt wojskowy pochodz¹cy z Niemiec. Intensywniejsz¹ penetracj¹ agenturaln¹ postanowiono obj¹æ struktury litewskiego
Ministerstwa Obrony Kraju, przede wszystkim jego oddzia³y zaopatrzenia
i naukowo-szkoleniowy. Zwrócono uwagê na aktywn¹ dzia³alnoæ kpt. Joachima Kleina z Abwehry. Natê¿enie pracy operacyjnej wymaga³o równie¿ uzupe³niania materia³ów dotycz¹cych litewskich si³ zbrojnych, ich stanu, dyslokacji oraz uzbrojenia. Kwestie funkcjonowania litewskiego wywiadu wojskowego oraz policji politycznej pozostawiono w gestii placówki Nord, przynajmniej na pewien okres czasu. Mayer w omawianym dokumencie po³o¿y³
szczególny nacisk na wiêksz¹ aktywnoæ w werbowaniu agentów maj¹cych
dostêp do litewskich kó³ rz¹dowych. Miano poszukiwaæ kontaktów wród
personelu oddzia³ów mobilizacyjnego, operacyjnego i komunikacyjnego Sztabu Najwy¿szego armii litewskiej. Pe³nej realizacji tych i innych przewidzianych przedsiêwziêæ mjr Stefan Mayer ju¿ nie doczeka³ na stanowisku szefa
wileñskiej placówki. Z dniem 1 wrzenia 1928 r. zosta³ odwo³any do centrali
Oddzia³u II SG i obj¹³ stanowisko szefa Wydzia³u Kontrwywiadowczego36.
Wp³yw na jego dalsz¹ karierê mia³y bez w¹tpienia opinie wystawiane przez
prze³o¿onych. W jednej z nich, pochodz¹cej z 1927 r., uznano, i¿ ca³kowicie
wywi¹zuje siê z wymagañ stawianym na kierownikowi Ekspozytury oraz ¿e
nadaje siê na stanowisko wy¿sze  szefa wydzia³u w Oddziale II SG37 .
Stefan Mayer odcisn¹³ bardzo wyrany lad w historii polskiego wywiadu
wojskowego okresu miêdzywojennego. Pe³nione kolejno funkcje wiadcz¹ zarówno o wysokich predyspozycjach tego oficera do pracy w wywiadzie, jak i o wysokim stopniu wiarygodnoci ocen wystawianych mu przez prze³o¿onych38.
35 CAW, O. II SG, I.303.4.2036. Protokó³ ustalenia programu dzia³alnoci na najbli¿szy
okres czasu i podzia³u zadañ w wywiadzie na Litwê pomiêdzy Ekspozytur¹ nr 1 SG a placówk¹
Nord, Ryga 9 marca 1928 r. Dokument ten powsta³ w wyniku inspekcji placówki Nord, jak¹
przeprowadzi³ mjr SG Stefan Mayer.
36 A. Pep³oñski, Kontrwywiad..., s. 26. Na stanowisku szefa Ekspozytury mjr Mayera
zast¹pi³ kpt. SG Stanis³aw Gano. CAW, O. II SG, I.303.4.5176. Lista sk³adek oficerów, podoficerów i urzêdników cywilnych Ekspozytury nr 1 O. II SG na rzecz Ko³a Opieki nad dzieckiem
przy stacji przeciwgruliczej w Wilnie, Wilno 20 listopada 1928 r.
37 CAW, AP, sygn. 1769/89/3362.
38 W ocenie za rok 1930 ówczesny szef O. II SG p³k dypl. Tadeusz Pe³czyñski w nastêpuj¹cy sposób scharakteryzowa³ osobê mjr dypl. S. Mayera: Charakter niezwykle prawy i mocny.
Umys³ bystry, krytyczny i ca³kowicie obiektywny. Zupe³nie oddany s³u¿bie. Rozleg³e zainteresowania oraz wiedza i kultura. Pracowitoæ zupe³nie wyj¹tkowa. Wysokie zdolnoci kierownicze.
Du¿a wiedza i wyrobienie w zakresie s³u¿by informacyjnej. W zupe³noci przygotowany do
kierowania tym dzia³em s³u¿by w najszerszym zakresie. Ogólna ocena: wybitny [podkrelenie  T.G]. Pod t¹ ocen¹ podpisa³ siê szef Sztabu G³ównego gen. dyw. Tadeusz Piskor, CAW, AP,
sygn. 1769/89/3362, k. 52.
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W kilku przypadkach podejmowa³ decyzje, które z obecnej perspektywy wydaj¹ siê kontrowersyjne (m.in. afera rotmistrza Jerzego Sosnowskiego) i czekaj¹ na wyjanienie. Bogate dowiadczenie z pracy w Oddziale II SG zaprocentowa³o w momencie, gdy Polska znalaz³a siê pod okupacj¹. Stefan Mayer
uda³ siê do Francji, a nastêpnie do Wielkiej Brytanii. Mimo ¿e by³
w opozycji do urzêduj¹cego Naczelnego Wodza, gen. W³adys³aw Sikorski próbowa³ wykorzystaæ potencja³ by³ego szefa Wydzia³u Wywiadowczego Oddzia³u II
SG i mianowa³ go kierownikiem polskiej szko³y wywiadu w Glasgow39. Ten
okres s³u¿by Stefana Mayera zas³uguje jednak na odrêbne opracowanie.
SUMMARY
In the period between the two world wars, special military services played the
leading role in developing the information policies of a state. The above was due to
a global conflict, i.e. World War I, as well as autocratic rule which was exercised in
most European countries in the 1930s. The Second Republic of Poland was no
exception. As a state which was forced to rely on military force to build its contemporary identity and set its territorial boundaries, a state torn by internal unrest and
conflict, Poland was heavily reliant on its army and the military services in the first
years of independence. The decision to make the military intelligence responsible for
acquiring and processing information on the states international standing monopolised the relevant operations in the hands of a single organisation, while ensuring
that only the most skilled and talented individuals were recruited for service in its
units.
Stefan Antoni Mayer, born in Rawa Ruska in 1895, was no ordinary man.
A legion soldier, he travelled across Russia, from Ukraine to Arkhangelsk where he
joined the Murmansk Troops. In 1919, Mayer arrived in Poland, and in 1920, he was
recruited by the intelligence service, his life-long employer. Mayer scored extraordinary results which helped him quickly climb the ladder in military intelligence.
In the course of ten years, he was promoted from the post of manager of the front
command intelligence unit to head of the armys command intelligence unit, head
of a field unit of the 2nd Division of the General Headquarters of the Polish Army, and,
ultimately, top-notch managerial positions in the armys Warsaw-based headquarters.

39 A. Pep³oñski, Wywiad Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie 19391945, Warszawa 1995,
s. 261. Trzeba podkreliæ, i¿ wp³yw na decyzjê Naczelnego Wodza mia³a postawa ówczesnego
szefa Oddzia³u II sztabu NW p³k. dypl. Leona Mitkiewicza, który w pozytywny sposób zarekomendowa³ osobê p³k. S. Mayera do s³u¿by w strukturach wywiadu rz¹du emigracyjnego. Decyzjê tê mo¿na jednakowo¿ interpretowaæ jako próbê odsuniêcia p³k. S. Mayera od bie¿¹cej pracy
operacyjnej i skierowanie na boczny tor, a tym samym uniemo¿liwienia wywierania wp³ywu
na ówczesne kierownictwo O. II sztabu NW.
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KOMITET POLITYCZNY RADY MINISTRÓW
W LATACH 19211926.
ZARYS PROBLEMATYKI
Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej to jeden z ciekawszych okresów
w najnowszej historii Polski, zdaniem Tadeusza Jêdruszczaka przede wszystkim dlatego, i¿ spo³eczeñstwo polskie pokaza³o wówczas swe mo¿liwoci
dzia³ania na rzecz ogó³u, w interesie najwy¿szych wartoci1.
Pierwszy okres zmagañ na dyplomatycznych salonach i polach bitew
o zachowanie niepodleg³oci pañstwa i wytyczenie jego granic zakoñczy³ siê
wspania³ymi zwyciêstwami, co przyczyni³o siê do rozwoju wiadomoci narodowej i pañstwowej Polaków2. Nie oznacza³o to jednak, i¿ zrêby pañstwa
zosta³y zbudowane, a jego bezpieczeñstwo zapewnione  kraj musia³ stawiæ
czo³a licznym i niezwykle skomplikowanym wyzwaniom. Miêdzy innymi nale¿a³o wypracowaæ kszta³t ustrojowy pañstwa oraz zapewniæ bezpieczeñstwo,
tak w wymiarze zewnêtrznym, jak i wewnêtrznym. Polska zosta³a ch³odno
przyjêta przez swych europejskich s¹siadów, za szczególnie istotne uznaæ
nale¿y zagro¿enia wynikaj¹ce z jej geopolitycznego po³o¿enia. Przed rz¹dem
niepodleg³ej Rzeczypospolitej piêtrzy³y siê liczne problemy. Nakazem chwili
sta³o siê sprawne i fachowe zarz¹dzanie pañstwem. wiadomoæ koniecznoci
1 Powstanie II Rzeczypospolitej. Wybór dokumentów 18661925, pod red. H. Janowskiej,
T. Jêdruszczaka, Warszawa 1981, s. 20.
2 Tematowi pierwszych lat niepodleg³oci powiêcono wiele prac w polskiej historiografii.
Wród podejmuj¹cych tê problematykê byli m.in.: Andrzej Ajnenkiel, Micha³ Bobrzyñski, Norman Davies, Marian Marek Drozdowski, Andrzej Garlicki, Henryk Jab³oñski, Tadeusz Jêdruszczak, W³adys³aw Konopczyñski, Jerzy Krasuski, Marian Kukiel, Stanis³aw Kutrzeba, Zbigniew
Landau, Piotr £ossowski, Janusz Pajewski, W³adys³aw Pobóg-Malinowski, Adam Próchnik,
Andrzej Roszkowski, Piotr Stawecki, Jerzy Tomaszewski, Jan Tomicki, Roman Wapiñski, Henryk Zieliñski, Janusz ¯arnowski i wielu innych.
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poszukiwania rozwi¹zañ zwiêkszaj¹cych efektywnoæ procesów wypracowywania i podejmowania decyzji by³a obecna w polskiej myli polityczno-ustrojowej od pierwszych lat niepodleg³oci3. Obszarem takich poszukiwañ, podobnie jak w innych pañstwach, w sposób naturalny by³a dzia³alnoæ w³adz
wykonawczych, a zw³aszcza rz¹du4.
Jedn¹ z instytucji maj¹cych kluczowe znaczenie w procesie wypracowywania decyzji w³adzy wykonawczej w dobie rz¹dów parlamentarnych by³
Komitet Polityczny Rady Ministrów. Powo³any w roku 1921 zakoñczy³ sw¹
aktywnoæ jesieni¹ 1926 r. i takie te¿ s¹ cezury prezentowanego materia³u.
Zagadnienia powo³ania Komitetu, zmian jego struktury i sk³adu personalnego, a przede wszystkim wk³adu w proces wypracowywania wielu decyzji
przez rz¹d Rzeczypospolitej do tej pory pozostawa³y na uboczu zainteresowañ
historyków i politologów5.
* * *
Podstawy organizacyjne aparatu pañstwowego zaczê³y kszta³towaæ siê
na ziemiach polskich ju¿ za czasów Rady Regencyjnej. W styczniu 1918 r.
powo³a³a ona osiem ministerstw i dwa urzêdy, które w padzierniku zosta³y
przekszta³cone w Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Spraw
Wojskowych. Po odzyskaniu niepodleg³oci liczba ministerstw uleg³a zwiêkszeniu. Ustawa zasadnicza pozostawia³a do oddzielnego uregulowania liczbê,
zakres dzia³alnoci i wzajemne stosunki poszczególnych resortów. W³adys³aw
Komarnicki, omawiaj¹c ustrój pañstwowy Polski, akcentowa³, ¿e gabinet by³
powo³ywany i odwo³ywany przez Prezydenta, który w kwestii powo³ywania
szefa rz¹du mia³ ca³kowit¹ formaln¹ swobodê, musia³ liczyæ siê natomiast
z aktualnym uk³adem si³ w Sejmie, który zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów móg³
za¿¹daæ ust¹pienia ministra lub ca³ego gabinetu. Oznacza³o to, ¿e Sejm jako
instytucja odgrywa³ jedn¹ z czo³owych ról politycznych w zakresie kreowania
kierunków realizowanej polityki6.
3

Patrz m.in. opracowanie F. Konecznego, Dzieje administracji w Polsce, Warszawa 1999
(wyd. 1 Warszawa 1924), a tak¿e rozwa¿ania na ten temat G. Rydlewskiego, Rz¹dowy system
decyzyjny w Polsce. Studium politologiczne okresu transformacji, Warszawa 2002, s. 9 i n.
4 Na temat niezwykle z³o¿onych, rozleg³ych i zró¿nicowanych uk³adów wartoci, zasad,
norm, instytucji, procedur dzia³ania w odniesieniu do w³adzy wykonawczej patrz m.in.:
A. Ajnenkiel, Administracja w Polsce, Warszawa 1977; Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej, pod red. L. Habudy, Wroc³aw 2000; F. Koneczny, op. cit.;
J. Malec, D. Malec, Historia administracji i myli administracyjnej, Kraków 2000; G. Rydlewski, op. cit.; E. Zieliñski, Administracja rz¹dowa w Polsce, Warszawa 2001.
5 Szerzej na ten temat patrz: O Niepodleg³¹ i granice, t. 5: Protoko³y Komitetu Politycznego Rady Ministrów 19211926, wstêp, wybór, oprac. i przygot. M. Jab³onowski, W. Janowski,
WarszawaPu³tusk 2004.
6 W. Komarnicki, Ustrój pañstwowy Polski wspó³czesnej. Geneza i system, Wilno 1937,
s. 3738 oraz idem, Ustrój pañstwowy w latach 19181939, Londyn 1951 [na prawach rêkopisu],
s. 1011. Jak zauwa¿aj¹ J. Bardach, B. Leniodorski, M. Pietrzak (Historia pañstwa i prawa
polskiego, Warszawa 1987, s. 446): Rozdrobnienie polityczne sejmu utrudnia³o proces tworze-
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W ramach gabinetu dominuj¹ce stanowisko, co oczywiste, przypada³o
Prezesowi Rady Ministrów, na wniosek którego ministrowie byli mianowani
i odwo³ywani, i którego ust¹pienie powodowa³o odwo³anie ca³ego rz¹du. On
by³ szefem gabinetu, przewodniczy³ posiedzeniom Rady i zapewnia³ jednolitoæ prowadzonym pracom. Rada Ministrów spe³nia³a funkcje polityczne
i administracyjne. Rz¹d podejmowa³ dzia³ania kolegialnie na forum Rady
Ministrów, a poszczególni ministrowie podejmowali te¿ decyzje samodzielnie
w ramach przys³uguj¹cych im kompetencji7.
Prace gabinetu organizowa³ i prowadzi³ premier. Jak dowodzi Micha³
Pietrzak, dysponowa³ on istotn¹ swobod¹. Regulaminy obrad Rady Ministrów
nie narzuca³y mu okrelonych ram postêpowania. Od osobowoci i si³y woli
premiera zale¿a³o, czy uprawnienia swe potrafi wykorzystaæ do prowadzenia
w³asnej polityki i narzucania Radzie Ministrów takiego a nie innego kierunku dzia³añ. Bez Prezesa Rady Ministrów ministrowie nie mogli podejmowaæ
uchwa³. Do jego kompetencji nale¿a³o ustalanie trybu prowadzenia dyskusji,
decydowa³ on tak¿e o g³osowaniach b¹d o zdejmowaniu poszczególnych kwestii z porz¹dku obrad. W razie niemo¿noci uczestniczenia w obradach powierza³ przewodnictwo okrelonemu zastêpcy z grona cz³onków Rady Ministrów8. W latach 19191922 gabinet obradowa³ z du¿¹ czêstotliwoci¹ (proces
ten obrazuje tabela 1), potem liczba odbywanych posiedzeñ zmniejsza³a siê.
Tabela 1. Posiedzenia Rady Ministrów RP
w latach 19211925
Rok

Liczba posiedzeñ
Rady Ministrów

1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925

128
121
151
131
88
58
57

ród³o: M. Pietrzak, Rz¹dy parlamentarne w Polsce w latach 19191926, Warszawa 1969, s. 216.
nia rz¹dów. [...] Ugrupowania sejmowe cechowa³a niechêæ do kompromisów i ponoszenia odpowiedzialnoci przed wyborcami za dzia³alnoæ gabinetu. Do przewrotu majowego tylko 5 rz¹dów opiera³o siê na koalicjach stronnictw sejmowych (3 gabinety W. Witosa, gabinet Leopolda Skulskiego
i Aleksandra Skrzyñskiego). Pozosta³e 8 stanowi³y gabinety pozaparlamentarne [...]. Premier i
ministrowie takich rz¹dów nie nale¿eli do ugrupowañ sejmowych. Realizacja funkcji wykonawczych
przez gabinety pozaparlamentarne poddana zosta³a szczegó³owej reglamentacji przez sejm. Wykazywa³ on sk³onnoæ do przekszta³cania ich w swoj¹ komisjê wykonawcz¹ pozbawion¹ samodzielnoci
funkcjonalnej. Na ten temat patrz tak¿e praca zbiorowa Konstytucje polskie. Studia monograficzne z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, pod red. M. Kallasa, Warszawa 1990, t. 2, s. 8990.
7 W. Komarnicki, Ustrój pañstwowy Polski
Na ten temat patrz tak¿e interesuj¹cy materia³ M. G¹siorowskiego, W³adza wykonawcza (z zagadnieñ konstytucyjnych), Gazeta Administracji i Policji Pañstwowej 1924, nr 34, cz. 1, s. 12; nr 39, cz. 2, s. 12.
8 M. Pietrzak, Rz¹dy parlamentarne w Polsce w latach 19191926, Warszawa 1969, s. 216.
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W posiedzeniach Rady ministrowie winni byli uczestniczyæ osobicie.
Kiedy minister nie móg³ byæ obecny, reprezentowa³ go jeden z podsekretarzy
stanu lub dyrektor departamentu. Ponadto w posiedzeniach mogli braæ
udzia³ prezesi urzêdów centralnych i osoby zaproszone przez premiera na
probê cz³onków gabinetu, a tak¿e urzêdnicy ni¿szych szczebli referuj¹cy
konkretne zagadnienia9. Decyzje w formie uchwa³ Rada Ministrów podejmowa³a wiêkszoci¹ g³osów. Przy ich równej liczbie decydowa³ g³os premiera lub
przewodnicz¹cego obrad. Z posiedzeñ Rady sporz¹dzano syntetyczny protokó³
podpisywany przez premiera i sekretarza.
Od pierwszych miesiêcy niepodleg³oci zastanawiano siê, jak usprawniæ
i nadaæ wiêksz¹ dynamikê obradom Rady Ministrów. Celem przyspieszenia
i usprawnienia prowadzonych prac w sierpniu 1919 r. powo³ano Komitet
Ekonomiczny. Do powierzonych mu zadañ nale¿a³o opracowywanie jednolitych wytycznych dla polityki ekonomicznej rz¹du. Spodziewano siê równie¿,
¿e bêdzie on zapobiegaæ prowadzeniu przez poszczególnych ministrów odrêbnej polityki w tym zakresie10. Rok póniej powo³ano biura: Propagandy
Zagranicznej i Propagandy Wewnêtrznej dla konkretnych i okrelonych
w czasie zadañ zwi¹zanych z prowadzonymi dzia³aniami wojennymi z Rosj¹
bolszewick¹11.
Organizuj¹cym i planuj¹cym kolejne posiedzenia Rady Ministrów nieobca te¿ by³a myl o usprawnieniu prac i podniesieniu ich efektywnoci
w odniesieniu do zagadnieñ politycznych i spo³ecznych. Pierwsze próby
w tym zakresie podejmowano ju¿ u schy³ku 1919 r., kiedy to w okresie
przesilenia gabinetowego 27 listopada w Sejmie przedstawiono wniosek
i przeprowadzono dyskusjê o ustanowienie: w celu sprawnego funkcjonowania gabinetu cilejszego komitetu ministrów, w którego sk³ad wchodz¹:
1. prezydent i 2. wiceprezydent gabinetu oraz ministrowie spraw: 3. wewnêtrznych, 4. zagranicznych, 5. skarbu tudzie¿ 6. Wojska12. Wobec podania
siê do dymisji gabinetu Ignacego J. Paderewskiego sprawa nie nabra³a dalszego biegu13.
Do powo³ania cia³a o takim charakterze powróci³ Aleksander Ponikowski. Dnia 6 padziernika 1921 r. jego gabinet w 14. punkcie obrad, po prze9 Ibidem, s. 217. W posiedzeniach Rady Ministrów móg³ równie¿ uczestniczyæ naczelnik
pañstwa, a nastêpnie Prezydent, jakkolwiek bez prawa g³osu. W czerwcu 1926 r. wzmocniono
relacje Prezydenta z rz¹dem  móg³ on za¿¹daæ, by dana sprawa by³a przedmiotem obrad
gabinetu zwo³anego ad hoc w obecnoci Prezydenta RP. A. Ajnenkiel (Prezydenci Polski, Warszawa 1991, s. 57) twierdzi, ¿e pojawi³o siê wówczas okrelenie  Rada Gabinetowa.
10 M. Pietrzak, op. cit., s. 217218.
11 Szerzej: M. Jab³onowski, Powo³anie Biura Propagandy Zagranicznej w 1920 r., [w:]
Dawna i nowa Rosja (z dowiadczeñ transformacji strojowej). Studia ofiarowane Profesorowi
Janowi Sobczakowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, pod red. R. Jurkowskiego i N. Kasparka, Warszawa 2002, s. 396 i n. oraz L. Smolak, Propaganda w wojnie polsko-rosyjskiej (14 luty
1919  18 padziernika 1920), [mps WDiNP UW] Warszawa 2006, s. 544 i n..
12 Sejm. Sprawa przesilenia gabinetowego, Gazeta Warszawska 1919, nr 325, s. 1.
13 A. Kosicka, Gabinet Paderewskiego 16 I 1919  9 XII 1919, [w:] Gabinety Drugiej
Rzeczypospolitej, pod red. J. Farysia, J. Pajewskiego, SzczecinPoznañ 1991, s. 51.
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prowadzonej dyskusji i naniesieniu kilku poprawek, podj¹³ uchwa³ê: O ustanowieniu Komitetu Politycznego Rady Ministrów w celu opracowywania wytycznych polityki zagranicznej i wewnêtrznej rz¹du14.
Komitet w swej dzia³alnoci mia³ kierowaæ siê czteropunktowym regulaminem:
1. Komitet Polityczny Rady Ministrów stanowi¹: Prezes Rady Ministrów jako przewodnicz¹cy, Ministrowie: Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnêtrznych, Skarbu oraz jeden z Ministrów wybrany przez Radê Ministrów
w charakterze cz³onków sta³ych.
W posiedzeniach Komitetu bior¹ udzia³ poza tym ci Ministrowie, którzy
nie s¹ cz³onkami sta³ymi Komitetu, gdy bêd¹ rozpatrywane sprawy dotycz¹ce ich resortu.
2. Komitet Polityczny opracowuje dla Rady Ministrów zasady polityki
zagranicznej i wewnêtrznej Rz¹du.
3. Sprawy na Komitet Polityczny wprowadza Prezes Rady Ministrów
z w³asnej inicjatywy lub na wniosek jednego z Ministrów. Prezes Rady Ministrów w³adny jest ka¿dy wniosek na Radzie Ministrów poddaæ uprzednio
rozpoznaniu Komitetu Politycznego.
4. W zastêpstwie nieobecnego Prezesa Rady Ministrów na posiedzeniach
Komitetu przewodniczy jeden z Ministrów  sta³ych cz³onków Komitetu
uproszony przez Prezesa Rady Ministrów15.
W posiedzeniach Komitetu móg³ uczestniczyæ Prezydent RP. Mia³o to
miejsce w sytuacjach, gdy rozpatrywano kwestie o kluczowym, w jego opinii,
znaczeniu z punktu widzenia bezpieczeñstwa pañstwa. Dotyczy³o to np. sytuacji na kresach wschodnich w 1924 r. czy zatargu polsko-gdañskiego w 1925 r.
Podjêcie uchwa³y 6 padziernika oznacza³o, ¿e w sk³adzie Komitetu znaleli siê: Antoni Ponikowski  jako przewodnicz¹cy oraz Konstanty Skirmunt,
Stanis³aw Downarowicz i Jerzy Michalski. Zgodnie z punktem pierwszym
regulaminu Rada Ministrów podjê³a decyzjê, by na sta³ego cz³onka Komitetu
wybraæ ponadto ministra poczt i telegrafów W³adys³awa Stes³owicza16.
Do regulaminu Komitetu Politycznego Rady Ministrów opracowano przepisy wykonawcze. Sta³e posiedzenia Komitetu powinny odbywaæ siê raz na
tydzieñ, nadzwyczajne za mia³y byæ zwo³ywane w miarê potrzeb przez premiera wedle jego uznania, wzglêdnie na ¿yczenie jednego ze sta³ych cz³onków Komitetu. Stali cz³onkowie Komitetu, analogicznie do posiedzeñ Rady
Ministrów, mogli powierzaæ zastêpstwo na posiedzeniach wyznaczonym przez
nich podsekretarzom stanu, wzglêdnie dyrektorom departamentów. Ministrom bior¹cym udzia³ w posiedzeniach przys³ugiwa³o prawo zapraszania na
14

AAN PRM, rkt. 21, t. 3 oraz Protoko³y Posiedzeñ RM, t. 16, k. 14b. Patrz protokó³
nr 116 z 6 padziernika 1921, pkt 14.
15 Ibidem. Pierwsza wersja regulaminu powsta³a 18 padziernika 1921.
16 AAN, Protoko³y Posiedzeñ RM, t. 16, k. 146; patrz protokó³ nr 116 z 6 padziernika
1921. Rada Ministrów omawia³a wniosek w pkt 14 posiedzenia, tam tak¿e (s. 35) jako za³¹cznik 11
projekt uchwa³y o ustanowieniu Komitetu.
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obrady swoich wspó³pracowników celem technicznego referowania omawianych kwestii.
Prezes Rady Ministrów powo³a³ sekretarza maj¹cego sprawowaæ czynnoci zwi¹zane z obs³ug¹ prac Komitetu. By³ on obecny na posiedzeniach Komitetu i mia³ sporz¹dzaæ z nich sprawozdania, które nastêpnie by³y aprobowane przez przewodnicz¹cego. Do obowi¹zków sekretarza nale¿a³o ponadto:
przedk³adanie premierowi, w porozumieniu z zainteresowanymi szefami resortów, planu prac Komitetu oraz redagowanie powziêtych decyzji. Po aprobacie premiera by³y one przekazywane sta³ym cz³onkom Komitetu i innym
uczestnikom danego posiedzenia do realizacji, wzglêdnie do wiadomoci.
Przedk³adano je tak¿e zainteresowanym resortom, celem definitywnej redakcji prawnej tych postanowieñ Komitetu, które planowano w formie wniosków
przed³o¿yæ Radzie Ministrów. W 1921 r., w momencie inauguracji prac Komitetu, powo³ano na stanowisko sekretarza wicedyrektora Departamentu Dyplomatycznego MSZ  Kajetana Dzier¿ykraja-Morawskiego. Jego zastêpc¹
zosta³ Tadeusz Romer. Praktycznie nie uczestniczyli oni w dalszych pracach
Komitetu. Pierwszy z wymienionych pojawia siê jako jego potencjalny cz³onek w trzecim gabinecie Wincentego Witosa (patrz tabela 2). Po krótkim
okresie pracy na stanowisku sekretarza, zapewne przejciowo, radcy Jerzego
Buzka, w styczniu 1922 r. funkcjê tê obj¹³ W³adys³aw Paczoski i sprawowa³
j¹ do 1926 r. Jedynie kilkakrotnie zastêpowali go Stefan Ho³yñski i Stanis³aw Augerman. Cz³onkowie Rady Ministrów zostali zobowi¹zani do udzielenia sekretarzowi Komitetu wyjanieñ i pomocy technicznej w sprawach pozostaj¹cych w zwi¹zku z pracami Komitetu i redakcj¹ jego uchwa³17.
Z ka¿dego posiedzenia sekretarz sporz¹dza³ protokó³, wed³ug jednolitej
formu³y. By³ on nastêpnie odczytywany i zazwyczaj podpisywany przez premiera i sekretarza. Wiêkszoæ protoko³ów ma formê maszynopisów, w kilku
jednak¿e przypadkach zachowa³y siê rêkopisy sporz¹dzone bezporednio
przez premiera. Przechowywano je w Prezydium Rady Ministrów.
Obrady prowadzi³ zazwyczaj premier, choæ zdarza³y siê odstêpstwa od tej
regu³y18. Czas trwania spotkañ ró¿ni³ siê zasadniczo w zale¿noci od temperamentu prowadz¹cego obrady i dyscyplinowania przezeñ dyskutantów.
Przyk³adowo Grabski opowiada³ siê za krótkimi, roboczymi spotkaniami,
a Bartel by³ zwolennikiem szerszych dyskusji. Niekiedy obrady posiedzeñ
przeci¹ga³y siê na 2 dni (np. posiedzenie nr 128 przeprowadzono w dniach 1819
czerwca 1925 r.). Uogólniaj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e zgodnie z przyjêtym regulaminem, posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Ministrów z regu³y odbywa³y siê raz w tygodniu o rozmaitych porach. Zasad¹ by³o referowanie podstawowych kwestii, dyskutowanie ich i przyjmowanie syntetycznych wniosków.
17

AAN PRM, rkt. 21, t. 3.
Przyk³adowo A. Ponikowskiego zast¹pi³ 2 stycznia 1922 r. minister poczt i telegrafów W. Stes³owicz, a K. Bartla 17 lipca 1926 r.  minister spraw wewnêtrznych K. M³odzianowski.
18
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Istotne zmiany w regulaminie zasz³y w roku 1925. Uchwa³¹ z 25 marca
Rada Ministrów uzupe³ni³a przepisy § 11 regulaminu swych obrad o postanowienie, ¿e dla celów:
1) przygotowawczego rozpatrywania i opiniowania dla Rady Ministrów
spraw dotycz¹cych programu i ogólnych zasad polityki wewnêtrznej i zagranicznej Rz¹du oraz spraw o charakterze politycznym, co do których prezes
Rady Ministrów przed poddaniem ich decyzji Rz¹du uzna za w³aciwe zasiêgn¹æ opinii Komitetu Politycznego;
2) wydawania opinii w sprawach o charakterze politycznym, nale¿¹cych
do zakresu dzia³ania poszczególnych ministrów  istnieje Komitet Polityczny
Rady Ministrów.
Sk³ad sta³ych cz³onków Komitetu Politycznego Rady Ministrów ustala
ka¿dorazowo Rada Ministrów.
Dla spraw pierwszorzêdnego znaczenia pañstwowego lub spraw wymagaj¹cych w danej chwili specjalnej uwagi Rz¹du powo³ane byæ mog¹ sekcje
Komitetu Politycznego Ministrów. Sk³ad tych sekcji ustala ka¿dorazowo
Rada Ministrów. Sekcje Komitetu Politycznego Ministrów dzia³aj¹ na podstawie przez Radê Ministrów uchwalanych regulaminów, które winny okrelaæ
zakres dzia³ania i sposób urzêdowania sekcji. Sekcji Komitetu Politycznego
mo¿e przewodniczyæ, jako sta³y przewodnicz¹cy, minister wyznaczony przez
prezesa Rady Ministrów.
W posiedzeniach Komitetu Politycznego i sekcji Komitetu Politycznego
bior¹ udzia³ ministrowie niebêd¹cy sta³ymi cz³onkami, gdy s¹ rozpatrywane
sprawy dotycz¹ce ich zakresu dzia³ania19.
Na podstawie powy¿szego zapisu Rada Ministrów na tym samym posiedzeniu powo³a³a Sekcjê Komitetu Politycznego (SKP) dla spraw województw
wschodnich oraz dla spraw mniejszoci narodowych. Uchwalono tak¿e jej
regulamin20, który póniej by³ zmieniany uchwa³ami: z 26 czerwca21
i 2 grudnia 1925 r.22 oraz 11 maja 1926 r.23 Zak³adano, ¿e Sekcja bêdzie
podejmowa³a kwestie, do których rz¹d Grabskiego przyk³ada³ nadzwyczajn¹
wagê, a wiêc województw wschodnich (stanis³awowskie, lwowskie, tarnopolskie, wo³yñskie, poleskie, nowogródzkie), okrêgu administracyjnego wileñskiego oraz kwestie narodowociowe. Chodzi³o w pierwszej kolejnoci o przygotowanie i wstêpne rozpatrzenie zagadnieñ dotycz¹cych programu politycznego i ogólnych zasad polityki organizacyjnej i personalnej oraz ekonomicznej rz¹du, a tak¿e wniosków ustawodawczych istotnych dla wspomnianych
obszarów tematycznych.
19

AAN, Protoko³y Posiedzeñ RM, t. 28, k. 874; patrz protokó³ nr 14 oraz t. 33, k. 324325;
patrz protokó³ nr 30 z 11 maja 1926.
20 Ibidem, t. 28, k. 894897.
21 Ibidem, t. 29, k. 715716; patrz protokó³ nr 27.
22 Ibidem, t. 31, k. 270; patrz protokó³ nr 50.
23 Ibidem, t. 33, k. 324325; patrz protokó³ nr 30.
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Paragraf pierwszy regulaminu Sekcji g³osi³, ¿e w jej sk³ad, w charakterze cz³onków sta³ych, wchodz¹: minister wyznaczony przez Prezesa Rady
Ministrów jako przewodnicz¹cy oraz ministrowie: spraw wewnêtrznych,
spraw zagranicznych, spraw wojskowych, sprawiedliwoci, wyznañ religijnych i owiecenia publicznego oraz reform rolnych. Prezes Rady Ministrów
uczestniczy³ w posiedzeniach SKP wed³ug w³asnego uznania, inni ministrowie za wtedy, gdy przedmiotem obrad by³y sprawy dotycz¹ce ich zakresu
dzia³ania. Ministrów na posiedzeniach SKP mogli zastêpowaæ podsekretarze stanu b¹d w charakterze sta³ych cz³onków z g³osem stanowczym, b¹d
w charakterze zastêpców jednorazowych z g³osem stanowczym tylko
w sprawach dotycz¹cych zakresu dzia³ania danego ministra. Rada Ministrów mog³a powo³aæ w sk³ad Sekcji tak¿e rzeczoznawców, specjalistów
w danym zakresie24.
Pierwszym przewodnicz¹cym SKP zosta³ Stanis³aw Thugutt. Szczególnie
intensywn¹ dzia³alnoæ Sekcja rozwinê³a w okresie rz¹dów gabinetu Grabskiego25.
Dzieñ 12 maja 1926 r. nie stanowi³ cezury w dzia³alnoci Komitetu Politycznego Rady Ministrów, choæ dynamika jego prac zosta³a wyranie wyhamowana. Do zadañ Komitetu i jego Sekcji oraz zatrudnianych ekspertów
odnoszono siê na posiedzeniach Rady Ministrów odbywaj¹cych siê w czerwcu, a 1 lipca 1926 r. powo³ano na cz³onków Komitetu premiera oraz ministrów: spraw wewnêtrznych, spraw zagranicznych, spraw wojskowych, sprawiedliwoci, a tak¿e wyznañ religijnych i owiecenia publicznego26. Po okresie kierowania rz¹dem przez Kazimierza Bartla, gabinet Józefa Pi³sudskiego
8 padziernika 1926 r. powo³a³ kolejny sk³ad Komitetu Politycznego w sk³adzie: premier i minister spraw wojskowych oraz ministrowie: spraw wewnêtrznych, spraw zagranicznych oraz skarbu27. Zachowane materia³y archiwalne
nie daj¹ podstaw, by stwierdziæ, ¿e w tym sk³adzie Komitet odby³ choæby jedno
posiedzenie. Ponadto uchwa³¹ z 16 czerwca 1926 r. Rada Ministrów postanowi³a, ¿e wspomniani rzeczoznawcy SKP maj¹ byæ czynni przy Ministrze Spraw
Wewnêtrznych28. Latem, po przeprowadzonych konsultacjach, podjêto decyzjê o likwidacji Sekcji Komitetu Politycznego dla spraw województw wschodnich i dla spraw mniejszoci narodowych oraz o nadaniu jej ekspertom charakteru rzeczoznawców przy Komitecie Politycznym Rady Ministrów, które24 Ibidem, t. 28, k. 894897. Na rzeczoznawców powo³ano: Leona Wasilewskiego (szefa
Delegacji Polskiej Komisji Mieszanej dla wyznaczenia granicy polsko-rumuñskiej), Aleksandra
Zwierzyñskiego (pos³a z Wilna) oraz dr. Henryka Loewenherza (adwokata ze Lwowa).
25 Polityka obrad i ustaleñ Sekcji Komitetu Politycznego dla województw wschodnich oraz
dla spraw mniejszoci narodowych z uwagi na zakres wykraczaj¹cy poza ramy niniejszej pracy
winna zostaæ przedstawiona w formie oddzielnego opracowania.
26 AAN, Protoko³y Posiedzeñ RM, t. 33, k. 5; patrz protokó³ nr 48 z 1 lipca 1926, pkt 10.
27 Ibidem,t. 35, k. 389; patrz protokó³ nr 74 z 26 listopada 1926.
28 Ibidem, t. 33, k. 438439; patrzy protokó³ nr 45. Nale¿y ponadto odnotowaæ, ¿e pose³
Aleksander Zwierzyñski w pimie skierowanym do premiera z dnia 6 listopada 1926 r. zg³osi³
rezygnacjê ze stanowiska rzeczoznawcy.
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mu odt¹d podlega³y kwestie nale¿¹ce poprzednio do Sekcji. Rada Ministrów
26 listopada 1926 r. podjê³a w tej sprawie odpowiedni¹ uchwa³ê29.
Tabela 2. Posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Ministrów
w latach 19211926
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gabinet
I Antoniego Ponikowskiego
II Antoniego Ponikowskiego
Artura  liwiñskiego
Juliana Ignacego Nowaka
W³adys³awa Eugeniusza Sikorskiego
II Wincentego Witosa
W³adys³awa Grabskiego
Aleksandra hr. Skrzyñskiego
III Wincentego Witosa
I Kazimierza Bartla
II Kazimierza Bartla
Razem

Liczba posiedzeñ
17
4

15
12
18
69


3

138

ród³o: O Niepodleg³¹ i granice, t. 5: Protoko³y Komitetu Politycznego Rady Ministrów
19211926, wstêp, wybór, oprac. i przygot. M. Jab³onowski, W. Janowski, WarszawaPu³tusk
2004.

Ostatnie lady problematyki zwi¹zanej z Komitetem w protoko³ach posiedzeñ Rady Ministrów odnajdujemy jesieni¹ 1926 r., kiedy to, ju¿ w okresie
sprawowania funkcji premiera przez marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, podjêto
uchwa³y w sprawie powo³ania nowych sta³ych cz³onków30, a nastêpnie rzeczoznawców31. W tym czasie posiedzeñ Komitetu Politycznego ju¿ nie zwo³ywano. Byæ mo¿e przyczyn¹ tego by³a  choæ to jedynie przypuszczenie
 znana niechêæ marsza³ka do pos³ugiwania siê tego rodzaju gremiami32.
29 Ibidem, t. 35, k. 495496; patrz protokó³ nr 74 z 26 listopada 1926. Uchwa³a g³osi³a:
1. rzeczoznawcy powo³ani uchwa³¹ Rady Ministrów z 15 lipca 1925 r. do prac przy Sekcji
Komitetu Politycznego dla spraw województw wschodnich i dla spraw mniejszoci narodowych
bêd¹ spe³niaæ swoje prace dla Komitetu Politycznego Rady Ministrów; 2. rzeczoznawcy czynni
s¹ przy Ministrze Spraw Wewnêtrznych; 3. Minister Spraw Wewnêtrznych przedstawi Komitetowi Politycznemu Rady Ministrów do zatwierdzenia projekt zmian regulaminu prac rzeczoznawców; 4. w miejsce pos³a Aleksandra Zwierzyñskiego Rada Ministrów powo³uje na rzeczoznawcê Dr. Tadeusza Ho³ówkê z Warszawy.
30 Ibidem, t. 39, k. 182; patrz protokó³ nr 67 z 8 padziernika 1924, pkt 3.
31 Ibidem, t. 39, k. 389 oraz 494496; patrz protokó³ nr 74 z 26 listopada 1926, pkt 24 oraz
za³¹cznik 25.
32 25 padziernika 1926 r. ukaza³o siê rozporz¹dzenie Prezydenta RP powo³uj¹ce Komitet
Obrony Pañstwa (Dz.U. RP 1926, nr 108, poz. 633). W listopadzie 1926 r. marsza³ek zwo³a³
jedyne znane posiedzenie KOP. Patrz szerzej: Zarys dziejów wojskowoci polskiej w latach
18641939, pod red. nauk. P. Staweckiego, Warszawa 1990, s. 510 oraz P. Stawecki (wstêp
i oprac.), Protokó³ pierwszego posiedzenia Komitetu Obrony Pañstwa z dnia 23 listopada 1926,
Kwartalnik Historyczny 1989, nr 3, s. 7385, a tak¿e W. Suleja, Józef Pi³sudski, Kraków
1995, s. 323.
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Pomimo poszukiwañ ród³owych, nie uda³o siê odnaleæ materia³ów, które zreasumowa³yby i zamyka³y dzia³alnoæ Komitetu Politycznego Rady Ministrów33.
Podstawowe dane dotycz¹ce sk³adu personalnego oraz posiedzeñ Komitetu Politycznego Rady Ministrów zawieraj¹ tabele 2 i 3. Aktywnoæ Komitetu
obejmuje okres funkcjonowania jedenastu gabinetów, od padziernika 1921 r.
do sierpnia 1926 r., kiedy to zwo³ano go 138 razy. Nie wszyscy premierzy
w sposób identyczny pos³ugiwali siê tym instrumentem. W kwestiach, jakie
pojawia³y siê na forum Komitetu Politycznego Rady Ministrów, odnajdujemy
nie tylko kalendarium bie¿¹cych wydarzeñ, ale tak¿e zainteresowania poszczególnych polityków i rysy ich charakterów. Gama podejmowanych zagadnieñ jest niezwykle rozleg³a. S¹ tam liczne, czêsto szczegó³owe i obudowane
ró¿norodnymi za³¹cznikami, materia³y dotycz¹ce uwarunkowañ sytuacji wewnêtrznej i zewnêtrznej pañstwa, zw³aszcza w odniesieniu do bezporednich
s¹siadów Polski, analizy sytuacji politycznej, propozycje rozwi¹zañ, opisy
wydarzeñ o charakterze miêdzynarodowym i lokalnym. Lektura protoko³ów
Komitetu sk³ania do wniosku, ¿e w toku obrad podejmowano zasadnicze
sprawy o charakterze politycznym i spo³ecznym, jakie wy³ania³y siê w okresie sprawowania rz¹dów przez kolejne gabinety lat 19211926:
Antoni Ponikowski w trakcie dwukrotnego sprawowania funkcji premiera 21 razy zwo³ywa³ posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Ministrów.
Dwukrotnie w sk³ad Komitetu powo³ano ministra poczt i telegrafów W³adys³awa Stes³owicza34. Ponadto na wniosek ministra b. dzielnicy pruskiej Józefa
Wybickiego 9 stycznia 1922 r. powo³ano go do tego gremium35. Zwraca uwagê
33

Wniosków tego rodzaju nie wysuwa³a np. specjalna Komisja Trzech, powo³ana w styczniu 1926 r. w celu opracowania projektu reformy administracji pañstwowej; patrz: Sprawozdanie Komisji powo³anej przez p. Prezesa Rady Ministrów do opracowania projektu reorganizacji
administracji pañstwowej, Warszawa, 13 lutego 1926 [druk na prawach rêkopisu]. W sk³ad
Komisji wchodzili profesorowie: Micha³ Bobrzyñski, Stanis³aw Kasznica i Stanis³aw Smólski.
34 AAN, Protoko³y Posiedzeñ RM, t. 16, k. 783b; patrz protokó³ nr 34 z 16 marca 1922,
pkt 3.
35 Ibidem, k. 89b i 100; patrz protokó³ nr 4 z 9 stycznia 1922, pkt 7 oraz za³¹cznik nr 6.
Wniosek ministra stwierdza³ m.in.: Wed³ug uchwa³y Rady Ministrów z dnia 6 padziernika
1921 o ustanowieniu Komitetu Politycznego Rady Ministrów  Komitet ten stanowi¹: Prezes
Rady Ministrów, Ministrowie Spraw Zagranicznych, Spraw Wewnêtrznych i Skarbu, oraz jeden
z Ministrów wybrany przez Radê. Komitet opracowuje dla Rady Ministrów zasady polityki
wewnêtrznej i zagranicznej Rz¹du.
Jednym z najwa¿niejszych zagadnieñ naszej polityki wewnêtrznej i zagranicznej jest sprawa niemiecka. Terytorialnie, rzeczowo i formalnie zwi¹zan¹ jest ona z by³¹ dzielnic¹ prusk¹ tak
cile, ¿e ukszta³towanie polityki w stosunku do Niemiec i Niemców nie mo¿e nast¹piæ w
oderwaniu od sta³ej i ci¹g³ej oceny uk³adu si³ realnych, oraz stosunków faktycznych, sk³adaj¹cych siê na sprawê niemieck¹ w tej dzielnicy. Poniewa¿ ocena ta nie mo¿e obejæ siê bez
dowiadczeñ i wskazówek Ministra b. Dzielnicy Pruskiej, który nadal sprawuje naczelny zarz¹d
spraw wewnêtrznych dzielnicy, przeto Komitet Polityczny Rady Ministrów winien w sk³adzie
swym zawieraæ tak¿e i Ministra b. Dzielnicy Pruskiej. Z tych tedy powodów wnoszê o powziêcie
nastêpuj¹cej uchwa³y: Sk³ad Komitetu Politycznego Rady Ministrów ustalony w regulaminie
Komitetu Politycznego na podstawie uchwa³y Rady Ministrów z dnia 6 padziernika 1921
rozszerza siê przez powo³anie doñ Ministra b. Dzielnicy Pruskiej.
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fakt, i¿ w tym okresie Komitet zajmowa³ siê przede wszystkim stabilizacj¹
terytorium pañstwa, sytuacj¹ na wschodzie kraju, zw³aszcza kwestiami
Litwy rodkowej, przejêciem przez polsk¹ administracjê (ustanowienie
zarz¹du) Górnego l¹ska czy stosunkami z s¹siadami (Niemcami, Rosj¹ bolszewick¹, Czechos³owacj¹), nie brak te¿ spraw zwi¹zanych z sytuacj¹ wewnêtrzn¹, przyk³adowo podejmowano tematy: Stra¿y Kresowej, zamachu na
Pi³sudskiego we Lwowie, funkcjonowania samorz¹dów czy ustawy o stanie
wyj¹tkowym.
Artur liwiñski w okresie swej krótkiej misji szefa gabinetu (Naczelnik
Pañstwa powo³a³ rz¹d 28 czerwca, Sejm 7 lipca go obali³) nie zwo³ywa³
posiedzeñ Komitetu.
Julian I. Nowak w ci¹gu piêciu miesiêcy sprawowania funkcji szefa
rz¹du 15 razy zwo³ywa³ posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Ministrów.
W jego sk³ad powo³ano 24 sierpnia 1922 r. ministra wyznañ religijnych
i owiecenia publicznego Kazimierza W. Kumanieckiego36. W tym okresie
sprawa Wileñszczyzny zesz³a niejako na drugi plan zainteresowania Komitetu, choæ przedyskutowano na przyk³ad zagadnienie ufortyfikowania Wilna,
a problemem o pierwszorzêdnym znaczeniu sta³y siê sprawy zwi¹zane
z wydarzeniami w Galicji Wschodniej i ³¹cz¹cych siê z tym terenem kwestii
szkolnictwa, uniwersytetu ukraiñskiego, spraw wyznaniowych, w tym arcybiskupa Szeptyckiego czy jêzyka urzêdowego. Z innych zagadnieñ zwraca uwagê przedyskutowanie sprawy konkordatu ze Stolic¹ Apostolsk¹.
W³adys³aw E. Sikorski praktycznie rozpocz¹³ swoj¹ misjê jako premier
od posiedzenia Komitetu w dniu 16 grudnia 1922 r. W ci¹gu piêciu kolejnych
miesiêcy Komitet zbiera³ siê jeszcze 11 razy. W jego sk³ad 19 grudnia 1922 r.
powo³ano ministrów: spraw wojskowych (Kazimierz Sosnkowski) oraz sprawiedliwoci (Wac³aw Makowski)37. W protoko³ach pierwszych posiedzeñ znajduje siê odezwa do obywateli z 16 grudnia 1922 r. oraz sprawa eksportacji
zw³ok prezydenta Gabriela Narutowicza. Tam te¿ odnajdujemy upowa¿nienie
Rady Ministrów dla premiera, by w porozumieniu z Komitetem móg³ wydawaæ rozporz¹dzenia oparte na art. 124 Konstytucji, a wprowadzaj¹ce zawieszenie praw obywatelskich na oznaczonym obszarze. Rozporz¹dzenia takie
mia³y byæ nastêpnie przedstawiane do zatwierdzenia Sejmowi. Zwraca uwagê, ¿e pod obrady Komitetu premier wnosi³ liczne sprawy dotycz¹ce szeroko
pojêtych stosunków miêdzynarodowych Polski, jak np.: rokowañ polsko-niemieckich w ró¿nych kwestiach (gospodarcze, optanci); sprawozdañ G³ównego
Urzêdu Likwidacyjnego; zagadnieñ polsko-litewskich (problem K³ajpedy) czy
konkordatu ze Stolic¹ Apostolsk¹.
Wincenty Witos w ci¹gu siedmiu miesiêcy sprawowania w³adzy
18-krotnie zwo³ywa³ posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Ministrów.
W jego rz¹dzie byli obecni prominentni przedstawiciele prawicy, co te¿ znala36
37

Ibidem, t. 19, k. 54b; patrz protokó³ z 24 sierpnia 1922, pkt 2.
Ibidem, t. 20, k. 686-687; patrz protokó³ nr 127 z 19 grudnia 1922, pkt 2.
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z³o odzwierciedlenie w sk³adzie Komitetu, w którym 29 maja 1923 r. znalaz³
siê minister wyznañ religijnych i owiecenia publicznego (Stanis³aw G³¹biñski, potem Stanis³aw Grabski)38, a 31 padziernika 1923 r., po reorganizacji
gabinetu, wicepremier (Wojciech Korfanty)39. Wydaje siê, ¿e Witos przedstawia³ pod obrady Komitetu problemy wynikaj¹ce przede wszystkim z bie¿¹cych potrzeb politycznych, choæ mo¿na te¿ wyodrêbniæ kilka bloków zagadnieñ: sprawy Galicji Wschodniej, w tym kwestie wyznaniowe i zwi¹zane
z powrotem do Polski metropolity Szeptyckiego, problematyka wewnêtrznej
polityki rz¹du (szkolnictwo mniejszociowe, jêzyk urzêdowy, likwidacja obozów dla internowanych, polityka wobec ¯ydów, pozyskiwanie odpowiednich
pomieszczeñ na potrzeby MSZ), stosunki zewnêtrzne (uznanie ZSRR, kwestia
rokowañ polsko-niemieckich) czy problemy zwi¹zane z narastaniem oporu
spo³eczeñstwa wobec polityki gabinetu (sytuacja strajkowa na kolei).
W³adys³aw Grabski by³ premierem, który w okresie stosunkowo d³ugiego kierowania gabinetem, bez ma³a przez dwa lata, uznawa³ Komitet za
istotne, polityczne narzêdzie szefa rz¹du i regularnie zwo³ywa³ posiedzenia
 ³¹cznie 69 razy. W tym czasie w sk³ad Komitetu (14 stycznia 1924 r.
i 8 kwietnia 1925 r.) powo³ano kolejnych ministrów wyznañ religijnych
i owiecenia publicznego (Boles³aw Miklaszewski, Stanis³aw Grabski)40.
Wród szerokiego wachlarza podejmowanych przez Komitet kwestii warto
zwróciæ uwagê na zagadnienia zabezpieczenia wschodnich terenów Rzeczypospolitej i wypracowania nowej polityki na Kresach. Z jednej strony zaowocowa³o to powo³aniem Korpusu Ochrony Pogranicza, z drugiej  wspomnianej
ju¿, wyspecjalizowanej Sekcji Komitetu monitoruj¹cej problematykê mniejszoci i ziem wschodnich. Podejmowano wiêc kwestie narodowych mniejszoci (¿ydowskiej, niemieckiej, w tym likwidacji maj¹tków), nietykalnoci poselskiej, polityki edukacyjnej, stosunków pañstwoKoció³, wielu ustaw (np.:
o reformie rolnej, o osadnictwie wojskowym) czy zagadnieñ armii (manewry
1925 r.). Szeroko reprezentowane by³y kwestie z zakresu stosunków zewnêtrznych, m.in. relacje z s¹siadami (Niemcy, Rumunia, Czechos³owacja
 Jaworzyna Spiska, Litwa, £otwa, Estonia) i sojusznicz¹ Francj¹, konflikt
z Wolnym Miastem Gdañskiem, konkordat czy wymiana wiêniów politycznych z ZSRR41.
Aleksander hr. Skrzyñski w okresie ponad piêciu miesiêcy sprawowania w³adzy nie zwo³ywa³ posiedzeñ Komitetu Politycznego Rady Ministrów.
Byæ mo¿e wynika³o to z krytycznej oceny jego pracy, któr¹ premier mia³
mo¿liwoæ obserwowaæ i oceniaæ jako cz³onek Komitetu, pe³ni¹c funkcjê mini38

Ibidem, t. 22, k. 658; patrz protokó³ nr 27 z 29 maja 1923, pkt 3.
Ibidem, t. 24, k. 466; patrz protokó³ nr 71 z 31 padziernika 1923, pkt 1.
40 Ibidem, k. 64; patrz protokó³ nr 4 z 14 stycznia 1924, pkt 13 oraz t. 29, k. 19, patrz
protokó³ nr 16 z 8 kwietnia 1925, pkt 16.
41 Przyk³adowo minister W. Sikorski 10 listopada 1924 r. sk³ada³ sprawozdanie z pobytu
w Pary¿u, gdzie uda³ siê na zaproszenie francuskiego ministra wojny za zgod¹ Komitetu
Politycznego, patrz Powstanie II Rzeczypospolitej..., s. 289.
39
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stra spraw zagranicznych w gabinetach Sikorskiego i Grabskiego. W protoko³ach posiedzeñ Rady Ministrów mo¿na odnaleæ jednak¿e zmiany w regulaminie Sekcji Komitetu Politycznego42, a tak¿e dokonywane tam przesuniêcia
personalne43.
Wincenty Witos w czasie, gdy po raz trzeci sprawowa³ funkcjê premiera, nie zdo³a³ zwo³aæ posiedzenia Komitetu Politycznego Rady Ministrów,
natomiast Rada Ministrów  o czym ju¿ wspomniano  zmieni³a regulamin
Komitetu oraz jego Sekcji44.
Kazimierz Bartel po objêciu stanowiska premiera, jak siê wydaje, by³
zainteresowany utrzymaniem Komitetu Politycznego Rady Ministrów w istniej¹cym kszta³cie. Jego posiedzenia by³y zwo³ywane trzykrotnie. W okresie
rz¹dów Bartla przedyskutowano m.in. kwestie: zad³u¿enia i trudnoci Wolnego Miasta Gdañska oraz wynikaj¹ce z tego konsekwencje dla Polski, rokowañ
w sprawie umowy handlowej z Niemcami i wypracowania wytycznych dla
delegacji polskiej, wytycznych dla w³adz w sprawie stosunku do mniejszoci
narodowych oraz przygotowañ polskiej delegacji na kolejn¹ sesjê Zgromadzenia Ligi Narodów. Zwraca uwagê aktywnoæ ministra spraw wewnêtrznych K. M³odzianowskiego we wnoszeniu powy¿szych zagadnieñ pod obrady Komitetu, jak i na jego forum. Z inicjatywy szefa rz¹du podjêto tak¿e
uchwa³y w sprawie rzeczoznawców powo³anych dla spraw województw
wschodnich oraz mniejszoci narodowych przy SKP45, a tak¿e w sprawie
sk³adu Komitetu46.
W chwili powo³ania Komitetu Politycznego Rady Ministrów premier zyska³ skuteczne narzêdzie wstêpnego rozpatrywania i opiniowania spraw dotycz¹cych programu oraz zasad polityki wewnêtrznej i zagranicznej pañstwa,
a tak¿e wszystkich innych, które uznawa³ za w³aciwe poddaæ konsultacji
przed poddaniem ich decyzji rz¹du. W 1925 r. W³adys³aw Grabski zdecydowa³ siê na rozszerzenie formu³y Komitetu, powo³uj¹c Sekcjê Komitetu Politycznego dla spraw województw wschodnich i dla spraw mniejszoci narodowych. Uznawa³, ¿e obie te kwestie wymaga³y w tamtym czasie specjalnej
uwagi. W najszerszym zakresie Komitetem pos³ugiwali siê Grabski, Witos,
Ponikowski, Nowak i Sikorski. W okresie funkcjonowania  liczonych dniami
 gabinetów liwiñskiego, trzeciego Witosa, a tak¿e Skrzyñskiego nie zwo³ywano jego posiedzeñ. Kres formu³y nadszed³ wraz z pierwszymi gabinetami
po zamachu majowym.

42 Ibidem, t. 31, k. 261; patrz protokó³ nr 47 z 24 listopada 1925, pkt 4; t. 31, k. 270; patrz
protokó³ nr 50 z 1 grudnia 1925, pkt 6.
43 Ibidem, t. 32, k. 327; patrz protokó³ nr 10 z 19 lutego 1925, pkt 1. W sk³ad sekcji
powo³ano ministra Norberta Barlickiego.
44 Ibidem, t. 33, k. 324325; patrz protokó³ nr 30 z 11 maja 1926, pkt 3 i 4.
45 Ibidem, k. 438 oraz 446; patrz protokó³ nr 45 z 16 czerwca 1926, pkt 4.
46 Ibidem, t. 34, k. 5; patrz protokó³ nr 48 z 1 lipca 1926, pkt 10.

Gabriel
Narutowicz
(do 9 XII 1922)

Konstanty
Skirmunt

Minister Spraw
Zagranicznych

II Wincentego Witosa
28 V 1923 – 15 XII 1923

W³adys³awa Eugeniusza
Sikorskiego
16 XII 1922 – 26 V 1923
Aleksander Osiñski
(do 12 VI 1923)

Kazimierz
Sosnkowski
(od 19 XII 1922)

Minister Spraw
Wojskowych

Roman Dmowski Stanis³aw Szeptycki

Marian Seyda
(od 27 X 1923)

Aleksander
hr. Skrzyñski

Juliana Ignacego Nowaka
31 VII 1922 – (16) 14 XII 1922 Julian I. Nowak

Artura Œliwiñskiego
28 VI 1922 – (31) 7 VII 1922

II Antoniego Ponikowskiego
10 III – 6 VI 1922

I Antoniego Ponikowskiego
19 IX 1921 – 5 III 1922

Gabinety
Przewodnicz¹cy KP RM

Zygmunt
Jastrzêbski
(do 2 I 1923)

Kazimierz Zaczek
(od 3 VII 1922)

Jerzy Michalski

Minister Skarbu

W³adys³aw Kiernik

W³adys³aw
Kucharski

Hubert Ignacy
Linde
(do 1 IX 1923)

W³adys³aw Grabski
(od 1 VII 1923)

Boles³aw
W³adys³aw
Markowski
Eugeniusz Sikorski (od 2 do 13 I 1923)

Ludwik Darowski

Antoni Kamieñski
(do 11 XII 1922)

Stanis³aw
Downarowicz

Minister Spraw
Wewnêtrznych

Wojciech Korfanty
(od 31 X 1923)

Stanis³aw G³¹biñski
(od 29 V 1923)

Wac³aw Makowski
(od 19 XII 1922)

Kazimierz
W³adys³aw
Kumaniecki
(od 24 VIII 1922)

W³adys³aw
Stes³owicz
(od 16 III 1922)

Ministrowie
wybierani jako
cz³onkowie stali
KP RM
W³adys³aw
Stes³owicz
(od 6 X 1921)
Józef Wybicki
(od 9 I 1922)

W³adys³aw
Paczoski
(od 2 I 1922)

Jerzy Buzek
(od 22 XI 1921)

Kajetan
Dzier¿ykraj-Morawski

Sekretarz KP
RM

Tabela 3. Cz³onkowie Rady Ministrów RP w latach 19211926 wchodz¹cy w sk³ad Komitetu Politycznego Rady Ministrów
(tablica pogl¹dowa)
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Augustyn
Zalewski

Kajetan
Dzier¿ygraj-Morawski

Aleksander hr.
Skrzyñski
(od 27 VII 1924)

Józef Pi³sudski
(od 1 VII 1926)

Juliusz Malczewski

Lucjan ¯eligowski

Stefan Majewski
(do 27 XI 1925)

W³adys³aw
E. Sikorski

Kazimierz
Sosnkowski
(do 17 II 1924)

Kazimierz
M³odzianowski

Stefan Smólski

W³adys³aw
Raczkiewicz

Cyryl Ratajski
(do 14 VI 1925)

Zygmunt Hübner
(do 17 XI 1924)

W³adys³aw So³tan
(do 21 III 1924)

Czes³aw Klarner

Gabriel Czechowicz

Jerzy Zdziechowski

W³adys³aw Grabski
(od 13 XI 1925)

Antoni Sajkowski

Józef Miku³owski-Pomorski
(od 1 do 7 VII 1926)

Stanis³aw Grabski
(od 8 IV 1925)

Boles³aw
Miklaszewski
(od 14 I 1924)

W³adys³aw
Paczowski
(od 2 I 1922)

ród³o: O Niepodleg³¹ i granice, t. 5: Protoko³y Komitetu Politycznego Rady Ministrów 19211926, wstêp, wybór, oprac. i przygot.
M. Jab³onowski, W. Janowski, WarszawaPu³tusk 2004.

III Kazimierza Bartla
27 IX – 30 IX 1926

II Kazimierz Bartla
8 VI – 24 IX 1926

I Kazimierza Bartla
15 V 1926 – (8) 4 VI 1926

III Wincentego Witosa
10 – 15 V 1926

Aleksandra
hr. Skrzyñskiego
20 XI 1925 – 5 VI 1926

W³adys³awa Grabskiego
19 XII 1923 – 13 XI 1925

Maurycy
Zamoyski

Karol Bertoni
(do 19 I 1924)
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* * *
Pomiêdzy 1921 a 1926 r. w Komitecie Politycznym Rady Ministrów dzia³a³o czynnie oko³o 70 polityków. Sk³ania to do refleksji na temat znaczenia
kadr w administracji rz¹dowej czy raczej kszta³tuj¹cej siê elity w³adzy Drugiej Rzeczypospolitej. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e zw³aszcza na tym szczeblu
administracji od motywacji, zdolnoci do dzia³añ wspólnych, sprawnoci, wiedzy, a tak¿e mentalnoci zale¿a³ w istotnym stopniu proces przygotowywania
i podejmowania decyzji47. Z drugiej strony nale¿y pamiêtaæ, i¿ w naukach
spo³ecznych jeden z dominuj¹cych pogl¹dów g³osi, ¿e cech¹ wyró¿niaj¹c¹
elitê w³adzy jest jej stosunek do w³adzy pañstwowej. Cz³onkowie elity kumuluj¹ wp³yw polityczny i manipuluj¹ nim po to, by przekszta³caæ go
w zwierzchni¹ w³adzê pañstwow¹. W warunkach odradzaj¹cej siê pañstwowoci polskiej okres pomiêdzy listopadem 1918 a majem 1926 r. by³ szczególnie interesuj¹cy z tego punktu widzenia48.
Elita w³adzy Drugiej Rzeczypospolitej powstawa³a w miarê zachodz¹cych
w kraju przemian, a tak¿e wypracowywanych kompromisów politycznych.
W grupie tej  której przedstawicieli odnajdujemy w tabeli 2  znaleli siê
przedstawiciele wszystkich zaborów, stronnictw i si³ politycznych, wybitni
naukowcy, oficerowie by³ych armii zaborczych i urzêdnicy rz¹dów Rady Regencyjnej. Wydaje siê, ¿e mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, i¿ w tym okresie
powstaj¹ca w du¿ym stopniu ¿ywio³owo elita w³adzy by³a stosunkowo szeroka i otwarta dla wszystkich pragn¹cych braæ udzia³ w odbudowie i budowie
pañstwowoci polskiej. Proces jej wstêpnego krystalizowania siê zbiega³ siê
z formalnym funkcjonowaniem Komitetu Politycznego Rady Ministrów.
W grupie tej zwraca uwagê znaczna liczba dzia³aczy prawicy i centrum. Nie
mo¿e to dziwiæ. W tym czasie dysponowali oni najwiêkszym dowiadczeniem
i przewag¹ g³osów w Sejmie. Ponadto wielu cieszy³o siê znacz¹cym presti¿em
spo³ecznym zdobytym w okresie poprzedzaj¹cym odzyskanie niepodleg³oci.
Patrz¹c na lata 19211926, dorobek kolejnych gabinetów i wspomagaj¹cych je dzia³añ Komitetu Politycznego Rady Ministrów, mo¿na pokusiæ siê
o refleksjê, i¿ w niema³ym trudzie poprzez wypracowywane decyzje i podejmowane dzia³ania wyprowadza³y one naród i pañstwo polskie na europejsk¹
arenê ¿ycia politycznego, gospodarczego i kulturalnego. To miejsce raz uzyskane sta³o siê trwa³¹ zdobycz¹ Polski i podstaw¹ do ekspansji w kolejnych
latach.

47

G. Rydlewski, op. cit., s. 145 i n.
M. Jab³onowski, W³adze Drugiej Rzeczypospolitej w latach 19181939  uwagi do tabeli,
Mówi¹ Wieki 1988, nr 11, s. 1217.
48
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SUMMARY
Between 1921 and 1926, the Political Committee of the Council of Ministers
comprised around 70 active politicians. The above prompts reflection about the
significance of personnel in government administration and the emergence of the
ruling elite of the Second Republic of Poland. This elite was shaped as changes took
place in the country and attempts were made to reach a political compromise. This
group, whose members are presented in list No. 2, comprised the representatives of
all annexing countries, political parties and alliances, outstanding scientists, officers
of the former occupants armies and Regency Council officials. It could be postulated
that in the discussed period, the ruling elite took shape rather impulsively, its
members represented various communities and they remained open to all those who
were willing to contribute to the reconstruction and establishment of the Polish
nation. The elites initial establishment coincided with the formal operations of the
Political Committee of the Council of Ministers. There was a predominance of rightwing and centre politicians in this group. This should not come as a surprise because
those political formations had the most extensive experience and a parliamentary
majority. Many of those politicians enjoyed great social prestige that had been gained in the pre-independence period.
An overview of the successive cabinets achievements scored with the support of
the Political Committee of the Council of Ministers leads to the conclusion that
through their efforts, decision-making ability and policies, the political elites were
able to reintroduce Poland to the international political, economic and cultural arena. They secured a permanent place for Poland on the global map, paving way to its
expansion in the following years.
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Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

STAN BEZPIECZEÑSTWA W POWIECIE
KÊTRZYÑSKIM W LATACH 19451946
Z analizy róde³1 wynika, ¿e dla mieszkañców Kêtrzyna i okolic zakoñczenie wojny nie wi¹za³o siê ze wzrostem poczucia bezpieczeñstwa. Obecnoæ
niedobitków armii niemieckiej, dezerterów, ¿o³nierzy Armii Czerwonej, szabrowników i zwyk³ych bandytów nie napawa³a optymizmem. W czerwcu
1945 r. Starosta kêtrzyñski prosi³ Komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej o trzykrotne zwiêkszenie liczby funkcjonariuszy (a by³o ich ju¿ 80)
i przydzielenie do dyspozycji Starostwa minimum 60 karabinów, by mo¿na
by³o mówiæ o prawdziwej ochronie obiektów przemys³owych i gospodarczych.
W swoim pimie informowa³, ¿e na terenie powiatu nadal zdarzaj¹ siê nocne
podpalenia, napady, rabunki i gwa³ty dokonywane tak na ludnoci niemieckiej, jak i polskiej, a w³adze sowieckie nie chc¹ wspó³pracowaæ w zakresie
zapewnienia bezpieczeñstwa mieszkañcom2.
Niestety, tak¿e s³u¿by teoretycznie powo³ane do ochrony bezpieczeñstwa
mog³y stanowiæ zagro¿enie. W ich szeregi trafiali ró¿ni ludzie  selekcja nie
mog³a byæ zbyt surowa, skoro ci¹gle borykano siê z brakami kadrowymi.
Zawodzi³a dyscyplina. Starosta Downar pisa³: niejednokrotnie meldowa³em,
¿e przy takim zespole Milicji Obywatelskiej autorytetu w³adzy nie tylko
1 Autor skorzysta³ ze róde³ zgromadzonych w Archiwum Pañstwowym w Olsztynie oraz
materia³ów Instytutu Pamiêci Narodowej. Niestety, materia³y nie s¹ kompletne, wiarygodnoæ
niektórych budzi w¹tpliwoci  dotyczy to zw³aszcza anonimowych meldunków, czyli po prostu
donosów sk³adanych do Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego. Wiêcej zaufania
mo¿na mieæ do danych zawartych w sprawozdaniach Starosty czy te¿ raportach Szefa PUBP.
2 Pismo Starosty Powiatowego w Rastemborku Jana Downara do Wojewódzkiej Komendy
[Milicji] Obywatelskiej Ziemi Mazurskiej w Olsztynie z 14 czerwca 1945 r., APO 390/151, k. 59;
Pismo Starosty Powiatowego w Rastemborku Jana Downara do Pe³nomocnika Rz¹du RP na
Okrêg Mazurski w Olsztynie z 7 czerwca 1945 r., APO 390/151, k. 64.
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niemo¿liwym bêdzie utrzymaæ, lecz przeciwnie, stale takowy jest obni¿any co
ujemnie wp³ywa na porz¹dek i bezpieczeñstwo w powiecie3. Milicjanci zaopatrywali siê w ¿ywnoæ kosztem Mazurów i Niemców, czêsto dochodzi³o do
scysji z pijanymi przedstawicielami prawa i porz¹dku. Starosta nawet prosi³ o odwo³anie dotychczasowego komendanta. Dopiero we wrzeniu 1945 r.
zosta³y odnotowane pierwsze symptomy poprawy4.
Tak¿e Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego (PUBP) w pocz¹tkowym okresie dzia³ania nie wzmacnia³ autorytetu pañstwa. Nawet w oficjalnych dokumentach pojawi³o siê okrelenie Ube, które pracuje bardzo
le i z ka¿dym dniem traci kompletnie autorytet u Obywateli i przez swoje
nietaktowne postêpowanie jest znienawidzony5.
W Korszach funkcjonariusze Ochrony Kolei czêsto rabowali podró¿nych.
Sytuacja poprawi³a siê dopiero w sierpniu 1945 r., kiedy Rosjanie przekazali
w³adzom polskim kontrolê nad kolej¹, bo do tego czasu rabunki by³y dokonywane tak czêsto, ¿e wed³ug Starosty nie by³o mowy o transporcie towarów6.
Pracowników kolei podejrzewano tak¿e o napad na kasê w Korszach
31 stycznia 1946 r.  zrabowano wówczas 95 tys. z³7.
Wielu mieszkañców powiatu nielegalnie posiada³o broñ8. Tylko w pierwszej
po³owie marca 1946 r. pod tym zarzutem aresztowano 4 osoby9, a w kwietniu
1946 r. PUBP rozpracowywa³ kolejne dwie sprawy10.
Jedno z zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu stanowili
partyzanci niemieccy (okrelenie z materia³ów PUBP). Byli to w wiêkszoci
¿o³nierze Wehrmachtu, którzy uniknêli niewoli rosyjskiej. W dokumentach
znajduj¹ siê informacje o incydentach z udzia³em Niemców (kradzie¿ach,
3 Sprawozdanie Starosty Powiatowego Jana Downara do Pe³nomocnika Rz¹du R.P. na
Okrêg Mazurski za miesi¹c lipiec 1945 r., APO 390/47, k. 33.
4 Ibidem; Sprawozdanie Starosty Powiatowego Jana Downara do Pe³nomocnika Rz¹du
R.P. na Okrêg Mazurski za miesi¹c wrzesieñ 1945 r., APO 390/47, k. 46.
5 Ibidem.
6 Protokó³ z zebrania miêdzypartyjnego komitetów powiatowych PPR i PPS w Rastemborku z dnia 11.7.45, APO 1081/4, k. 28; Sprawozdanie Starosty Powiatowego Jana Downara do
Pe³nomocnika Rz¹du R.P. na Okrêg Mazurski za miesi¹c lipiec 1945 , k. 33; Sprawozdanie
Starosty Powiatowego Jana Downara do Pe³nomocnika Rz¹du R.P. na Okrêg Mazurski za miesi¹c sierpieñ 1945 r., APO 390/47, k. 40.
7 Sprawozdanie St. ref. WB PUBP w Rastemboru Izydora Ordy do Kier. WB WUBP
w Olsztynie za okres od dn. 27 I do 6 II 1946, IPN Bi 084/381/1, k. 10; Kronika dzia³alnoci
antypañstwowych organizacji nielegalnych i band zbrojnych oraz czynów przestêpczych, faktów i zdarzeñ na terenie województwa olsztyñskiego w latach 1945-1970, IPN Bi 120/238,
k. 50.
8 Na przyk³ad tylko w ci¹gu jednego dnia (18 grudnia 1945) pracownicy PUBP skonfiskowali 5 karabinów i 600 sztuk amunicji. Sprawozdanie Kierownika WB PUBP w Kêtrzynie plut.
J. Michasika z 27 XII 1945r., IPN Bi 084/381/1, k. 162.
9 Sprawozdanie z przebiegu pracy sekcji W.B. przy PUBP w Rastemborku od dn. 5.3. do
dn. 15.3.1946 [podpisany przez ref. sekcji WB I. Ordê], IPN Bi 084/381/1, k. 3637.
10 Sprawozdanie za okres sprawozdawczy w przeci¹gu pracy sekcji WB przy PUBP
w Rastemborku od dnia 15 IV 46 r. do dnia 25 IV 46 r., IPN Bi 084/381/1, k. 50.
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ostrzelaniu patroli MO) oraz o bandzie niemieckiej dzia³aj¹cej w okolicach
wiêtej Lipki11.
Na terenie powiatu ci¹gle mieszka³y osoby pochodzenie niemieckiego.
W³adze oczywicie podejrzewa³y, ¿e wspó³pracuj¹ oni z partyzantami, niektórych aresztowano pod takim w³anie zarzutem12. M³odzie¿ niemiecka stara³a siê w jaki sposób organizowaæ. Ale ka¿da taka próba oczywicie koñczy³a siê inwigilacj¹ i aresztowaniami, poniewa¿ Niemcy automatycznie byli
oskar¿ani o tworzenie band13.
Jednak najwiêkszym zagro¿eniem bezpieczeñstwa w powiecie byli Rosjanie. Jak wynika z relacji wiadków, tu¿ po zdobyciu miasta wielu mieszkaj¹cych w nim Niemców zosta³o zastrzelonych. Kiedy w maju 1945 r. do miasta
zaczêli przybywaæ Polacy, na ulicach i w domach odnajdowali zw³oki niemieckich ¿o³nierzy i cywilów  zdarza³y siê nawet tak makabryczne znaleziska
jak kilkanacie ludzkich g³ów w piwnicy14.
Miasto przetrwa³o wojnê bez wiêkszego uszczerbku. Dopiero w po³owie
maja 1945 r. dokonano najwiêkszych zniszczeñ. 20 maja (dwa dni po tym, jak
rozpoczêto przekazywanie w³adzy w powiecie stronie polskiej15) na starym
miecie Rosjanie detonowali znaczne iloci amunicji, co spowodowa³o zburzenie wielu domów i wybuch po¿aru, który ugaszono dopiero po trzech dniach.
Wed³ug ocen strony polskiej miasto uleg³o zniszczeniu w 30% (chocia¿ pojawi³y
siê szacunki w wysokoci a¿ do 50%)16. Co ciekawe, starosta Jan Downar
wyst¹pi³ z prob¹ o odznaczenie Rosjan najbardziej zas³u¿onych przy gaszeniu
po¿aru. Jeli chodzi o zniszczenia, to starosta lakonicznie wspomnia³ o spaleniu siê z nieznanych przyczyn kilkunastu opuszczonych budynków17. Ten ton
11 Doniesienie so³tysa wsi Pilc Hieronima Niziñskiego, IPN Bi 084/380, k. 18; Kronika
dzia³alnoci , k. 4041; Sprawozdanie Kierownika WB PUBP..., k. 162; Sprawozdanie za okres
sprawozdawczy z przeci¹gu pracy sekcji WB przy PUBP w Rastemborku od dnia 5 IV do dnia
15 IV 46 r. [podpisa³ ref. WB I. Orda], IPN Bi 084/381/1, k. 69; Sprawozdanie za okres sprawozdawczy w przeci¹gu pracy sekcji WB przy PUBP w Rastemborku od dnia 25 IV 46 r. do dnia
5 V 46 r., IPN Bi 084/381/1, k. 71.
12 Sprawozdanie dekadowe [I sekcji PUBP w Rastemborku] od 17 IX do 27 IX 1945 r.,
IPN Bi 084/380, k. 2.
13 Raport Szefa WB PUBP w Rastemborku Izydora Ordy do Kierownika Wydzia³u VII
WUBP w Olsztynie z 12 marca 1946, IPN Bi 084/381/1, k. 35; Sprawozdanie za okres sprawozdawczy z przeci¹gu pracy sekcji WB przy PUBP..., k. 69.
14 B. Iwanowska, Krzy¿a nigdy nie postawiono, [w:] Kêtrzyn moja nowa Ojczyzna. Wspomnienia mieszkañców, OlsztynKêtrzyn 2006, s. 19; E. Kowalewska, Dziadek przyby³ pierwszym
transportem, [w:] ibidem, s. 2830; T. Korowaj, Rastenburg/Kêtrzyn. Przewodnik historyczny po
miecie, Kêtrzyn 2005, s. 111.
15 Pismo Starosty Powiatowego w Rastemborku Jana Downara do Pe³nomocnika Rz¹du
R.P. na Okrêg Mazurski z 25 maja 1945..., k. 5.
16 E. Bronowski, Na Wo³yñ nie ma po co wracaæ, [w:] Kêtrzyn moja nowa Ojczyzna..., s. 8;
W. Jodelis, Ró¿nie wygl¹da³o to wyzwolenia, [w:] ibidem, s. 26; Wykaz ludnoci w miastach
Okrêgu Mazurskiego wg stanu na dzieñ 1 XII 1945, APO 390/99, k. 121; Sprawozdanie Starosty
Powiatowego w Rastemborku Jana Downara za czerwiec 1945 r., APO 390/47, k. 12.
17 Pismo Starosty Powiatowego Jana Downara do Pe³nomocnika Rz¹du na Okrêg Mazurski z 11.06.1945 r., APO 390/273, k. 4; Pismo Starosty Powiatowego w Rastemborku Jana
Downara do Pe³nomocnika Rz¹du R.P. na Okrêg Mazurski z 7 czerwca 1945..., k. 3.
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politycznej poprawnoci zmieni³ siê zaledwie po tygodniu  w kolejnym
pimie czytamy ju¿ o zgliszczach i ruinach, w które zamienia siê miasto18.
W sprawozdaniu PUBP w Kêtrzynie z padziernika 1945 r. mowa jest
o czêstych kradzie¿ach i napadach na Mazurów i Niemców dokonywanych
przez ¿o³nierzy radzieckich19 . Tak¿e Polacy nie mogli liczyæ na ¿yczliwoæ20.
Jak stwierdzi³ Starosta w lipcu 1945 r.: jeli chodzi o szkodliw¹ propagandê
na rzecz Armii Czerwonej to najszkodliwsz¹ propagand¹ jest postêpowanie
formacji wojskowych w stosunku do ludnoci polskiej21. Takie same informacje mo¿na znaleæ w sprawozdaniach do grudnia 1945 r.22
Doskona³¹ ilustracj¹ postêpowania ¿o³nierzy radzieckich mo¿e byæ raport
Starosty Downara z 16 listopada 1945 r., w którym szczegó³owo opisuje
kradzie¿e i rozboje dokonywane w okolicznych wioskach. Rosjanie, pozbawiaj¹c osadników plonów, pos³ugiwali siê argumentem wy tu nie siali, wiêc nie
macie prawa zbieraæ. Z dokumentu da siê wyczytaæ bezradnoæ w³adzy
 Starosta stwierdza³: Wszystkie moje interwencje s¹ marnowaniem czasu
i przys³owiowym rzucaniem grochu o cianê23. Nic wiêc dziwnego, ¿e wed³ug
danych starostwa jesieni¹ 1945 r. Armia Czerwona wym³óci³a 64,5% zbó¿,
maj¹tki pañstwowe 31,5%, a osadnicy tylko 4%24.
W grudniu 1945 r. do PUBP w Kêtrzynie dotar³ dramatyczny apel wójta
wsi Prêgowo (gmina Wielki Dwór), który informowa³, ¿e co noc mieszkañcy
s¹ rabowani, najczêciej przez Sowietów (choæ wród napastników zdarzali
siê tak¿e Polacy) i prosi³ o pomoc25. Tak¿e w miecie powiatowym nie by³o
bezpiecznie, skoro oficerowie radzieccy obrabowali mieszkanie pracownika
PUBP. W raporcie z 17 grudnia zapisano: W ca³ym powiecie Rosjanie jad¹c
do domu rabuj¹ z broni¹ w rêku, zabieraj¹c niezbêdne rzeczy do ¿ycia26.
18 Pismo Starosty Powiatowego w Rastemborku Jana Downara do Wojewódzkiej Komendy..., k. 59.
19 Sprawozdanie dekadowe I sekcji PUBP w Rastemborgu od 26 X 1945 r., IPN Bi 084/380, k. 6.
20 Sprawozdanie Starosty Powiatowego w Rastemborku Jana Downara za czerwiec 1945..., k. 8.
21 Sprawozdanie Starosty Powiatowego Jana Downara do Pe³nomocnika Rz¹du R.P. na
Okrêg Mazurski za miesi¹c lipiec 1945..., k. 32.
22 Sprawozdanie Starosty Powiatowego Jana Downara do Pe³nomocnika Rz¹du R.P. na
Okrêg Mazurski za miesi¹c sierpieñ 1945..., k. 37; Sprawozdanie Starosty Powiatowego Jana
Downara do Pe³nomocnika Rz¹du R.P. na Okrêg Mazurski za miesi¹c wrzesieñ 1945..., k. 44;
Sprawozdanie Starosty Powiatowego Jana Downara do Pe³nomocnika Rz¹du R.P. na Okrêg
Mazurski za miesi¹c padziernik 1945..., k. 58; Sprawozdanie Kierownika Starostwa Powiatowego
Jana Downara do Pe³nomocnika Rz¹du R.P. na Okrêg Mazurski za miesi¹c listopad 1945 r., k. 70;
Sprawozdanie Kierownika Starostwa Powiatowego Stanis³aw Fryza do Pe³nomocnika Rz¹du R.P. na Okrêg Mazurski za miesi¹c grudzieñ 1945..., k. 93.
23 Sprawozdanie z akcji kopania kartofli Starosty Jana Downara do Pe³nomocnika Rz¹du
R.P. na Okrêg Mazurski z 16 listopada 1945 r., APO 390/47, k. 76-78.
24 Protokó³ zjazdu Starostów Powiatowych Okrêgu Mazurskiego w dn. 26 lutego 1946 r.,
APO 390/63, k. 50.
25 Doniesienie wójta wsi Prangienaw (gm. Wielki Dwór) z 3.12.1945 r., IPN Bi 084/380, k. 12.
26 Sprawozdanie Kierownika W.B. Pow. Urz. Bez. Publ. w Rastemburgu plut. J. Michasika do
Kierownika W.B. Woj. Urz. Bezp. Publicznego w Olsztynie z 17 XII 1945, IPN Bi 084/381/1, k. 1.
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Mimo wszystko grudzieñ by³ miesi¹cem prze³omowym, poniewa¿ Rosjanie zaczêli opuszczaæ teren powiatu. Ale i tak wszelkiego rodzaju przestêpstwa i wykroczenia by³y uskuteczniane przez maruderów wojskowych i wyje¿d¿aj¹ce Wojska Sowieckie27.
Ze styczniowego raportu Kierownika Sekcji WB PUBP w Kêtrzynie wynika, ¿e wiêkszoæ rabunków w powiecie nadal by³a sprawk¹ ¿o³nierzy radzieckich. Na porz¹dku dziennym by³y napady na wsie, kradzie¿e koni, gwa³ty28, zdarza³y siê tak¿e zabójstwa. I tak 25 stycznia w lesie obok Ber³awska
odkryto zw³oki czterech Niemców, mieszkañców tej wsi. Sprawców, którzy
dokonali zbrodni w celach rabunkowych, nigdy nie ujêto, ustalono jedynie, ¿e
strzelali z broni sowieckiej29.
O tym, jak groni dla miejscowej ludnoci byli Rosjanie, mo¿e wiadczyæ
fakt, ¿e nawet przedstawiciele si³ porz¹dkowych nowej w³adzy nie byli bezpieczni. 21 stycznia 1946 r. przez rabusiów sowieckich zosta³ zamordowany
milicjant Tadeusz ¯arski30. Co ciekawe, sporz¹dzony w 1978 r. w Olsztynie
Wykaz funkcjonariuszy SB i MO poleg³ych i rannych w walce ze zbrojnymi
bandami reakcyjnego podziemia na terenie woj. olsztyñskiego podaje, ¿e szeregowy Tadeusz ¯arski zosta³ zabity przez bandê WiN31.
W wyniku burdy, jak¹ 3 lutego 1946 r. po pijanemu wszczêli w Kêtrzynie
¿o³nierze Armii Czerwonej, zginê³y dwie osoby, a kilka zosta³o ciê¿ko rannych32. Mniej tragiczna w skutkach by³a zabawa w Korszach w sierpniu
1946 r.  pijany ¿o³nierz radziecki zacz¹³ groziæ pistoletem, a nastêpnie chcia³
rzuciæ granat, ale na szczêcie do tragedii nie dosz³o33.
Niecodzienna, nawet jak na warunki powojenne, sytuacja mia³a miejsce
na stacji w Korszach. W nocy z 15 na 16 lutego ¿o³nierze Armii Czerwonej
z transportu kieruj¹cego siê do ZSRR napadli na gminny posterunek MO.
Raport brzmi jak scenariusz filmowy  posterunku bronionego przez czterech
milicjantów i dwóch pracowników UB nie mog³o przez kilka godzin zdobyæ
150 ¿o³nierzy, w tym 20 dobrze uzbrojonych. Gdy na miejsce przyby³y posi³ki
z Kêtrzyna, dosz³o do rozmów z kierownikiem transportu, który stwierdzi³,
27 Sprawozdanie Kierownika Starostwa Powiatowego Stanis³aw Fryza do Pe³nomocnika
Rz¹du R.P. na Okrêg Mazurski za miesi¹c grudzieñ 1945..., k. 94.
28 Sprawozdanie Kierownika Sekcji WB PUBP w Rastemboru Izydora Ordy do Kier. WB
WUBP w Olsztynie za okres od dn. 17 do 25 I 1946, IPN Bi 084/381/1, k. 7; Sprawozdanie St.
ref. WB PUBP..., k. 10; Sprawozdanie Starosty Powiatowego Jana Downara do Pe³nomocnika
Rz¹du R.P. na Okrêg Mazurski za miesi¹c padziernik 1945..., k. 59.
29 Meldunek nadzwyczajny KPMO w Kêtrzynie z 30.01.1946 zastêpcy Komendanta Powiatowego ds. Polityczno-Wychowawczych plut. podch. Urbaniaka, IPN Bi 120/237, k. 1.
30 Meldunek nadzwyczajny nr 3 KPMO Kêtrzyn z 27.01.1946 r., IPN Bi 120/237, k. 92, 116.
31 Wykaz funkcjonariuszy SB i MO poleg³ych i rannych w walce ze zbrojnymi bandami
reakcyjnego podziemia na terenie woj. olsztyñskiego sporz¹dzony przez kpt. A. Ziarnickiego 14
marca 1978, IPN Bi 120/273, k. 8.
32 Ibidem; Zarz¹dzenie Kierownika Starostwa Powiatowego w Rastemborku Stanis³awa
Fryza z 8 lutego 1946 r., APO 1081/7, k. 1.
33 Sprawozdanie dekadowe za okres od dn. 15 VIII 1946 r. do dn. 26 VIII 1946 r. oficera
ledczego PUBP w Kêtrzynie Statkiewicza, IPN Bi 084/376/1, k. 49.
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¿e dwóch Rosjan zosta³o ciê¿ko rannych34. Tydzieñ wczeniej na tej samej
stacji ¿o³nierze sowieccy z transportu wracaj¹cego do ZSRR ostrzelali poci¹g,
rani¹c kilka osób35.
W marcu ¿o³nierze radzieccy zabili dwóch milicjantów. 19 marca szeregowy Micha³ Karniej próbowa³ powstrzymaæ trzech Rosjan przed grabie¿¹
w miejscowoci Wilkowo36. Wspomniany ju¿ Wykaz... podaje, ¿e 22-letni
funkcjonariusz zosta³ zamordowany przez bandê rabunkow¹, nie precyzuj¹c niestety narodowoci rabusiów37. 30 marca referent gospodarczy Powiatowej Komendy MO Tadeusz Nowak zosta³ zamordowany przez ¿o³nierzy sowieckich stacjonuj¹cych w maj¹tku Bez³awki (razem z nim zgin¹³ tak¿e cywil
Antoni Sojko)38. Tradycyjnie ju¿ Wykaz... podaje inn¹ wersjê wydarzeñ
 Tomasz Nowak mia³ zostaæ zabity 24 marca przez bandê WiN39.
Dopiero po ust¹pieniu oddzia³ów Armii Czerwonej sytuacja czêciowo siê
poprawi³a, jednak pozosta³a kolumna likwidacyjna sowiecka, która robi zamieszanie w terenie40. W sprawozdaniu Starosty Stefana Nawrockiego
z kwietnia 1946 r. pojawia siê zdanie: Rabunki, kradzie¿e koni i byd³a oraz
mienia osadników po wyjedzie formacji wojskowych nale¿¹ ju¿ do wypadków sporadycznych41.
Raporty nie zawsze jednoznacznie wskazuj¹ na sprawców kradzie¿y
i rozbojów. Czêci z nich z pewnoci¹ dokonywali te¿ Polacy. Wyj¹tkowo du¿o
rabunków odnotowano w lutym 1946 r. Dokonano wtedy m.in. napadu na
magazyn spó³dzielni Ostoja w Kêtrzynie  dwie osoby z broni¹ w rêku
zrabowa³y czek na 200 tys. i 600 tys. w gotówce, za kierownikowi spó³dzielni
Spo³em dwóch uzbrojonych mê¿czyzn zabra³o 50 tys. z³. W tym samym
miesi¹cu zosta³ te¿ zamordowany osadnik w Kêtrzynie42.
Nie oszczêdzono tak¿e klasztoru Jezuitów w wiêtej Lipce. 26 grudnia
1945 r. napad³o nañ piêciu uzbrojonych cywilów (w raporcie funkcjonariusza
PUBP z 27 grudnia pojawia siê informacja, ¿e w okolicy wiêtej Lipki grasuje banda rabusiów sk³adaj¹ca siê z 5 mê¿czyzn oraz 3 kobiet, którzy zabijaj¹
cywilnych mieszkañców [...] Trzy noce pod rz¹d byli oni we wsi wiêta Lipa
34

Meldunek nadzwyczajny nr 7 KPMO w Kêtrzynie z 19.02.1946, IPN Bi 120/237, k. 106.
Meldunek nadzwyczajny Starosty Powiatowego Stefana Nawrockiego, APO 391/288, k. 242.
36 Ibidem, k. 213.
37 Wykaz funkcjonariuszy..., k. 2.
38 Sprawozdanie za okres sprawozdawczy z przeci¹gu pracy WB przy PUBP w Rastemborku od dnia 25 III do dnia 5 IV 46 r. [podpisa³ ref. WB I. Orda], IPN Bi 084/381/1, k. 6162.
39 Wykaz funkcjonariuszy..., k. 5.
40 Protokó³ zjazdu Starostów Powiatowych..., k. 50.
41 Sprawozdanie Starosty Powiatowego Stefana Nawrockiego do Urzêdu Wojewódzkiego
Mazurskiego w Olsztynie za miesi¹c kwiecieñ 1946 r., APO 390/47, k. 137.
42 Sprawozdanie za okres sprawozdawczy z przeci¹gu pracy sekcji WB przy Pow. Urz. Bez.
Pub. w Rastemborku od dnia 25.2.1946 r. do dnia 5.3.1946 r. [podpisa³ referat WB PUBP Izydor
Orda], IPN Bi 084/381/1, k. 1920; Sprawozdanie Kierownika Starostwa Powiatowego Stanis³aw Fryza do Urzêdu Wojewódzkiego Mazurskiego za miesi¹c luty 1946 r., APO 390/47, k. 112;
Kronika dzia³alnoci..., k. 55; Telefonogram Starostwa Powiatowego w Rastemborku z 2 marca
1946, APO 390/149, k. 4.
35
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w klasztorze, gdzie te¿ dopucili siê rabunku43). Ksi¹dz Piotr Burzak
w swoim doniesieniu do PUBP szczegó³owo wymienia skradzione mu przedmioty. Po opuszczeniu przez bandytów klasztoru s³ychaæ by³o strza³y w pobliskiej wsi44. Miesi¹c póniej ponownie mieszkañcy wiêtej Lipki dowiadczyli
napadu, który by³ tragiczny w skutkach  zamordowano cztery osoby45.
Si³y bezpieczeñstwa i milicja podejmowa³y dzia³ania na rzecz poprawy
sytuacji. W jednym ze sprawozdañ z dzia³alnoci PUBP znajduje siê informacja o sukcesie, jakim by³a likwidacja w listopadzie 1945 r. bandy z³odziei,
napadaj¹cej na ludnoæ mazursk¹ w okolicy Starej Ró¿anki. Liczy³a ona
szeæ osób i by³a kierowana przez repatrianta z Wileñszczyzny46.
Na terenie powiatu w zasadzie nie funkcjonowa³o polskie podziemie
zbrojne, choæ  jak pisano wczeniej  wiele zabójstw funkcjonariuszy MO
czy PUBP przypisano bandom WiN. Tylko sporadycznie zdarza³y siê przemarsze wiêkszych oddzia³ów partyzanckich47.
Pod koniec 1946 r. sytuacja zdawa³a siê stabilizowaæ. Coraz rzadsze by³y
informacje o napadach dezerterów czy rabusiów. W tym czasie nowa w³adza
zaczê³a ju¿ eliminowaæ przeciwników politycznych, wykorzystuj¹c m.in. zarzut nielegalnego posiadania broni. Nasili³a siê inwigilacja i aresztowania
wród osób podejrzanych o dzia³alnoæ na szkodê komunistów, skierowana
zw³aszcza w stronê by³ych ¿o³nierzy Armii Krajowej48.
To prawda, ¿e przeciwnicy komunistów próbowali czasami zamanifestowaæ swoj¹ aktywnoæ. Zdarzenia te, nieliczne zreszt¹, by³y raczej okazj¹
dla ubeckiej propagandy ni¿ faktycznym zagro¿eniem dla nowej w³adzy. Np.
16 padziernika 1946 r. we wsi Widryny (gmina Bez³awki) mia³ miejsce
napad na miejscowych cz³onków PPR. Meldunki MO i UB na ten temat
ró¿ni¹ siê. W relacji pracownika PUBP 6 osobników zmienia siê w bandê
WiN uzbrojon¹ w 4 karabiny niemieckie, 2 pistolety i granaty49.
W listopadzie 1946 r. mia³y miejsce wypadki rozbrajania milicji w Korszach. 5 listopada na terenie gminy zatrzymano 13 osób podejrzanych
o przynale¿noæ do WiN. Z aresztowanych tylko trzy osoby przyzna³y siê do
43

Sprawozdanie Kierownika WB PUBP..., k. 162.
Doniesienie ksiêdza parafii w. Lipka ks. Piotra Burzaka, IPN Bi 084/380, k. 19.
45 Kronika dzia³alnoci..., k. 49.
46 Sprawozdanie dekadowe I sekcji PUBP w Rastemborku od 17.11 do 27.11.45 r., IPN Bi
084/380, k. 8.
47 Sprawozdanie za okres sprawozdawczy z przebiegu pracy WB przy PUBP w Rastemborku za okres od dnia 16 III do dnia 23 III 46 r. [podpisa³ ref. WB I. Orda], IPN Bi 084/381/1,
k. 5657; Raport ref. gm. Drenkfurt Brzeziñskiego, IPN Bi 084/381/1, k. 60; Plan ustalaj¹cy
dzia³alnoæ grupy AK na terenie gminy Drenkfurt z 20 marca 1946 [podpisa³ st. sier¿ant
J. Komosa], IPN Bi 084/381/1, k. 5051; Sprawozdanie z przebiegu pracy II-ej sekcji PUBP
w Rastemborku za okres sprawozdawczy od 15 III 46 r. do 25 III 46 r., IPN Bi 084/381/1, k. 5253.
48 Raport specjalny Szefa PUBP ppor. Z. Królikowskiego do Szefa WUBP w Olsztynie
z 11 IX 1946 r., IPN Bi 084/381/1, k. 126.
49 Meldunek specjalny m³. ref. Wydz. III PUBP w Kêtrzynie Antoniego Winiewskiego
z 19 X 1946 r., IPN Bi 084/381/1, k. 137138; Meldunek specjalny Komendanta Powiatowego MO
chor. P. Borowskiego z 19.10.1946 r., IPN Bi 120/102, k. 2.
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winy, jednak PUBP w Kêtrzynie zdo³a³a ustaliæ, ¿e komórka WiN by³a
w stadium organizacji i liczy³a 27 cz³onków uzbrojonych w 3 rkm, 4 kbk
i 2 pepesze50.
Realnym zagro¿eniem dla bezpieczeñstwa mieszkañców powiatu by³a te¿
du¿a iloæ materia³u wojennego, pozosta³oci po niedawno toczonych walkach. Jeszcze we wrzeniu 1945 r. nierozminowane by³y pasy drogowe na
trasach Kêtrzyn-Mr¹gowo, Kêtrzyn-Gi¿ycko i Kêtrzyn-Wêgorzewo, wiosn¹
1946 r. miny znajdowa³y siê w lasach otaczaj¹cych Kwaterê Hitlera oraz
w pasie umocnieñ w pó³nocno-wschodniej czêci powiatu51. Akcja rozminowania nie oby³a siê bez ofiar52. Bardzo czêste by³y przypadki okaleczenia lub
mierci wród ludnoci cywilnej, zw³aszcza dzieci53.
Twierdzenie, ¿e wojna nie koñczy siê wraz z podpisaniem zawieszenia
broni, jest oczywistym truizmem. Jednak warto przyjrzeæ siê bli¿ej sytuacji
ludzi, którzy mimo zakoñczenia dzia³añ wojennych, jeszcze bardzo d³ugo
i ca³kowicie zasadnie obawiaæ siê musieli o swoje ¿ycie i dobytek. Kêtrzyn
i powiat kêtrzyñski nie by³y pod tym wzglêdem ¿adnym wyj¹tkiem. Opisane
powy¿ej epizody wskazuj¹, i¿ zagro¿eniem móg³ byæ ka¿dy uzbrojony osobnik, w tym tak¿e przedstawiciel organów, które przynajmniej w teorii mia³y
zapewniæ mieszkañcom poczucie bezpieczeñstwa.
SUMMARY
An analysis of historical sources indicates that the inhabitants of Kêtrzyn area
did not feel more secure after the war had ended. The region was a hiding place for
escaped German officers, deserters, Red Army soldiers, looters and ordinary bandits.
The situation began to stabilise only in late 1946 when the number of robberies and
assaults staged by deserters and marauders began to decrease gradually.

50 Sprawozdanie dekadowe za okres od 15 X 46 r. do 5 XI 46 r., IPN Bi 084/376/1, k. 6061;
Sprawozdanie dekadowe za okres od 5 XI do 15 XI 46 r., IPN Bi 084/376/1, k. 72-73; Sprawozdanie dekadowe za okres od 15 XI do 27 XI 46 r., IPN Bi 084/376/1, k. 76, 77; Raport m³. ref. Wydzia³u
III PUBP w Kêtrzynie Antoniego Winiewskiego z 6 XI 46 r., IPN Bi 084/381/1, k. 151; Meldunek
specjalny Ref. S³u¿by Zewnêtrznej Jana Ksi¹¿ka z 6.11.46, IPN Bi 120/102, k. 34; Sprawozdanie
Komitetu Powiatowego PPS w Kêtrzynie za m-c listopad 1946 r., APO 1102/1, k. 135.
51 Pismo Naczelnika Wydzia³u Komunikacyjnego Urzêdu Pe³nomocnika Rz¹du na Okrêg
Mazurski in¿. A. Zubelewicza do Ministerstwa Komunikacji z 12 IX 1945, APO 390/221, k. 45;
Pismo Kierownika Powiatowego Zarz¹du Drogowego w Rastemborku [Janusza Kie³kiewicza] do
Urzêdu Wojewódzkiego w Olsztynie z 26 I 1946, APO 390/222, k. 14.
52 Raport za okres sprawozdawczy w przebiegu pracy sekcji WB przy PUBP w Rastemborku od dnia 15 V 46 do dnia 23 V 46 r., IPN Bi 084/381/1, k. 75.
53 Patrz np.: Meldunek nadzwyczajny starosty Stefana Nawrockiego, APO 391/288, k. 155;
Sprawozdanie Komendy Powiatowej MO pow. Kêtrzyn po linii Sekcji Zewnêtrznej za okres od
dnia 1 IV do 1 V 47 r., IPN Bi 120/102, k. 17.
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NA WARMII I MAZURACH (19451947)
W tocz¹cej siê w Polsce batalii politycznej adwersarze odwo³uj¹ siê czêsto
do przesz³oci, tej niedawnej, ale i odleglejszej, wy³uskuj¹c z niej pojedyncze
fakty i zdarzenia maj¹ce potwierdzaæ ich tezy. Czyni¹ to w sposób wybiórczy,
pomijaj¹c przy tym ca³y splot uwarunkowañ gospodarczych, spo³ecznych i politycznych, w jakich dzia³ania te przebiega³y. Prowadzi to do subiektywnych,
wrêcz tendencyjnych ocen zarówno procesów spo³ecznych, ale przede wszystkim ludzi, którzy nie szczêdz¹c zdrowia i si³, brali w nich znacz¹cy udzia³. Do
takich przedsiêwziêæ wa¿kich spo³ecznie zaliczyæ nale¿y zorganizowanie polskiego
szkolnictwa na Warmii i Mazurach w pierwszych latach powojennych.
Od wielu lat interesujê siê dziejami owiaty polskiej na tych ziemiach.
ledzi³em dzia³ania organizacji skupiaj¹cych polsk¹ mniejszoæ narodow¹
w Niemczech o dopuszczenie ich jêzyka ojczystego do owiaty publicznej. Po
pokonaniu rozlicznych trudnoci doprowadzi³y one do tego, ¿e w³adze pruskie
zezwoli³y mniejszoci polskiej na organizowanie prywatnych szkó³, przedszkoli i kursów. I chocia¿ by³o ich niewiele w stosunku do potrzeb, to jednak
zaistnia³y. Zatrudnieni w nich nauczyciele podtrzymywali polsk¹ odrêbnoæ narodow¹ nie tylko wród powierzonych ich opiece dzieci, ale tak¿e ich rodziców
i innych osób z najbli¿szego otoczenia. Pracê owiatowo-kulturaln¹ na Warmii,
Powilu i l¹sku wysoko oceniali przywódcy ruchu polskiego w Niemczech1.
Tak¿e przez lata drugiej wojny wiatowej, kiedy to w warunkach okupacji niemieckiej zorganizowano i rozwijano tajne nauczanie, umacnia³o siê
w spo³eczeñstwie przewiadczenie, ¿e odbudowa owiaty i jej upowszechnianie bêd¹ jednym z najpilniejszych zadañ odradzaj¹cej siê Polski2.
1

T. Filipkowski, Nauczyciele polscy w Niemczech w latach 19191939. Portret zbiorowy,
Olsztyn 1991.
2 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Delegatura Rz¹du RP na Kraj
202/III/165. Podstawy programowe Ziem Nowych.
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Donios³¹ rolê przypisywano owiacie na ziemiach zwanych wówczas
odzyskanymi. Mia³a ona pe³niæ tam nie tylko misjê edukacyjn¹, ale tak¿e
adaptacyjn¹ czy wrêcz polonizacyjn¹ w odniesieniu do ludnoci rodzimej
o etnicznie polskich korzeniach, chocia¿ w du¿ym stopniu zgermanizowanej3.
W prowadzonym na w³aciwym poziomie szkolnictwie upatrywano lekarstwa
na wyrównywanie wyrwy w procesie kszta³cenia m³odzie¿y, spowodowanej
polityk¹ okupantów. Zadanie to, aprobowane przez ogromn¹ wiêkszoæ spo³eczeñstwa polskiego, na ziemiach odzyskanych zosta³o poszerzone o dodatkow¹ funkcjê, zwan¹ wtedy repolonizacyjn¹. Pozyskiwanie dla polskoci Warmiaków i Mazurów czy l¹zaków odbywaæ siê mia³o przede wszystkim na
gruncie szkolnym. Zadaniem tym obarczano nauczycieli, bo to oni najwczeniej znaleli siê w miejscowociach, gdzie pozosta³y liczniejsze skupiska
ludnoci warmiñskiej lub mazurskiej. Je¿eli znalaz³ siê nauczyciel, organizowano tam szko³y i przedszkola, które zapewnia³y opiekê nad nierzadko osieroconymi dzieæmi, uczy³y je jêzyka polskiego w mowie i pimie, a tak¿e nios³y
pomoc materialn¹, rozdzielaj¹c artyku³y ¿ywnociowe pochodz¹ce z darów
UNRRA4.
Uruchamianie szkó³ powszechnych i rednich, nie mówi¹c ju¿ o placówkach opiekuñczych, by³o jednym z pilniejszych zadañ w procesie zasiedlania
ziem odzyskanych. Tam, gdzie wczeniej zdo³ano otworzyæ szko³ê, chêtnie
zatrzymywali siê osadnicy. Szko³a obok kocio³a stawa³a siê oznak¹ stabilizacji, wiadczy³a, ¿e ludzie zdecydowali siê tam pozostaæ i organizowaæ od nowa
swoj¹ egzystencjê. Szko³y organizowali zazwyczaj samorzutnie nauczyciele
powracaj¹cy z robót przymusowych lub obozów jenieckich w Niemczech. Niektórzy z nich byli wiêzieni w Prusach Wschodnich, a po uwolnieniu postanowili tu pozostaæ i podj¹æ pracê pedagogiczn¹. Czêstokroæ zreszt¹ nie mieli
dok¹d wracaæ, bo szko³y, w których uczyli przed wojn¹, zosta³y spalone,
a w przypadku pedagogów pochodz¹cych z Kresów Wschodnich znalaz³y siê
w Zwi¹zku Radzieckim. Inni nauczyciele przybywali indywidualnie lub zbiorowo z przesiedleñcami z ziem wschodnich czy te¿ osadnikami z województw
ociennych (bia³ostockie, warszawskie), z samej Warszawy, a tak¿e z Lubelskiego, Kielecczyzny i Ma³opolski. Kilkanacie osób przyby³o ze l¹ska Cieszyñskiego. Ci ostatni byli szczególnie po¿¹dani, bo mieli podj¹æ pracê
w skupiskach ludnoci mazurskiej, do której ³atwiej im by³o trafiæ i nawi¹zaæ
kontakty wynikaj¹ce ze wspólnoty wyznaniowej, jako ¿e jedni i drudzy byli
protestantami.
O regionalnym pochodzeniu nauczycieli, którzy organizowali szkolnictwo
na Warmii i Mazurach po 1945 r., zachowa³y siê stosunkowo sk¹pe i rozproszone materia³y ród³owe. Znajduj¹ siê one w zbiorach specjalnych Orodka
Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie (spucizna po Stanis³a3 ANN, Ministerstwo Ziem Odzyskanych t. 17091713, 1715. Sprawozdania z sesji Rady
Naukowej dla Zagadnieñ Ziem Odzyskanych.
4 T. Filipkowski, Owiata na Warmii i Mazurach 19451960, Warszawa 1978.
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wie Winiewskim)5, w Archiwum Pañstwowym w Olsztynie (zespó³ Kuratorium Okrêgu Szkolnego)6, w kronikach szkolnych i protoko³ach Rad Pedagogicznych7. W zasobach szkolnych mo¿na niekiedy znaleæ zwiêz³e, bo pisane
na potrzeby w³adz zwierzchnich, podstawowe dane osobowe sporz¹dzane
w formie zwanej wtedy ¿yciorysem w³asnym. Ich autorzy informowali o dacie
i miejscu urodzenia, pochodzeniu spo³ecznym, kwalifikacjach zawodowych
i przebiegu pracy nauczycielskiej. Pró¿no by³oby szukaæ w nich choæby
wzmianek o dzia³alnoci spo³ecznej b¹d politycznej prowadzonej w Drugiej
Rzeczpospolitej, a nawet podczas okupacji. Cz¹stkowe wiadomoci o ludziach,
którzy organizowali szkolnictwo na Warmii i Mazurach, mo¿na znaleæ
w opracowaniach wydawanych najczêciej z okazji jubileuszy szkó³8. Zawieraj¹ one wspomnienia nauczycieli i uczniów z ró¿nych lat, a czasami tak¿e
noty biograficzne zas³u¿onych pedagogów. Zamieszczone w nich przekazy s¹
niepe³ne. Zaczerpniête zosta³y z ustnych przekazów osób trzecich, które
w jakim momencie swego ¿ycia czy pracy zawodowej zetknê³y siê z W³adys³awem Gêbikiem, Wincentym Kowalem, Józefem Konopk¹, Micha³em Leniewskim, Tadeuszem M³odkowskim, Henrykiem Nalewajkiem, Ludwikiem
Pelczarskim, Iren¹ Pietrzak-Paw³owsk¹, Ignacym Rowickim, Bronis³awem
Czapkiewiczem, Henrykiem Doboszem czy Antonim Winiewskim, tj. organizatorami rednich szkó³ ogólnokszta³c¹cych i zawodowych na Warmii i Mazurach.
Ka¿da w wymienionych osób wiadomie i celowo wybra³a ten region jako
miejsce dzia³ania. Dla dr. W³adys³awa Gêbika i Wincentego Kowala by³a to
kontynuacja pracy podjêtej w owiacie polskiej w Niemczech w latach trzydziestych9. Dr Irena Pietrzak-Paw³owska do pracy w organizuj¹cym siê
szkolnictwie w Prusach Wschodnich przygotowywa³a siê w latach wojny na
kursach organizowanych w ramach polskiego pañstwa podziemnego10. Przygotowywano ich tak¿e do prowadzenia dzia³alnoci harcerskiej. Kursy takie
ukoñczy³y m.in. Irena Kolpy, Zofia Kottik, Jadwiga Lindner, Maria Osipow,
Stanis³awa Zacharuk.
Wiosn¹ 1945 r. do ówczesnego Okrêgu Mazurskiego zaczê³y docieraæ
transporty przesiedleñców z Wo³ynia i Wileñszczyzny11. 27 maja 1945 r.
dotar³o do Olsztyna siedmioro nauczycieli gimnazjum w wiêcanach: Zofia
5 Orodek Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie (dalej: OBN), R-158-III.
Zbiory Specjalne  spucizna po S. Winiewskim.
6 Archiwum Pañstwowe w Olsztynie (dalej: APO) II-267. Kuratorium Okrêgu Szkolnego
19451950.
7 Kroniki szkó³ podstawowych w Barczewie, Gietrzwa³dzie, Prabutach; Kronika Liceum
Ogólnokszta³c¹cego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie; Kronika Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Ornecie (w zbiorach ww. szkó³).
8 50 lat Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Piszu 19461996, Znad Pisy 1996, nr 3.
9 J. Ch³osta, Warmiak z Podhala, W³adys³aw Gêbik  pedagog, folklorysta, literat, Olsztyn 2006, s. 3052.
10 Relacja prof. dr hab. Ireny Pietrzak Paw³owskiej z Warszawy (w zbiorach autora).
11 W. Gieszczyñski, Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny w osadnictwie na Warmii i Mazurach
(19451950), Olsztyn 1999, s. 97100.
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Borejko, Mieczys³aw Chomicki, Janina Gutkowska, Zygmunt Mieszkowski,
Gabriela Rudziñska, Emilia Szczerbicka i W³adys³aw Zapanik. Zorganizowali oni gimnazjum ogólnokszta³c¹ce w Olsztynie, które zosta³o otwarte ju¿
4 czerwca12. By³a to pierwsza polska szko³a rednia w Okrêgu Mazurskim.
W sierpniu 1945 r. drugim transportem przeby³o kilkadziesi¹t rodzin
nauczycielskich z Wileñszczyzny, a wród nich m.in. Bronis³aw Zapanik
 d³ugoletni dyrektor gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta w Wilnie,
jego córka Anna (nauczycielka matematyki), dr Stanis³aw Stolarzewicz, Stanis³aw Bernatowicz, Jadwiga Kontrymowicz, Emilia Jucewicz, Berta Sangowicz. Wymienieni nauczyciele zatrzymali siê w Gi¿ycku i tam podjêli wkrótce
pracê pedagogiczn¹. Druga grupa nauczycieli z tego¿ transportu dotar³a do
Lidzbarka Warmiñskiego. W grupie tej znajdowali siê: Leon Sienkiewicz
 nauczyciel jêzyka polskiego w gimnazjum oo. Jezuitów w Wilnie, Leon
i Zofia Masiulanisowie, Teodor Balicki, Kazimiera Czarniewska. Zorganizowali oni z czasem gimnazjum ogólnokszta³c¹ce w Lidzbarku Warmiñskim,
którego dyrektorem zosta³ L. Sienkiewicz.
Kilka osób z tego transportu nauczycielskiego dotar³o do Ornety, Bartoszyc i Braniewa, gdzie z czasem powsta³y równie¿ rednie szko³y ogólnokszta³c¹ce. Przytoczy³em tylko kilkanacie nazwisk nauczycieli repatriantów
z Wileñszczyzny, którzy organizowali szko³y w nowych miejscach osiedlenia.
W kolejnych transportach z Kresów Wschodnich znaleli siê g³ównie nauczyciele szkó³ powszechnych i pracownicy administracji szkolnej szczebla powiatowego. Jedni i drudzy byli na wagê z³ota, bo po przybyciu na Warmiê
i Mazury otwierali tu szko³y13.
Niemal równoczenie z repatriantami z Wileñszczyzny dotarli do Olsztyna Micha³ Chomin, Adolf Pisznot, Bronis³aw Czapkiewicz, a tak¿e Ludwik
Pelczarski i Witold Mach z Wo³ynia. Micha³ Chomin, dowiadczony pedagog,
pomaga³ w organizowaniu Liceum Pedagogicznego w Olsztynie i czyni³ przygotowania do otwarcia okrêgowej biblioteki pedagogicznej. Adolf Pisznot, filolog klasyczny ze Lwowa, podj¹³ siê zorganizowania Gimnazjum i Liceum
Ogólnokszta³c¹cego dla Doros³ych. Zosta³o ono otwarte 1 wrzenia 1945 r.14
In¿. Bronis³aw Czapkiewicz, repatriant ze Lwowa, zorganizowa³ w Olsztynie
Gimnazjum i Liceum Komunikacyjne. Na siedzibê szko³y wybra³ budynek
przy obecnej al. Wojska Polskiego, gdzie wczeniej mieci³a siê szko³a niemiecka. Po przeprowadzeniu naprawy dachu budynek ten móg³ s³u¿yæ celom
edukacyjnym. Szko³ê otwarto 21 wrzenia 1945 r.15
Do grupy repatriantów przesiedlonych z Kresów Wschodnich nale¿eli
wspomniani ju¿ Ludwik Pelczarski, Witold Mach, a tak¿e Henryk Niessner,
Henryk Dobosz, Jerzy Nowicki, Jan £ozowski, Teodor Janson. Pierwszy
12 Kronika szkolna Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie
(w zbiorach szko³y).
13 T. Filipkowski, Owiata na Warmii i Mazurach...
14 B. £ukaszewicz, Raptularz miejski. Olsztyn 19452005, Olsztyn 2006, s. 27.
15 Ibidem.
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z nich zosta³ skierowany do Ostródy i tam za³o¿y³ szko³ê ogólnokszta³c¹c¹.
Budynek dawnego gimnazjum niemieckiego zajmowa³a wówczas jeszcze Armia Czerwona, wiêc trzeba by³ znaleæ lokal zastêpczy. Pelczarski znalaz³ go
w koszarach wojskowych, które tak¿e czêciowo zajmowali Sowieci. Komendant zgodzi³ siê na odst¹pienie czêci koszar na pomieszczenia dla szko³y
i tam 4 wrzenia 1945 r.16 otwarto gimnazjum. Nauczanie w nim podjêli
wspomniany ju¿ wczeniej Witold Mach  in¿ynier, wychowanek Politechniki
Lwowskiej, Józef Godzienia  absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we
Lwowie. Do Prabut, miasteczka w ówczesnym powiecie suskim, trafi³ natomiast Henryk Niessner  nauczyciel gimnazjalny z Lidy. Wyszuka³ wród
osadników kilku nauczycieli i 15 wrzenia 1945 r. utworzy³ szko³ê17. By³a to
niewielka placówka, która z czasem przeniesiona zosta³a do Górowa I³aweckiego. Podobnie jak w Prabutach powsta³o gimnazjum w Mor¹gu. Zak³ada³ je
Stanis³aw wiacki, tak¿e repatriant z Wileñszczyzny. Do wspó³pracy pozyska³ pocz¹tkowo Edmunda i Stanis³awê Zobczyñskich. Zaczêli oni przyjmowaæ zapisy uczniów. Pocz¹tkowo zg³osi³o siê ich tylko 28, ale z ka¿dym tygodniem przybywa³o chêtnych do nauki. Gimnazjum zosta³o otwarte na pocz¹tku listopada 1945 r.18 Jego organizator pe³ni³ czasowo obowi¹zki dyrektora.
W grudniu tego¿ roku zast¹pi³ go Józef Konopka  matematyk, który do
wybuchu wojny pracowa³ w Warszawie. Wziêty do niewoli w kampanii wrzeniowej zosta³ osadzony w oflagu w Woldenbergu. W 1945 r. powróci³ do
zniszczonej Warszawy, sk¹d przeniós³ siê na ziemie odzyskane. Uczy³ najpierw w Mor¹gu (19451948), a nastêpnie w Piszu (19481951), potem powróci³ do Warszawy. Gimnazjum w Ornecie w ówczesnym powiecie braniewskim zorganizowa³ Henryk Dobosz  filolog klasyczny, repatriant z Kresów
Wschodnich.
W Ornecie osiedli³a siê du¿a grupa repatriantów z Landwarowa, osiedla
kolejarskiego ko³o Wilna. Gimnazjum przejê³o nieco zdewastowany i wymagaj¹cy remontu poniemiecki budynek szkolny. Poprawiono go w krótkim czasie i po znalezieniu kilku osób chêtnych do pracy 1 lutego 1946 r. otwarto
gimnazjum. By³a to niewielka, podobnie jak kilka innych, szko³a rozwojowa.
Z ka¿dym miesi¹cem przybywa³o w niej uczniów, gdy¿ w rodzinach repatrianckich by³o sporo dzieci w wieku szkolnym19.
Proces osadniczy w Okrêgu Mazurskim wyznacza³ w du¿ej mierze czas
powstawania szkó³. Wczeniej zasiedlane by³y miasteczka i wsie w pasie pogranicznym od Prabut po Olecko, natomiast w pó³nocno-wschodniej czêci
pozostawa³a du¿a liczba ludnoci niemieckiej i sta³y oddzia³y Armii Czerwonej.
16 APO, II-267-258. Organizacja pañstwowych szkó³ rednich ogólnokszta³c¹cych w województwie olsztyñskim.
17 AAN, 31/8. Ministerstwo Owiaty. Pismo KOS Mazurskiego  daty otwarcia szkó³ rednich w okrêgu.
18 Ibidem. W popularnonaukowej monografii pt. Mor¹g  z dziejów miasta i powiatu
(Olsztyn 1973, s. 274) pisano, ¿e gimnazjum funkcjonowa³o ju¿ od 15 padziernika 1945.
19 Kronika Liceum Ogólnokszta³c¹cego (w zbiorach szko³y).
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Najliczniejsz¹ grupê osadników stanowili s¹siedzi zza miedzy, czyli
mieszkañcy ówczesnych województw: bia³ostockiego, warszawskiego i pomorskiego. Z osadnikami przybywali nauczyciele, ludzie z du¿ym dowiadczeniem zawodowym, jak Ignacy Rowicki, Micha³ Leniewski czy Antoni Winiewski, którzy w latach miêdzywojennych kierowali szko³ami rednimi.
W grupie tej znajdowa³y siê tak¿e osoby m³odsze, ale z przygotowaniem
pedagogicznym, np. Józef Czerniakowski, Jan Bitner, Adam Koniewicz czy
Mateusz Trzaska20.
Ignacy Rowicki (ur. 1890), absolwent Politechniki Lwowskiej, pracê nauczycielsk¹ rozpocz¹³ w Mêskiej Szkole Realnej w Miñsku Mazowieckim jeszcze podczas pierwszej wojny wiatowej. Kontynuowa³ j¹ w Drugiej Rzeczpospolitej jako dyrektor gimnazjum w Miñsku Mazowieckim. Cieszy³ siê zapewne autorytetem, skoro przez dwie kadencje wybierano go na pos³a do Sejmu RP.
W latach trzydziestych przeniós³ siê do Aleksandrowa Kujawskiego i uczy³ tam
matematyki w Gimnazjum Mêskim oo. Salezjanów. Podczas okupacji bra³
udzia³ w tajnym nauczaniu. W lipcu 1945 r. przyby³ z ¿on¹ Wand¹ do Olsztyna i rozpocz¹³ przygotowania do otwarcia redniej szko³y handlowej. Musia³
wiêc wystaraæ siê o odpowiedni budynek, zwerbowaæ do pracy nauczycieli
i znaleæ uczniów. Zapisy do szko³y prowadzi³ w swoim mieszkaniu przy
ul. ¯eromskiego 1. Zg³osi³o siê 103 chêtnych, sporód których czêæ zosta³a
zakwalifikowana do gimnazjum, a druga grupa, która mia³a lepsze przygotowanie merytoryczne, trafi³a do klas licealnych. Zarz¹d miejski zaproponowa³,
aby do czasu znalezienia w³aciwego lokalu korzystaæ z pomieszczeñ gimnazjum komunikacyjnego. Organizator przyj¹³ tê propozycjê i 10 wrzenia 1945 r.
zosta³o otwarte Pañstwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe. Nauczanie
w nim podjêli: Ignacy i Wanda Rowiccy, Stefania Zarêbska, Anna Ptaszyñska
i Edward liwiñski21.
We wrzeniu 1945 r. nauczanie podjê³y rednie szko³y ogólnokszta³c¹ce
w Olsztynie (szko³a ¿eñska), Szczytnie, Gi¿ycku i Kêtrzynie. Istniej¹ce od
czerwca tego¿ roku gimnazjum ogólnokszta³c¹ce w Olsztynie zosta³o podzielone na dwie szko³y  mêsk¹ i ¿eñsk¹. Organizatork¹ gimnazjum ¿eñskiego
by³a wspominana ju¿ dr Irena Pietrzak-Paw³owska. Szko³a mieci³a siê
w budynku dawnego niemieckiego liceum dla dziewcz¹t. W zespole nauczycielskim znalaz³y siê: Jadwiga Lindner, Irena Kolpy, Zofia Kottik, Eugenia
Bogdan, Maria Osipow, Helena Trepanowska, Helena Wojciechowska, W³adys³awa Knosa³a, Jadwiga Kuprowska i Stanis³awa Zacharuk22. By³y one dobrze przygotowane do pracy owiatowej z m³odzie¿¹ rodzim¹ i nap³ywow¹.
Kilka nauczycielek ukoñczy³o kursy wiedzy o Warmii i Mazurach. W³adys³awa Knosa³a uczy³a w szkole polskiej w Olsztynie ju¿ w latach trzydziestych.
20

APO, II-267-57. Szko³y rednie w Okrêgu Mazurskim.
XXX lat szkolnictwa ekonomicznego w Olsztynie, oprac. J. Ba³dowski przy wspó³udziale
E. Kurpiewskiej, D. £aniec, I. Str¹ków, Olsztyn 1975, s. 1149.
22 APO, II-267-2. Sprawozdanie Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Olsztynie z 1 X 1947.
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Do nauki w gimnazjum pozyskano wcale liczn¹ grupê Warmiaczek i Mazurek. Dzia³ania zespo³u kierowanego przez dr Irenê Pietrzak-Paw³owsk¹ zosta³y docenione przez w³adze owiatowe. W 1947 r. Pañstwowe Gimnazjum
i Liceum ¯eñskie Ogólnokszta³c¹ce w Olsztynie otrzyma³o imiê Wojciecha
Kêtrzyñskiego23.
Gimnazjum w Szczytnie zak³ada³ Micha³ Leniewski  polonista pracuj¹cy w latach miêdzywojennych na Pomorzu, gdzie by³ dyrektorem szko³y.
Nauczanie w Szczytnie podjêli: Micha³ Mazur, Irena Kakowska, Gabriela
Trzaska, Kazimierz Mê¿yñski, Pawe³ Nowakowski i Józef Wêgrzyn24. Szko³ê
w Gi¿ycku, zwanym wówczas £uczanami, zak³ada³ Józef Czerniakowski
 polonista z Warszawy. W zespole nauczycielskim znalaz³y siê Halina Bobrowicz, Emilia Jacewicz, Jadwiga Strauch i Berta Sangowicz. Sytuacja kadrowa w ówczesnych £uczanach by³a ³atwiejsza, bo istnia³a tam druga szko³a
rednia  Liceum Pedagogiczne. Zatrudnieni w nim nauczyciele, np. Anna
i Bronis³aw Zapanikowi, uczyli w obydwu szko³ach25. Natomiast w takich
miastach, jak Kêtrzyn, I³awa, Nidzica czy Pisz, bardzo trudno by³o o nauczycieli z kwalifikacjami pedagogicznymi do pracy w szko³ach rednich. I tak np.
w Kêtrzynie przygotowania do powstania gimnazjum prowadzi³ Marian Petraszko, kierownik otwartej tam szko³y powszechnej. Przygotowania trwa³y
do koñca wrzenia 1945 r. Jej organizatorowi powierzono czasowo kierowanie
gimnazjum. Na pocz¹tki grudnia 1945 r. dyrektorem gimnazjum zosta³ Wincenty Kowal  filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Jagielloñskiego,
który w latach trzydziestych pracowa³ w gimnazjach polskich w Bytomiu,
a potem w Kwidzynie. Do Kêtrzyna przyby³ na probê W³adys³awa Gêbika,
wówczas naczelnika szkó³ rednich w Kuratorium Okrêgu Szkolnego. W gimnazjum w Kêtrzynie uczyli te¿: Ludwik Abramowicz, Edward Toczy³owski,
Helena Raksimowicz, Wac³aw Bohatkiewicz, Zygmunt Subotowicz i Maria
¯ebrowska26.
Gimnazjum w Piszu organizowa³ wiosn¹ 1946 r. Jan Bitner  nauczyciel
przyby³y z Warszawy. W pracach przygotowawczych pomaga³ mu Miko³aj
W³asienko, który znalaz³ siê w Prusach Wschodnich na przymusowych robotach. Przed wybuchem wojny W³asienko studiowa³ chemiê na Uniwersytecie
Stefana Batorego w Wilnie. Do zespo³u nauczycielskiego trafili równie¿: Boles³aw B³ocki, Helena Laskowska, Stanis³awa £yniewska i Klemens Mas³owski. Troje z nich mia³o niepe³ne kwalifikacje, niemniej zostali zatrudnieni
z klauzul¹, ¿e z czasem uzupe³ni¹ swoje wykszta³cenie. 1 czerwca 1946 r.
23 Kronika szkolna II LO w Olsztynie (w zbiorach szko³y). Na prze³omie lat czterdziestych
i piêædziesi¹tych zaprzestano u¿ywania imienia patrona szko³y, poniewa¿ nie mieci³ siê on
w grupie bohaterów komunistycznych
24 APO, II-267-57. Szko³y rednie w Okrêgu Mazurskim stan na 1 VI 1946 r.
25 APO, II-267-59. Protoko³y Rady Pedagogicznej Gimnazjum Ogólnokszta³c¹cego w Gi¿ycku za lata 19451948.
26 APO, II-267-58. Organizacja pañstwowych szkó³ rednich ogólnokszta³c¹cych w województwie olsztyñskim.
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gimnazjum w Piszu rozpoczê³o pracê27. Do zespo³u nauczycielskiego trafili
jeszcze: polonistka Irena Bonik, matematyk Roman Kozyra, anglista Adam
£êpicki i nauczyciel wychowania fizycznego Feliks Micha³owski. Szko³a
okrzep³a kadrowo i wkrótce, bo ju¿ od 1 lutego 1947 r., zarz¹dzeniem Ministra Owiaty otrzyma³a formaln¹ legalizacjê jako Pañstwowe Gimnazjum
Koedukacyjne Ogólnokszta³c¹ce w Piszu28.
W Mr¹gowie pozosta³a po wojnie liczna grupa ludnoci mazurskiej, przemieszana z niemieck¹. Proces weryfikacji narodowociowej dopiero siê rozpoczyna³. Wprawdzie do Mr¹gowa nap³ywali osadnicy z Polski, ale byli oni
w mniejszoci29. wiatlejsi organizatorzy ¿ycia spo³ecznego na Warmii i Mazurach próbowali wci¹gaæ do wspó³pracy ludnoæ rodzim¹, niemniej proces
pozyskiwania dla polskoci by³ niezwykle trudny i pocz¹tkowo nie przynosi³
spodziewanych efektów30. Do pracy repolonizacyjnej na gruncie szkolnym
stan¹³ Tadeusz M³odkowski  repatriant z Wilna, dowiadczony pedagog,
historyk i dzia³acz spo³eczny, który przed wojn¹ by³ cz³onkiem Rady Miejskiej w Wilnie i zapewne cieszy³ siê uznaniem, skoro 1935 r. zosta³ wybrany
na senatora RP. W latach okupacji pracowa³ na gospodarstwie rolnym
w pobli¿u Wilna i prowadzi³ tajne nauczanie. W po³owie 1946 r. przyby³ jako
repatriant do Mr¹gowa z zadaniem za³o¿enia tu szko³y. By³ ju¿ wtedy starszym cz³owiekiem (ur. 1887), ale nadal sk³onnym do stawiania czo³a nowym
wyzwaniom31. Trzeba by³o najpierw znaleæ pomieszczenie zastêpcze dla potrzeb szko³y, poniewa¿ budynek dawnego gimnazjum niemieckiego zosta³
powa¿nie zniszczony. Do czasu remontu gimnazjum korzystaæ mia³o z u¿yczonych pomieszczeñ Liceum Pedagogicznego, które równie¿ by³o w stadium
organizowania siê. Wspólny by³ nie tylko budynek, ale i zespó³ nauczaj¹cy.
Najtrudniej by³o zachêciæ m³odzie¿ do podjêcia nauki w polskiej szkole. Pocz¹tkowo zg³osi³o siê tylko 21 kandydatów. Przyjêto ich do klasy pierwszej
i od wrzenia rozpoczê³y siê zajêcia. Z miesi¹ca na miesi¹c zwiêksza³a siê
liczba uczniów gimnazjum. Obok istniej¹cej ju¿ klasy pierwszej utworzono
dwa oddzia³y wstêpne dla dzieci mazurskich, aby je uczyæ jêzyka polskiego
i elementarnych wiadomoci z geografii i historii polskiej. By³y to w³aciwie
kursy przygotowawcze do dalszej edukacji w polskiej szkole. Podobnie postêpowano tak¿e w Liceum Pedagogicznym32. W obydwu placówkach uczyli:
27

Ibidem.
APO, II-267-2. Sprawozdania o stanie szkolnictwa na terenie okrêgu olsztyñskiego za
rok szkolny 19461947.
29 R. Tomkiewicz, Mr¹gowo w latach 19451948, Mr¹gowskie Studia Humanistyczne
2001, nr 3.
30 Wysiedlaæ czy repolonizowaæ? Dylematy polityki polskiej wobec ludnoci rodzimej Warmii i Mazur po 1945 roku, pod red. T. Filipkowskiego, W. Gieszczyñskiego, Olsztyn 2002.
31 T. Filipkowski, Historyk regionalista (Tadeusz M³odkowski), Mr¹gowskie Studia Humanistyczne 2000, nr 2, s. 100105.
32 D. Achremczyk, Boles³aw Wytr¹¿ek  za³o¿yciel Liceum Pedagogicznego w Mr¹gowie,
Mr¹gowskie Studia Humanistyczne 2000, nr 2, s. 90-96; K. Schneider, Miêdzy barykadami,
Olsztyn 1999, s. 3139.
28
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Tadeusz i Maria M³odkowscy, Augustyn Block, Mieczys³aw Jeske, Hanna
Korolec, Stefan Piekarski. Pomaga³o im dwoje nauczycieli niemieckich, Gustaw Thomas (ur. 1884) i jego ¿ona Urszula (ur. 1906), którzy pozostali
w Mr¹gowie, przyznawali siê do swoich mazurskich korzeni i znali nieco
miejscow¹ gwarê. Obydwoje zostali zatrudnieni jako nauczyciele kontraktowi. Gustaw ukoñczy³ matematykê w Królewcu, mia³ tak¿e przygotowanie
muzyczne, uczy³ wiêc matematyki i piewu. Jego ¿ona mia³a wykszta³cenie
pó³wy¿sze i pracowa³a jako wychowawczyni w internacie dla dziewcz¹t33.
Szko³a w Mr¹gowie, podobnie jak kilka innych tego typu placówek w ówczesnym województwie olsztyñskim, zosta³a zarz¹dzeniem Ministra Owiaty
z 1 lutego 1947 r. oficjalnie powo³ana jako Pañstwowe Gimnazjum Koedukacyjne Ogólnoksztac¹ce34. Jego organizator zosta³ w sierpniu 1947 r. zwolniony z funkcji dyrektora, poniewa¿ ukoñczy³ 60 lat i osi¹gn¹³ wiek emerytalny.
Pozosta³ w obydwu szko³ach nauczycielem historii.
Wydaje mi siê, ¿e powodów dymisji Tadeusza M³odkowskiego z funkcji
dyrektora gimnazjum nale¿y upatrywaæ w dokonuj¹cych siê w Polsce zmianach politycznych. By³y senator RP zatrudniony na stanowisku dyrektora
szko³y le siê kojarzy³ ówczesnej w³adzy. Rozumia³ to zapewne i sam M³odkowski i dlatego ust¹pi³ b¹d zosta³ zwolniony. W dostêpnych materiach
ród³owych expressis verbis nie postawiono mu wyranego zarzutu, i¿ by³
pi³sudczykiem i wspiera³ re¿im sanacyjny. Jednak w narastaj¹cej atmosferze
rozliczania tej nieodleg³ej przesz³oci M³odkowski chcia³ usun¹æ siê w cieñ
i zaj¹æ siê bez reszty edukacj¹. Uczy³, zbiera³ pami¹tki przesz³oci, publikowa³
na ³amach prasy regionalnej, wyg³asza³ pogadanki i odczyty dla ró¿nych grup
spo³ecznych, g³ównie za dla nauczycieli i m³odzie¿y35. Funkcjê dyrektora gimnazjum w Mr¹gowie przej¹³ po nim Leon Masiulanis  filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W 1945 r. osiedli³ siê w Lidzbarku Warmiñskim i uczy³ w tamtejszym gimnazjum ³aciny do sierpnia 1946 r.36
Jesieni¹ 1946 r. powsta³y gimnazja ogólnokszta³c¹ce w Nidzicy, I³awie
i Bartoszycach. Nidzica i I³awa le¿a³y na dawnym pograniczu prusko-polskim, dlatego te¿ wczeniej docierali tam osadnicy z Mazowsza, Kujaw
i Pomorza, wród których by³o sporo m³odzie¿y, brakowa³o natomiast wykwalifikowanych nauczycieli. Do Nidzicy zosta³ skierowany Adam Koniewicz
z zadaniem zorganizowania tam szko³y. W pracach przygotowawczych pomagali mu: Konrad Pyszkowski, Henryk Neyman i Zenon Stefañski. W listopadzie 1946 r. szko³a w Nidzicy podjê³a nauczanie37. Jej organizatorowi powie33 APO, II-267-2. Sprawozdania o stanie szkolnictwa na terenie okrêgu olsztyñskiego za
rok szkolny 19461947.
34 APO, II-267-58. Organizacja pañstwowych szkó³ rednich ogólnokszta³c¹cych w województwie olsztyñskim.
35 T. Filipkowski, Historyk regionalista..., s. 100105.
36 APO, II-267-58. Organizacja pañstwowych szkó³ rednich ogólnokszta³c¹cych w województwie olsztyñskim.
37 Ibidem.
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rzono wkrótce zadanie zorganizowania szko³y w Bartoszycach. Dyrektorem
gimnazjum w Nidzicy zosta³ Zenon Stefañski, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, który przez wiele nastêpnych lat pracowa³ w szkolnictwie na
Warmii i Mazurach38. Brak nauczycieli opónia³ tak¿e powstanie szko³y redniej w I³awie. Budynek niemieckiego gimnazjum zosta³ zniszczony, trzeba
wiêc by³o znaleæ nie tylko nauczycieli, ale tak¿e zastêpcze pomieszczenia dla
potrzeb szko³y. Jej organizacji podj¹³ siê Antoni Winiewski  filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Poznañskiego nauczaj¹cy w latach miêdzywojennych w szko³ach na Pomorzu. Tu¿ przed wybuchem wojny by³ dyrektorem
gimnazjum w Tucholi.
Winiewski urodzi³ siê w 1903 r. w powiecie e³ckim na Mazurach. Kszta³ci³
siê pocz¹tkowo w szko³ach niemieckich, m.in. w gimnazjum w Bartoszycach.
Po przegranym przez Polskê plebiscycie 1920 r. jego rodzice jako optanci przenieli siê na Pomorze. Ojciec, zamo¿ny rolnik, zamieni³ swoje gospodarstwo
z Niemcem z powiatu brodnickiego. Antoni Winiewski zosta³ wówczas
uczniem gimnazjum w Brodnicy, a potem studentem Uniwersytetu w Poznaniu. Lata wojny prze¿y³ jako robotnik we m³ynie w Generalnej Guberni.
W 1946 r. na probê kuratora owiaty Zygmunta Szulczyñskiego podj¹³ siê
zorganizowania gimnazjum w I³awie39. W kronice szkolnej zachowa³ siê zapis
z przebiegu prowadzonych dzia³añ: Do koñca wrzenia [1946 r.] zajmowa³em
siê wyszukiwaniem i urz¹dzaniem budynku szkolnego. Przede wszystkim
nale¿a³o oszkliæ okna, uzupe³niæ »wyszabrowane« ramy okienne i drzwi. Równoczenie robi³em zapisy do gimnazjum. W moim »gabinecie« du¿a skrzynia
by³a biurkiem, a mniejsza fotelem. Trzecim moim zajêciem w tym okresie
organizacyjnym by³o szukanie nauczycieli; uda³o mi siê zaanga¿owaæ ludzi,
którzy nie mieli wprawdzie wykszta³cenia wy¿szego, ale wszyscy ukoñczyli
przed wojn¹ gimnazjum. Jedyny lekarz, jaki wówczas by³ w I³awie, podj¹³ siê
uczyæ fizyki. Najwiêksz¹ zalet¹ tych ludzi, którzy w wiêkszoci nigdy nie
uczyli, by³ zapa³ do pracy. Moim zasadniczym zadaniem by³o w pierwszym
okresie uczyæ grono pedagogiczne metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów. Praca ta uda³a mi siê40. W trakcie roku szkolnego nauczanie
w gimnazjum i³awskim podjêli: Wiktor Winiewski  brat dyrektora, plastyk
z wykszta³cenia, Witold i Danuta G³owaccy  absolwenci Uniwersytetu Jana
Kazimierza we Lwowie, a tak¿e Stanis³aw Borowiecki i Feliks Lesniak41.
W grudniu 1946 r. zosta³o otwarte gimnazjum w Bartoszycach42. wiatlejsi mieszkañcy miasta oraz lokalne w³adze zwróci³y siê do kuratora okrêgu
szkolnego z petycj¹ o utworzenie szko³y redniej. Kurator przychyli³ siê do
ich proby i skierowa³ do Bartoszyc wspomnianego Adama Koniewicza.
38

APO, II-267-2. Sprawozdania o stanie szkolnictwa na terenie okrêgu olsztyñskiego za
rok szkolny 19461947; OBN, R 158/IV/1. Licea ogólnokszta³c¹ce.
39 Relacja A. Winiewskiego z Olsztyna (wczeniej w I³awie) w zbiorach autora.
40 Kronika Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. S. ¯eromskiego w I³awie (w zbiorach szko³y).
41 APO, II-267-37. Szko³y rednie w okrêgu mazurskim (arkusze organizacyjne).
42 APO, II-267-18/58. Memoria³y mieszkañców Bartoszyc, Braniewa i Pas³êka.
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W pracach organizacyjnych pomaga³y mu Janina Radowska i Jadwiga Radziulewicz. Przygotowano izby lekcyjne, przeprowadzono zapisy uczniów
i intensywnie poszukiwano nauczycieli z kwalifikacjami zawodowymi. Zostali
wtedy zatrudnieni Gustaw Kalinowski, Janina Kowalska i Antoni wiackiewicz. Dyrektorem szko³y zosta³ jej organizator. Decyzj¹ ministra owiaty
z 1947 r. szko³a otrzyma³a legalizacjê prawn¹ jako Pañstwowe Gimnazjum
Koedukacyjne w Bartoszycach. Pocz¹tkowo uczy³o siê w nim oko³o 90 uczniów,
a ich liczba zwiêksza³a siê z ka¿dym rokiem. Koniewicz zrezygnowa³ z funkcji
dyrektora i wyjecha³ z Bartoszyc. Jego nastêpc¹ zosta³ Mateusz Trzaska43.
Po przesiedleniu ludnoci niemieckiej, do Braniewa i Pas³êka coraz liczniej zaczêli nap³ywaæ Polacy. Lokalne w³adze stara³y siê zatrzymaæ ich
w miejscu nowego osiedlenia. Czynnikiem stabilizacji by³y kocio³y i szko³y.
Dlatego te¿ w³adze i tworz¹ce siê tam organizacje spo³eczne zwraca³y siê do
kuratora okrêgu szkolnego z petycjami o otwarcie szkó³. Zapewnia³y przy
tym, ¿e znajd¹ stosowne pomieszczenia dla tych placówek (w Braniewie
budynek dawnego gimnazjum zosta³ zniszczony, a w Pas³êku powa¿nie
uszkodzony). Przygotowania to utworzenia gimnazjum w Braniewie prowadzi³a Jadwiga Stasiun. Znalaz³a budynek zastêpczy po by³ej garbarni i zaadaptowa³a go na potrzeby szko³y. Trudniejszy by³ natomiast dobór nauczycieli. W zespole pedagogicznym by³a dyrektorka z pe³nymi kwalifikacjami
zawodowymi, dwie nauczycielki szko³y podstawowej, aptekarz, sêdzia, urzêdnik i ksi¹dz. Ten ostatni oprócz religii uczy³ tak¿e jêzyków ³aciñskiego
i francuskiego. Ludzie ci, aczkolwiek nie przygotowani do pracy pedagogicznej, gorliwie wype³niali przyjête na siebie obowi¹zki, o czym z satysfakcj¹
pisa³ w sprawozdaniu okrêgowy wizytator kontroluj¹cy ich poczynania dydaktyczne44.
Wiele przeszkód musieli pokonywaæ organizatorzy szko³y redniej w Pas³êku. Tu równie¿ trzeba by³o szukaæ lokalu zastêpczego, staraæ siê o pedagogów. Starania takie podj¹³ Jan £ozowski, ur. w 1888 r. za Uralem syn powstañca styczniowego. Ukoñczy³ on studia matematyczne na Uniwersytecie
w Petersburgu w 1916 r. i zosta³ wcielony do armii rosyjskiej45. Po zawierusze wojennej i bolszewickiej rewolucji powróci³ do Polski, gdzie by³ nauczycielem i dyrektorem szkó³ rednich na Kresach Wschodnich. O tym, jak prze¿y³
lata okupacji sowieckiej i niemieckiej, nic bli¿szego nie wiemy. Po wojnie
zamieszka³ w Pas³êku, gdzie licznie docierali przesiedleñcy z Wo³ynia i Wileñszczyzny, wród których znaleli siê krewni marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Z myl¹ o osiedlaj¹cych siê w Pas³êku rodakach £ozowski zacz¹³ prowadziæ kursy gimnazjalne dla doros³ych. Organizowa³ je na polecenie starosty
powiatowego. Zajêcia dydaktyczne odbywa³y siê w budynku szko³y powszech43

APO, II-267-37. Szko³y rednie w okrêgu mazurskim (arkusze organizacyjne).
APO, II-91-52/81. Sprawozdanie z wizytacji Gimnazjum Ogólnokszta³c¹cego w Braniewie 910 VI 1947 r.
45 P. Babczyszyn, Wspomnienia (mps.), t. 3, Ossolineum, sygn. 15336.
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nej. Prowadzili je Jan £ozowski i wspó³pracuj¹cy z nim Teodor Janson, absolwent Szko³y Nauk Politycznych w Wilnie. Pomagali im nauczyciele miejscowej szko³y powszechnej. Kszta³cenie kursowe by³o jedynie form¹ zastêpcz¹.
Mieszkañcy chcieli mieæ prawdziwe gimnazjum w swoim miecie. D¹¿enia te
wspiera³y miejscowe w³adze. Prace przygotowawcze zosta³y uwieñczone sukcesem. We wrzeniu 1947 r. otwarto Pañstwowe Gimnazjum Koedukacyjne
Ogólnokszta³c¹ce46. Nauczanie podjêli w nim: Teodor Janson, Wincenty Krasnopolski, Jakub Prokuski, Marian Andrysiak, Ida Janson, Eugenia Kuca
i Helena Roginsewicz47. Piêcioro z wymienionych (Jan £ozowski, Teodor Janson, Jakub Prokuski, Eugenia Kuca i Helena Roginsiewicz) mia³o pe³ne kwalifikacje do pracy w gimnazjum. Dyrektorem z takim trudem utworzonej
szko³y zosta³ Jan £ozowski. W 1948 r. osi¹gn¹³ on wiek emerytalny, ust¹pi³
wiêc ze stanowiska dyrektora, nadal jednak uczy³ matematyki. Obowi¹zki po
nim przej¹³ Teodor Janson (ur. 1898) i pe³ni³ je do 1953 r.48
Powstanie gimnazjum w Pas³êku zamyka etap budowy zrêbów szkolnictwa polskiego na Warmii i Mazurach. Przypada³ on na lata 19451947, czas
ogromnych przemieszczeñ ludnoci w ró¿nych kierunkach geograficznych,
okres poszukiwania choæby nawet czasowej przystani, gdzie mo¿na by³oby
osi¹æ i podj¹æ w miarê spokojn¹ egzystencjê. Jednym z istotnych jej elementów by³a mo¿liwoæ zapewnienia dzieciom edukacji. Wczesne powstawanie
szkó³ ró¿nego szczebla wp³ywa³o stabilizuj¹co na proces migracyjny. W interesie rodziców i lokalnych w³adz le¿a³o, aby w ich miejscowociach powstawa³y takie placówki. To d¹¿enie przywieca³o równie¿ w³adzom owiatowym.
Z ró¿nych róde³ wynika, ¿e wiele wysi³ku w budowanie od podstaw owiaty
polskiej na Warmii i Mazurach w³o¿yli m.in. Pawe³ Sowa, Maria Ziêtara,
Zygmunt Szulczyñski, Jan Bohucki i W³adys³aw Gêbik. Pierwszych dwoje
by³o Warmiakami zwi¹zanymi z owiat¹ polsk¹, jak¹ próbowano tworzyæ
tutaj od czasu przygotowañ do plebiscytu w 1920 r. a¿ po drug¹ wojnê
wiatow¹. Obydwoje ponownie podjêli pracê na rzecz polskiej owiaty
w kwietniu 1945 r.49 W tym najwczeniejszym okresie trzeba by³o zabezpieczaæ mienie szkolne przed degradacj¹ i poszukiwaæ nauczycieli do pracy
z dzieæmi. Od wrzenia tego¿ roku do³¹czy³ do nich Zygmunt Szulczyñski
wyznaczony na stanowisko kuratora szkolnego.
Szulczyñski to dowiadczony pedagog z Pomorza, naczelnik wydzia³u
w Ministerstwie Wyznañ i Owiecenia Publicznego. W latach wojny i okupacji dzia³a³ w Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. W planach osobowych polskiego pañstwa podziemnego wyznaczono mu funkcjê kuratora okrêgu szkolnego pomorskiego. Na probê Czes³awa Wycecha, ministra owiaty w Tym46 APO, II-267-58. Organizacja pañstwowych szkó³ rednich ogólnokszta³c¹cych w województwie olsztyñskim.
47 Ibidem.
48 Pas³êk  z dziejów miasta i okolic 12971997, Pas³êk 1997, s. 450.
49 M. Ziêtara-Malewska, ladami twardej drogi, Warszawa 1966; P. Sowa, Po obydwu
stronach kordonu, Olsztyn 1969.
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czasowym Rz¹dzie Jednoci Narodowej, Szulczyñski podj¹³ siê organizacji od
podstaw szkolnictwa w Okrêgu Mazurskim. Do pomocy w tym niezwykle
trudnym zadaniu zachêci³ kilku pedagogów z Pomorza i l¹ska Cieszyñskiego. Od 1 wrzenia 1945 r. zaczê³o funkcjonowaæ Kuratorium Okrêgu Szkolnego Mazurskiego, na czele którego stan¹³ w³anie Zygmunt Szulczyñski50.
Nawi¹zywa³ kontakty ze znanymi sobie nauczycielami z Pomorza, l¹ska
Cieszyñskiego oraz Warszawy, zachêcaj¹c ich do podejmowania pracy na
ziemiach odzyskanych. W taki w³anie sposób trafili do Olsztyna: dr W³adys³aw Gêbik, Boles³aw Wytr¹¿ek i Otton Lipkowski, Jan Bohucki, Franciszek
Sikora i Pawe³ Tomoszek. Jedni, jak np. Wytr¹¿ek, Lipkowski i Tomoszek, zajêli
siê organizacj¹ kursów nauczycielskich, a nastêpnie liceów pedagogicznych,
z kolei Gêbik i Bohucki prowadzili prace organizacyjne przygotowuj¹ce do
zak³adania szkó³ powszechnych i rednich w Okrêgu Mazurskim. Franciszek
Sikora zosta³ powiatowym inspektorem szkolnym najpierw w Piszu, a potem
w Mr¹gowie. Do pracy w Kuratorium Okrêgu Szkolnego zostali skierowani
Tadeusz G¹czowski Antoni Knotz, Franciszek Sajdak i Piotr Stokowski51.
W latach 19451947 na Warmii i Mazurach utworzono 17 rednich szkó³
ogólnokszta³c¹cych dla m³odzie¿y. Szko³y zlokalizowane poza Olsztynem rozpoczyna³y nauczanie z niewielk¹, bo licz¹c¹ od 30 do 90 osób, grup¹
uczniów52. Tylko w ci¹gu roku 1946 liczba uczniów w rednich szko³ach
ogólnokszta³c¹cych podwoi³a siê. Ich regionalny sk³ad by³ nastêpuj¹cy: 1121
przesiedleñców z województw centralnych (48,8% ogó³u), 1095 repatriantów
z Kresów Wschodnich (47,6%), 81 Warmiaków i Mazurów (3,1%), 9 reemigrantów (0,4%)53.
Tak ma³y odsetek m³odzie¿y autochtonicznej wynika³ z trudnej sytuacji
materialnej ludnoci rodzimej oraz s³abej znajomoci jêzyka polskiego. Szersze udostêpnienie jej redniego wykszta³cenia mog³o nast¹piæ w drodze rozbudowy sieci internatów, stypendiów i wprowadzenia dodatkowych kursów
jêzyka polskiego. W³adze owiatowe powiêca³y sporo uwagi sprawom poszerzenia bazy rekrutacyjnej, starano siê, aby edukacja w szko³ach rednich
by³a dostêpna m³odzie¿y wiejskiej i pochodz¹cej z ma³ych miasteczek. W tym
celu organizowano klasy wstêpne dla m³odzie¿y bez ukoñczonej szko³y powszechnej i zak³adano internaty tam, gdzie to by³o tylko mo¿liwe. Ju¿ roku
szkolnym 1946/47 powsta³y internaty przy siedmiu szko³ach ogólnokszta³c¹cych.
Przy ka¿dej placówce organizowano, zazwyczaj z inicjatywy samych nauczycieli oraz przy wspó³udziale lokalnej w³adzy, tak¿e kursy ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych, na których wiele osób pozbawionych w latach wojny mo¿liwoci kszta³cenia zdobywa³o wiedzê i podnosi³o swoje kwalifikacje. Kursy
50

B. £ukaszewicz, op. cit., s. 2627.
P. Babczyszyn, op. cit.
52 APO, II-267-47. Szko³y rednie ogólnokszta³c¹ce w Okrêgu Mazurskim, stan na 1 X
1945 r.
53 AAN, Ministerstwo Owiaty, t. 383/2. Uczniowie w szko³ach województwa olsztyñskiego
wed³ug miejsca pochodzenia. Stan na 1 X 1946 r. Wyliczenia procentowe autora.
51
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o wiêkszej liczbie s³uchaczy przekszta³cano w szko³y dla doros³ych. Gimnazja
i licea ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych o statusie szkó³ pañstwowych najwczeniej za³o¿ono w Olsztynie, Mr¹gowie i Szczytnie. W innych miastach prowadzi³y je takie organizacje spo³eczne, jak Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego,
Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego czy Zwi¹zek Samopomocy Ch³opskiej. Nauka w tych szko³ach by³a czêciowo odp³atna54.
Mimo ¿e tematem artyku³u jest rednie szkolnictwo ogólnokszta³c¹ce
i na nim koncentrujê uwagê, to nie mogê pomin¹æ milczeniem kszta³cenia
zawodowego na rednim szczeblu. Wzmianki o nim pojawi³y siê ju¿ w trakcie
zasiedlania miast przez ludnoæ polsk¹. Szkolnictwo zawodowe z wyj¹tkiem
pedagogicznego rozwija³o siê znacznie wolniej ni¿ ogólnokszta³c¹ce. Nie dysponowa³o ono potrzebn¹ liczb¹ budynków i warsztatów szkolnych, poniewa¿
w³adze niemieckie nie rozwinê³y na tych terenach, poza Królewcem i Elbl¹giem, kszta³cenia na potrzeby przemys³u, a jedynie w zakresie gospodarstwa
domowego, handlu, us³ug i rolnictwa. Nie mia³o te¿ ono g³êbszych tradycji
w polskim systemie owiatowym. W opinii publicznej ci¹gle pokutowa³o, a chyba
i nadal w wielu rodowiskach jest podtrzymywane mniemanie o mniejszej
wartoci wykszta³cenia zawodowego w porównaniu z ogólnokszta³c¹cym.
Czynniki te w znacznej mierze zaci¹¿y³y na warunkach startu szkolnictwa zawodowego. Pocz¹tki jego datuj¹ siê od wrzenia 1945 r., kiedy to
otwarto w Olsztynie dwa gimnazja zawodowe. W roku nastêpnym zorganizowano dalsze cztery szko³y: Liceum Spó³dzielcze w Kêtrzynie, Gimnazjum
Stolarskie w Reszlu, Gimnazjum Krawieckie i Publiczn¹ redni¹ Szko³ê Zawodow¹ w Olsztynie55.
Na Warmii i Mazurach powa¿n¹ funkcjê spe³nia³a i nadal pe³ni owiata
rolnicza. Region ten zasiedla³a ludnoæ z województw wschodnich i centralnych, nie wyró¿niaj¹cych siê, jak wiadomo, wysokim rozwojem kultury rolnej. Osadnicy stykali siê tu z maszynami i urz¹dzeniami dot¹d im nieznanymi. Trzeba by³o nauczyæ ich obs³ugi i zachêciæ do stosowania w gospodarstwie
bardziej nowoczesnych sposobów uprawy ziemi. To by³a pierwsza przes³anka
owiaty rolniczej. Druga wynika³a z faktu, ¿e na tym terenie powsta³o wiele
gospodarstw pañstwowych, które potrzebowa³y kadr z ni¿szym i rednim
przygotowaniem rolniczym. Przes³anki te wytycza³y kierunki rozwoju owiaty
rolniczej. Jej organizacj¹ zaj¹³ siê Wydzia³ Owiaty Rolniczej powo³any przy
urzêdzie miejskim. W roku 1945/46 za³o¿ono piêæ ni¿szych i trzy rednie szko³y
rolnicze56. W roku nastêpnym liczba rednich szkó³ rolniczych wzros³a do
dziesiêciu (7 gimnazjów i 3 licea). Kszta³ci³y one w nastêpuj¹cych specjalnociach: rolnictwo, gospodarstwo wiejskie, hodowla, ogrodnictwo i rybactwo57.
54

APO, II-267-80. Szkolnictwo dla pracuj¹cych w roku szkolnym 19471948.
Dz. Urzêd. Ministerstwa Owiaty, 1946, nr 9, poz. 284.
56 APO, II-91-22. Sprawozdanie W. Jakiewicza na sesji Mazurskiej Wojewódzkiej Rady
Narodowej 8 IX 1947 r.
57 Ibidem; D. Kicowska, Nauczyciele szkó³ rolniczych na Warmii i Mazurach (19451989),
Olsztyn 2009.
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W ramach szeroko rozumianej owiaty zawodowej mieci³y siê tak¿e
zak³ady kszta³cenia nauczycieli: licea pedagogiczne i licea wychowawczyñ
przedszkoli. Podstawow¹ form¹ kszta³cenia nauczycieli do szkó³ powszechnych, zwanych póniej podstawowymi, by³y licea pedagogiczne. Pierwsza placówka tego typu powsta³a we wrzeniu 1945 r. w Olsztynie. Dwie nastêpne
zorganizowano w Gi¿ycku i Mor¹gu, za w 1946 r. w Mr¹gowie i Szczytnie58.
Szko³y rednie ogólnokszta³c¹ce i zawodowe zak³adane w latach 19451947
mia³y strukturê organizacyjn¹ analogiczn¹ do tej, jaka obowi¹zywa³a w Drugiej Rzeczpospolitej od 1932 r., czyli od reformy zwanej jêdrzejowiczowsk¹.
Przyjêto wówczas dwa stopnie organizacyjne: gimnazjum (czteroletnie) i liceum (dwuletnie). Po ukoñczeniu gimnazjum absolwent otrzymywa³ tzw.
ma³¹ maturê i móg³ kszta³ciæ siê dalej w liceum ogólnokszta³c¹cym lub zawodowym. Ten drugi etap kszta³cenia koñczy³ siê egzaminem dojrza³oci.
Tu¿ po wojnie dopuszczono drobne odstêpstwa organizacyjne, a mianowicie zezwolono na prowadzenie klasy wstêpnej w celu wyrównania braków
edukacyjnych. Inne odstêpstwa poczyniono w zak³adach kszta³cenia nauczycieli i szkolnictwie nauczycieli.
Znacznie g³êbsze zmiany zaistnia³y w programach nauczania, szczególnie w grupie przedmiotów humanistycznych: jêzyk polski, historia, wiedza
o Polsce i wiecie wspó³czesnym. Ramy artyku³u nie pozwalaj¹ na wnikliwsz¹ analizê zmian programowych, jakich dokonano w pierwszych latach powojennych w szkolnictwie rednim. W 1947 r. radykalnie przekszta³cono
system szkolnictwa w Polsce, w tym cele nauczania i programy nauczania.
Na gruncie szkolnym rozpoczêto ofensywê ideologiczn¹, która by³a czêci¹
sk³adow¹ okresu stalinowskiego.
SUMMARY
One of the most pressing tasks facing the authorities after World War II was the
organisation of Polish schools in the region of Warmia and Mazury. Secondary school
teachers contributed to the preservation of Polish national identity not only among
the students, but also their parents and relatives. In 19451947, 17 secondary
schools of general education were established in Warmia and Mazury.
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APO, II-267-21. Licea pedagogiczne w województwie olsztyñskim. Stan na 1 X 1946 r.;
J. Sempio³, Licea pedagogiczne w województwie olsztyñskim 19451979, Olsztyn 1983.
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Wydzia³ Prawa i Administracji
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

RESORT SPRAW WEWNÊTRZNYCH
W OKRESIE TRANSFORMACJI USTROJOWEJ
W POLSCE
(ASPEKTY ORGANIZACYJNO-PRAWNE)
W procesach lat osiemdziesi¹tych, których rezultatem by³a zmiana ustrojowa, znacz¹c¹ rolê spe³nia³ resort spraw wewnêtrznych. Jest to stwierdzenie
doæ oczywiste, mimo i¿ stopieñ rozpoznania tego problemu jest dalece niepe³ny, a czêæ spostrze¿eñ z nim zwi¹zanych nie ma oparcia ród³owego.
Pamiêtaj¹c jednak o roli, jak¹ w latach osiemdziesi¹tych pe³ni³ na polskiej
scenie politycznej gen. Czes³aw Kiszczak, szef tego resortu, trudno o inn¹
konstatacjê.
Podstawowe struktury organizacyjne resortu spraw wewnêtrznych zosta³y ukszta³towane w pierwszym okresie przemian okrelanych mianem odwil¿y popadziernikowej1. Charakterystyczn¹ ich cech¹ by³a podwójna rola,
w jakiej wystêpowa³ centralny urz¹d, jakim by³o Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych (MSW). Spe³nia³o ono bowiem z jednej strony funkcje nadzorczokontrolne w stosunku do podporz¹dkowanych mu struktur i formacji, w tym
Milicji Obywatelskiej (MO), Nadwilañskich Jednostek Wojskowych MSW
1 Schemat ustrojowy aparatu policyjnego Polski powojennej zosta³ ukszta³towany w drugiej po³owie 1944 r. Jego charakterystyczn¹ cech¹ by³o wyodrêbnienie aparatu bezpieczeñstwa
publicznego (policji politycznej), nadanie mu statusu aparatu faktycznie podporz¹dkowanego
partii sprawuj¹cej w³adzê oraz powi¹zanie go z policj¹ porz¹dkow¹ i kryminaln¹ o nazwie
Milicja Obywatelska.
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oraz Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP), z drugiej stanowi³o ogniwo wykonawcze powsta³ej w listopadzie 1956 r. S³u¿by Bezpieczeñstwa (SB), czego
m.in. wiadectwem by³o nazewnictwo jej wewnêtrznych jednostek, np. Departament I MSW czy Biuro C MSW2.
Podstawa normatywna dla tak rozbudowanej od strony organizacyjnej
struktury, jak i wype³nianej przez ni¹ roli by³a w¹t³a. Tworzy³ j¹ przez wiele
lat lakoniczny Dekret z 7 grudnia 1954 r. o naczelnych organach administracji pañstwowej w zakresie spraw wewnêtrznych i bezpieczeñstwa pañstwa3,
równie zwiêz³a Ustawa z 13 listopada 1956 r. o zmianie organizacji naczelnych organów administracji publicznej w zakresie bezpieczeñstwa publicznego4, a tak¿e Dekret z 21 grudnia 1955 r. o organizacji i zakresie dzia³ania
MO5. Te trzy akty pomija³y w opisie SB6, co powodowa³o, ¿e z ustawowego
pu³apu normatywnego by³a ona bytem martwym, czemu naturalnie przeczy³a praktyka ¿ycia codziennego.
Ustawa z 14 lipca 1983 r. o urzêdzie Ministra Spraw Wewnêtrznych
Za jeden z wielu polskich paradoksów, uznaæ mo¿na usuniêcie wskazanej
luki prawnej u schy³ku stanu wojennego. Stopniowe ograniczanie jego restrykcji a¿ do pe³nego zniesienia oznacza³oby bowiem przywrócenie ustawodawstwa w pe³ni ju¿ anachronicznego, w postaci przypomnianych wy¿ej regulacji prawnych z lat piêædziesi¹tych. Nie sankcjonowa³o ono np. dzia³ania
oddzia³ów zwartych MO, a rozwój sytuacji spo³eczno-politycznej nie pozostawia³ z³udzeñ, ¿e bêd¹ one mia³y zajêcie. Niemniejsz¹ ich wad¹, sporód wielu
innych, by³ brak odniesieñ  na tym szczeblu prawa  do tzw. dzia³añ operacyjnych, powszechnie stosowanych przez organy policyjne we wszystkich krajach, niemniej z racji brutalnego wkraczania w podstawowe prawa i wolnoci
obywatelskie poddanych kontroli prawa. Polska, izolowana na arenie miêdzynarodowej przez kraje demokratyczne i d¹¿¹ca do normalizowania swej
pozycji, nie mog³a wiêc ignorowaæ standardów powszechnie obowi¹zuj¹cych.
Wspomniane odniesienia zewnêtrzne, jak równie¿ wewnêtrzne  przy
czym te ostatnie by³y istotniejsze  zdecydowa³y, ¿e tu¿ przed zniesieniem
2 Departament I MSW by³ faktycznie centraln¹ jednostk¹ s³u¿by wywiadu, gdy Biuro C
MSW by³o centraln¹ jednostk¹ kartoteczn¹ S³u¿by Bezpieczeñstwa, a tak¿e jej archiwum.
3 Dz.U. 1954, nr 54, poz. 269.
4 Dz.U. 1956, nr 54, poz. 241.
5 Dz.U. 1955, nr 46, poz. 311.
6 Ustawa z 13 listopada 1956 r. o zmianie naczelnych organów administracji publicznej
w zakresie bezpieczeñstwa publicznego jedynie znosi³a Komitet ds. Bezpieczeñstwa Publicznego, powierzaj¹c jego powinnoci Ministrowi Spraw Wewnêtrznych. Nie stanowi³a ona natomiast
o powo³aniu nowej struktury, zwanej S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa. Ten brak regulacji ustawowych
dotyczy³ równie¿ spraw czysto pracowniczych, czego wiadectwem by³y dwie ustawy przyjête
31 stycznia 1959 r.: o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich
rodzin; o s³u¿bie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Mimo i¿ zawarte tam przepisy mia³y
zastosowanie wobec funkcjonariuszy SB, to w ustawach nazwa tej formacji nie pada³a.
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stanu wojennego wraz z jego regulacjami, sejm 14 lipca 1983 r. przyj¹³
ustawê o urzêdzie Ministra Spraw Wewnêtrznych i zakresie dzia³ania podleg³ych mu organów7, uchylaj¹c jednoczenie trzy obowi¹zuj¹ce dot¹d regulacje
z lat 19541956 dotycz¹ce dzia³alnoci tego organu oraz podporz¹dkowanych
mu formacji.
Ustawa z 14 lipca, jak na obszar, który regulowa³a, by³a zwiêz³a, bowiem
zamkniêto j¹ w 23 artyku³ach. W konsekwencji zawiera³a 14 bezporednich
upowa¿nieñ do wydania aktów normatywnych ni¿szego rzêdu, adresuj¹c je
b¹d do Rady Ministrów (7 delegacji), b¹d do Ministra Spraw Wewnêtrznych (7 delegacji). Taka konstrukcja ustawy zosta³a skrytykowana przez
ówczesne rodowiska opozycyjne, które okreli³y j¹ mianem regulacji blankietowej. Stanowiska tego nie podzielali jej autorzy i zwolennicy argumentuj¹cy, ¿e normowa³a ona wszystkie podstawowe kwestie zwi¹zane z opisywanym urzêdem, odsy³aj¹c w szczegó³ach do regulacji ni¿szego rzêdu8.
Ustawa w rozwi¹zaniach ustrojowych z 14 lipca 1983 r. czyni³a z Ministra Spraw Wewnêtrznych naczelny organ administracji pañstwowej w dziedzinie ochrony bezpieczeñstwa pañstwa i porz¹dku publicznego, a tak¿e
ochrony przed bezprawnymi zamachami na ¿ycie i zdrowie ludzkie oraz na
dorobek materialny i kulturalny spo³eczeñstwa. Mia³ on te¿ strzec praworz¹dnoci ludowej oraz wspó³dzia³aæ z innymi organami pañstwowymi
w zakresie ochrony praw i wolnoci obywatelskich (art. 1). Wype³nia³ te
zadania poprzez bêd¹ce w jego dyspozycji: SB, MO, podleg³e jednostki wojskowe i stra¿ po¿arn¹. W terenie jego organami byli szefowie wojewódzkich,
rejonowych, miejskich i dzielnicowych urzêdów spraw wewnêtrznych oraz
komendanci komisariatów i posterunków MO (art. 5).
Zakres zadañ Ministra Spraw Wewnêtrznych i jego pozycja ustrojowa
w ww. ustawie nie odbiega³y od uprzednio obowi¹zuj¹cych rozwi¹zañ, a zosta³y jedynie sformu³owane w nieco innej poetyce. Istotniejsze na pozór zmiany dotyczy³y struktury i pozycji prawnej organów, przy pomocy których wykonywa³ te powinnoci. Wynika³o to  co sygnalizowano  z koniecznoci
ustawowego okrelenia podstaw prawnych, funkcji i zadañ SB; dot¹d pomijanych w aktach tej rangi. Lukê tê wype³nia³ g³ównie art. 5 stanowi¹cy, ¿e
Minister Spraw Wewnêtrznych wykonuje swoje zadania m.in. poprzez SB, do
w³aciwoci której nale¿a³a ochrona bezpieczeñstwa pañstwa i porz¹dku publicznego. Uzupe³nia³y go art. 7, 8 i 9 nadaj¹ce funkcjonariuszom SB identyczne uprawnienia s³u¿bowe jak milicjantom.
Podstawow¹ u³omnoci¹ tak skonstruowanej ustawy by³ brak najbardziej
nawet ogólnego rozgraniczenia powinnoci dwóch podstawowych formacji resortu spraw wewnêtrznych, tj. SB i MO. Wynika³o to szczególnie z art. 5 pkt
2 ustawy stanowi¹cego, ¿e: Ochrona bezpieczeñstwa pañstwa i porz¹dku
publicznego nale¿y do podstawowych zadañ S³u¿by Bezpieczeñstwa i Milicji
7

Dz.U. 1983, nr 38, poz. 172.
B. Dobkowski, Funkcje resoru spraw wewnêtrznych w ujêciu prawno-historycznym, Warszawa 1984, s. 72.
8
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Obywatelskiej. Treæ przywo³anego artyku³u powodowa³a, ¿e ka¿dy czytelnik ustawy, nieznaj¹cy ówczesnych realiów politycznych, musia³by odnieæ
wra¿enie, ¿e dla realizacji literalnie tych samych celów powo³ano dwie odrêbne s³u¿by, dubluj¹ce tym samym irracjonalnie swoje zadania9.
Ustawa, wprowadzaj¹c pozornie now¹ strukturê organów Ministra
Spraw Wewnêtrznych, zawiera³a dwa bardzo znacz¹ce b³êdy legislacyjne.
Pierwszym z nich by³o pominiêcie Komendy G³ównej MO wraz z jej szefem.
Tym samym organ maj¹cy decyduj¹cy wp³yw na dzia³alnoæ ca³ej ponadstutysiêcznej formacji nie mia³ praktycznie umocowania prawnego i jako taki
nie powinien istnieæ. Podobnie ustawa pomija³a milczeniem realnie istniej¹c¹
centralê SB na ul. Rakowieckiej w Warszawie, bowiem jej dyspozycje dotycz¹ce Ministra Spraw Wewnêtrznych urzêduj¹cego pod tym samym adresem
odnosi³y siê do niego jako do naczelnego organu administracji pañstwowej
w dziedzinie ochrony bezpieczeñstwa pañstwa i porz¹dku publicznego, a nie
szefa jednej z podporz¹dkowanej mu s³u¿b i formacji.
Ustawa z 14 lipca 1983 r., mimo zasygnalizowanych b³êdów, niespójnoci
i innych u³omnoci, zas³uguje na uwagê, jako ¿e wprowadzi³a do ustawodawstwa dwie znacz¹ce instytucje pomijane dot¹d w aktach prawnych tej rangi
 S³u¿bê Bezpieczeñstwa, definiuj¹c w sposób najbardziej ogólny zakres jej
powinnoci, oraz dzia³ania operacyjne, przyznaj¹c tym samym, ¿e nale¿¹ one
do palety stosowanych rodków.
Logika i konstrukcja ustawy z lipca 1983 r. zosta³a powielona w dope³niaj¹cej j¹ Ustawie z 31 lipca 1985 r. o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej10.
Równie¿ ona wprowadza³a na grunt prawa stanowionego pragmatykê funkcjonariuszy SB, która do tej pory nie mia³a takiego umocowania, jednoczenie wi¹¿¹c j¹ bezporednio z zasadami s³u¿by w MO. Elementem unifikacji
by³o tak¿e wprowadzenie dzia³aj¹cych na tej samej podstawie normatywnej
s¹dów honorowych oraz Rad Funkcjonariuszy. Te ostatnie by³y koncesjonowanym erzacem zwi¹zku zawodowego. Pojawi³y siê w 1981 r.11 jako odpo9

Zawiadcza³ o tym te¿ art. 6 stanowi¹cy, ¿e: 1. Funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa
i Milicji Obywatelskiej w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestêpstw i wykroczeñ oraz innych dzia³añ godz¹cych w bezpieczeñstwo pañstwa lub porz¹dek publiczny wykonuj¹ czynnoci: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-ledcze i administracyjno-prawne.
2. Funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa i Milicji Obywatelskiej wykonuj¹ równie¿ czynnoci
na polecenie s¹dów i organów prokuratury w zakresie okrelonym w odrêbnych przepisach.
3. Uprawnienia procesowe funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej wynikaj¹ce z przepisów Kodeksu postêpowania karnego i przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia
przys³uguj¹ równie¿ funkcjonariuszom S³u¿by Bezpieczeñstwa.
10 Dz.U. 1985, nr 38, poz. 181.
11 Propozycja powo³ania Rad Funkcjonariuszy pojawi³a siê na pocz¹tku czerwca 1981 r.
jako reakcja kierownictwa resortu na inicjatywê powo³ania bran¿owego zwi¹zku zawodowego
w MO. 2 listopada 1981 r. Rada Ministrów podjê³a uchwa³ê o ich tworzeniu, jednak og³oszenie
stanu wojennego dzia³ania te przerwa³o. Rady zosta³y zalegalizowane na gruncie prawa stanowionego w ustawie z 14 lipca 1983 r. I Krajowa Konferencja Rad Funkcjonariuszy MO odby³a
siê 7 kwietnia 1984 r. w Warszawie, co zwieñczy³o proces ich tworzenia.
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wied kierownictwa resortu na próby utworzenia w MO bran¿owego zwi¹zku
zawodowego12, a przedmiotowa ustawa legalizowa³a ich dzia³alnoæ oraz dowartociowywa³a ich znaczenie.
Stare kierownictwo w nowej sytuacji
Rozmowy przy Okr¹g³ym Stole oraz bêd¹ce ich rezultatem wybory
z 4 czerwca 1989 r. by³y z najwy¿sz¹ uwag¹ i zainteresowaniem  nie tylko
cile zawodowym  obserwowane przez funkcjonariuszy wszystkich formacji
resortu spraw wewnêtrznych, wiadomych, ¿e ewentualne zmiany, których
skalê trudno by³o jednak przewidzieæ, dotkn¹ równie¿ ich instytucjê13. Pewien niepokój zwi¹zany z wynikami wyborów zosta³ zneutralizowany powierzeniem 2 sierpnia 1989 r. dotychczasowemu ministrowi spraw wewnêtrznych gen. Cz. Kiszczakowi misji sformowania rz¹du, co wydawa³o siê oczywist¹ gwarancj¹ uchronienia resortu przed rewan¿em ze strony przeciwników
zasiadaj¹cych w ³awach parlamentarnych. Brak powodzenia w realizacji tej
misji i powierzenie steru rz¹dów Tadeuszowi Mazowieckiemu pewnoæ tê
nadwerê¿y³y. Przeciwnym sygna³em, daj¹cym nadziejê na przys³owiowe status quo ante bellum, by³ koalicyjny charakter nowego rz¹du, w którym uwa¿any za gwaranta resortowych interesów gen Cz. Kiszczak nie tylko utrzyma³ dotychczasowe stanowisko ministra spraw wewnêtrznych, ale zosta³
równie¿ wicepremierem, a dodatkowo 25 wrzenia obj¹³ funkcjê przewodni12 W pierwszej po³owie 1981 r. w milicji mia³y miejsce dzia³ania na rzecz utworzenia
struktury zwi¹zkowej o nazwie Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy Funkcjonariuszy
MO. Ich apogeum przypad³o na czerwiec 1981 r., kiedy w Warszawie odby³ siê zjazd delegatów
reprezentuj¹cych 37 garnizonów milicyjnych. Dzia³ania te zosta³y spacyfikowane przez kierownictwo MSW, przede wszystkim poprzez wydalenie ze s³u¿by oko³o 100 najbardziej aktywnych
reprezentantów tej inicjatywy. Pierwsze uwagi dotycz¹ce tej inicjatywy zob. P. Majer, Geneza
NSZZ Policjantów. Rok 1981  wyprzedzenie swojego czasu, Gazeta Policyjna 2000, nr 16.
Szersze badania dotycz¹ce tej struktury prowadzi obecnie jeden z inicjatorów tego ruchu,
Wiktor Mikusiñski, który cz¹stkowe ustalenia przedstawi³ m.in. w szkicu Milicjant w opozycji,
Karta 2002, nr 35. Badania na ten temat podj¹³ te¿ S³awoj Kopka, wieñcz¹c je prac¹ Zakazany Zwi¹zek. 10 dni, które wstrz¹snê³y aparatem, Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy
Policjantów, Warszawa 2006, s. 204.
13 Reakcje ¿o³nierzy i funkcjonariuszy resortów obrony narodowej i spraw wewnêtrznych
na wydarzenia 1989 r. nie sta³y siê jak dot¹d przedmiotem szerszych badañ, przez co s¹
niekiedy uogólniane i upraszczane. Odbiegaj¹ od tego stereotypu spostrze¿enia A. Dudka, który
odnosz¹c siê do przedmiotowej kwestii, przyzna³, ¿e odnalezione dokumenty na temat nastrojów
panuj¹cych w wojsku oraz milicji po wyborach s¹ nieliczne i ogólnikowe. By³y jednak na tyle
wyraziste, ¿e autor w formie koñcowej konkluzji przyzna³, ¿e dla wiêkszoci wojskowych istotniejszym wówczas problemem by³a pogarszaj¹ca siê sytuacja materialna ni¿ rozk³ad wewnêtrzny PZPR, nawet jeli niektórzy z nich byli z tego powodu rzeczywicie przygnêbieni. Podobnie
rzecz siê mia³a w milicji, w której stwierdzano narastanie rozgoryczenia i przejawów niezadowolenia, ale ich przyczyny upatrywano nie tyle w wynikach wyborów, co w brakach materia³owo-technicznych, kadrowych i pogarszaniu siê sytuacji socjalno-bytowej funkcjonariuszy. Zob.
A. Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozk³ad dyktatury komunistycznej w Polsce 19881990,
Kraków 2004, s. 345346.
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cz¹cego Komitetu Koordynacyjnego Rady Ministrów ds. Przestrzegania Prawa,
które to stanowisko powierzy³a mu imiennie Rada Ministrów w uchwale powo³uj¹cej tê strukturê14. Komitet nie mia³ wiêkszego realnego znaczenia15, niemniej zbieranie przez Cz. Kiszczaka kolejnych stanowisk i tytu³ów musia³o
byæ przez funkcjonariuszy resortu interpretowane jako obiecuj¹ce.
Interesuj¹ce z tego punktu widzenia by³y równie¿ pierwsze nominacje
w resorcie, w tym objêcie funkcji pierwszego zastêpcy ministra przez dotychczasowego podsekretarza stanu, a zarazem szefa SB gen. Henryka Dankowskiego, który zast¹pi³ na tym stanowisku gen. W³adys³awa Po¿ogê16. Ponadto
p³k Jerzy Karpacz zosta³ awansowany ze stanowiska zastêpcy szefa SB na jej
szefa, a równie zas³u¿ony dla resortu gen. bryg. Zdzis³aw Sarewicz  na szefa
S³u¿by Wywiadu i Kontrwywiadu17. Nied³ugo póniej podobn¹ dawkê optymizmu przynios³y nominacje na stopnie generalskie. 9 padziernika prezydent W. Jaruzelski awansowa³ do stopnia genera³a dywizji wspomnianego
H. Dankowskiego i komendanta g³ównego MO Zenona Trzciñskiego, a do
stopnia genera³a brygady szefa Wojewódzkiego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych
(WUSW) w £odzi Marka Ochockiego, szefa Sto³ecznego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych (SUSW) Zbigniewa Pochecia oraz szefa WUSW w Katowicach
Zdzis³awa Wewera18. Mo¿na by³o z tych roszad oraz nominacji wnosiæ, ¿e
zmiany oczywicie bêd¹, ale swoi zast¹pi¹ swoich. Mniej widoczni, z mniejsz¹
kart¹ zas³ug w zwalczaniu opozycji, zajm¹ miejsce tych bardziej eksponowanych, których utrzymywanie na stanowiskach by³o po prostu niemo¿liwe.
Taka linia postêpowania wymaga³a jednak ofiar, a wiêc rotacji kadrowej wród najbardziej zas³u¿onych, a niekiedy i najbli¿szych wspó³pracowników szefa resortu. Nie mia³ on jednak z tego powodu nadmiernych sentymentów, przedk³adaj¹c koniecznoæ polityczn¹ nad swego rodzaju lojalnoæ
wobec niedawnych podw³adnych. Proces odchodzenia ze s³u¿by nasili³ siê na
pocz¹tku 1990 r., kiedy nieuchronnoæ zmian stawa³a siê coraz bardziej bezsporna. Wed³ug informacji Departamentu Kadr MSW, o ile w grudniu 1989 r.
tylko z MSW i Komendy G³ównej MO zwolni³y siê 42 osoby, to w styczniu
1990 r. ju¿ 110, w lutym  293, a w pierwszej dekadzie marca  10719.
W sumie, jak zbilansowano w Informacji o wymianie kadr w resorcie spraw
wewnêtrznych, w okresie od 1 grudnia 1989 r. do 18 czerwca 1990 r. stanowiska utraci³o 202 cz³onków wy¿szej kadry kierowniczej, w tym 1 wicemini14 M.P. 1989, nr 35, poz. 270. Struktura ta w konstrukcji i celach nawi¹zywa³a do Komitetu Rady Ministrów ds. Przestrzegania Prawa, Porz¹dku Publicznego i Dyscypliny Spo³ecznej,
który istnia³ w latach 19831989, a przewodniczy³ mu równie¿ gen. Cz. Kiszczak.
15 O w pe³ni fasadowym charakterze Komitetu zawiadcza³o zwo³anie jego pierwszego
posiedzenia dopiero 27 kwietnia 1990 r. Wiod¹cym tematem obrad by³ stan bezpieczeñstwa
pañstwa na tle zagro¿enia przestêpczoci¹.
16 A. Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 19891995. Zarys historii politycznej, Kraków 1997, s. 64.
17 Zob. tygodnik Komendy G³ównej MO W s³u¿bie narodu 1989, nr 4647.
18 Ibidem, nr 48.
19 Zob. tygodnik Komendy G³ównej Policji Gazeta Policyjna 1990, nr 23.
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ster, 5 szefów s³u¿b, 16 dyrektorów departamentów i jednostek równorzêdnych oraz 32 ich zastêpców20. Wedle innego bilansu, ze starej kadry kierowniczej rezyduj¹cej na Rakowieckiej, a licz¹cej 137 osób, po zmianach pozosta³o pod tym adresem tylko 20 osób21.
Gen. Kiszczak oprócz zmian kadrowych podj¹³ te¿ inne dzia³ania maj¹ce
uwiarygodniæ go w zmieniaj¹cych siê warunkach spo³eczno-politycznych,
w czym pomog³a mu swoista manipulacja prawna. 22 sierpnia, w wiêc
w przeddzieñ zaprzysiê¿enia premiera T. Mazowieckiego, stara Rada Ministrów obraduj¹ca pod kierownictwem Cz. Kiszczaka przyjê³a uchwa³ê nr 128,
moc¹ której zastrze¿one dot¹d tylko dla niej prawo do ³¹czenia, likwidowania
b¹d przekszta³cania jednostek resortu spraw wewnêtrznych22 zosta³o scedowane na Ministra Spraw Wewnêtrznych23. Tym samym osoba piastuj¹ca to
stanowisko mog³a odt¹d samodzielnie kszta³towaæ strukturê organizacyjn¹
resortu, nie wtajemniczaj¹c w to innych cz³onków rz¹du z premierem na
czele. Dokonanie tak daleko id¹cych zmian, dwa dni przed zaprzysiê¿eniem
nowego Prezesa Rady Ministrów, nie mog³o byæ przypadkowe. Potwierdzi³y to
decyzje z drugiej po³owy 1989 r., kiedy to szef resortu dokona³ znacz¹cych
korekt w jego strukturze organizacyjnej. 24 sierpnia przebudowa³ S³u¿bê
Bezpieczeñstwa przez wyodrêbnienie z niej cywilnego wywiadu i kontrwywiadu oraz przekszta³cenie pozosta³ych departamentów i biur w jednostki, których nazwy sugerowaæ mia³y polityczn¹ neutralnoæ, a zarazem niezbêdnoæ
z punktu widzenia interesów pañstwa. Taki ich status i misjê anonsowa³y nazwy: Departament Ochrony Konstytucyjnego Porz¹dku Pañstwa oraz Departament Ochrony Gospodarki24. 7 wrzenia przemianowano ciesz¹ce siê z³¹ s³aw¹
Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej w Oddzia³y Prewencji MO25.
Kierownictwo resortu nie broni³o te¿ nadmiernie Ochotniczej Rezerwy Milicji
Obywatelskiej, która zosta³a zlikwidowana przez Sejm 23 listopada 1989 r.26
Dynamika zmian, jakie zachodzi³y w kraju od czerwcowych wyborów,
a tak¿e ró¿ne sprzeczne sygna³y docieraj¹ce w zwi¹zku z tym do funkcjona20

Podajê za: A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 476477.
W. Bere, K. Brunetko, Gliniarz z Tygodnika. Rozmowa z by³ym ministrem spraw
wewnêtrznych K. Koz³owskim, Warszawa 1991, s. 41.
22 Wynika³o to z Ustawy z 14 lipca 1983 r. o urzêdzie Ministra Spraw Wewnêtrznych
i zakresie dzia³ania podleg³ych mu organów, która w art. 2 ust. 4 stanowi³a, ¿e Rada Ministrów
nadaje statut organizacyjny MSW.
23 Nie zosta³a opublikowana w Monitorze Polskim. Kwestia ta wystêpuje m.in. w: A. Dudek,
Reglamentowana rewolucja..., s. 451; Czego nie powiedzia³ gen. Kiszczak. Z J. Widackim rozmawia W. Wróblewski, Warszawa 1992, s. 1617 (tu podano mylnie datê przyjêcia uchwa³y, wi¹¿¹c
j¹ z czerwcem).
24 A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 451455.
25 Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej formalnie zosta³y zlikwidowane zarz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych z 7 wrzenia 1989 r. W ich miejsce utworzono Oddzia³y
Prewencji MO, powi¹zane z 22 Wojewódzkimi Urzêdami Spraw Wewnêtrznych. W chwili powstania liczy³y 5177 funkcjonariuszy zawodowych i 13 000 w s³u¿bie kandydackiej; zob.
W s³u¿bie narodu 1989, nr 42.
26 Dz.U. 1989, nr 64, poz. 388.
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riuszy resortu wymaga³y zajêcia czytelnego stanowiska przez kierownictwo
resortu spraw wewnêtrznych. Gen. Cz. Kiszczak, powielaj¹c utarte schematy,
zwo³a³ 1617 padziernika 1989 r. naradê podleg³ego mu aktywu kierowniczego, rozumianego jednak¿e bardzo szeroko. Oprócz tradycyjnego kierownictwa, zaproszeni zostali bowiem równie¿ szefowie miejskich i rejonowych
urzêdów spraw wewnêtrznych, co sprawi³o, ¿e uczestniczy³o w niej ponad
500 osób. Tak liczne audytorium wyklucza³o naturalnie konwencjê anonsowanej narady, która w istocie by³a zgromadzeniem maj¹cym zademonstrowaæ
zwartoæ i si³ê resortu. Jednym z niewielu nowych elementów by³o tylko
has³o spotkania, ignoruj¹ce eksponowane wczeniej powinnoci wobec socjalizmu i partii, a wskazuj¹ce na nowego suwerena, co ujêto w s³owa: S³u¿ba
spo³eczeñstwu nasz¹ podstawow¹ powinnoci¹27.
Has³o to by³o te¿ wiod¹cym w¹tkiem obszernego wyst¹pienia ministra
Cz. Kiszczaka. Po zapoznaniu s³uchaczy z niuansami sytuacji spo³eczno-politycznej, wzbogaconymi o refleksjê historyczn¹28, przedstawi³ nowe zasady
funkcjonowania resortu spraw wewnêtrznych, podkrelaj¹c jego ju¿ nie partyjny, lecz ogólnopañstwowy charakter. Tê fundamentaln¹ zmianê mia³ zapewniæ Polityczny Komitet Doradczy utworzony przy Ministrze Spraw Wewnêtrznych, sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli wszystkich reprezentowanych
w parlamencie i rz¹dzie si³ politycznych29. W dziedzinie organizacji i pe³nienia s³u¿by nowa jakoæ mia³a natomiast wyra¿aæ siê we wzmocnieniu MO, co
Cz. Kiszczak wyjani³ nastêpuj¹co: Najwy¿sza ju¿ pora, aby wobec nowo
ukszta³towanej sytuacji politycznej i rosn¹cego zagro¿enia przestêpczoci¹
kryminaln¹ dokonaæ przesuniêcia czêci si³ i rodków ze S³u¿by Bezpieczeñstwa do operacyjnych pionów milicyjnych, a wiele jej dotychczasowych ogniw
przeorganizowaæ tak, aby skutecznie wspar³y dzia³alnoæ komórek milicyjnych. Resort spraw wewnêtrznych nie mo¿e byæ instrumentem ingeruj¹cym
w sytuacjê polityczn¹ lub gospodarcz¹ kraju. Musimy wykonywaæ nasze
ustawowe zadania, stosuj¹c przede wszystkim kryteria prawne, merytoryczne30. Inne zapowiedziane wówczas zmiany mia³y dotyczyæ: zniesienia s³u¿by
27

W s³u¿bie narodu 1989, nr 43.
Odniós³ siê w tych fragmentach do relacji miêdzy resortem a parti¹, oceniaj¹c, ¿e
ród³em pojawiaj¹cych siê nieprawid³owoci w dzia³alnoci resortu by³y b³êdne diagnozy i dyspozycje p³yn¹ce ze strony kierownictwa PZPR, co uj¹³ nastêpuj¹co: W pierwszej fazie destalinizacji w po³owie lat piêædziesi¹tych kierownictwo partii ca³¹ winê za wypaczenia i nadu¿ycia
w³adzy próbowa³o zrzuciæ na Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego i jego funkcjonariuszy.
Warto przypomnieæ dzisiaj, ¿e organa bezpieczeñstwa i informacji wojskowej nie stosowa³y
represji wy³¹cznie z w³asnej woli i na w³asn¹ rêkê, chocia¿ niema³o by³o faktów nadmiernej
gorliwoci [...]. Nie dzia³a³y wbrew polityce ówczesnego kierownictwa partii(ibidem).
29 Zamiar ten zosta³ zrealizowany 11 grudnia 1989 r., kiedy Rada Ministrów przyjê³a
uchwa³ê o powo³aniu politycznych komitetów doradczych ministrów obrony narodowej i spraw
wewnêtrznych; ustalenie ich sk³adu nast¹pi³o dopiero w styczniu 1990 r. Po odwo³aniu Cz.
Kiszczaka z rz¹du (7 lipca 1990) instytucja Politycznego Komitetu Doradczego przy Ministrze
Spraw Wewnêtrznych zosta³a utrzymana, a jego kompetencje zosta³y okrelone w uchwale
Rady Ministrów z 9 lipca 1990 r. (Dz.U. 1990, nr 47, poz. 279).
30 W s³u¿bie narodu 1989, nr 43.
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polityczno wychowawczej31, weryfikacji programów nauczania w szko³ach
resortowych, ograniczenia liczby etatów oficerskich, reorganizacji wojsk
MSW oraz biur paszportowych.
Narada ta z ówczesnej, a tym bardziej wspó³czesnej perspektywy mia³a
charakter zachowawczy. Niekwestionowany resortowy lider zmieni³ co prawda retorykê, lecz terapia, jak¹ zaproponowa³ i firmowa³, mia³a charakter
kosmetyczny, nie odpowiadaj¹cy ani zmieniaj¹cej siê formule ustrojowej pañstwa, ani oczekiwaniom spo³ecznym. Dysonans ten pog³êbia³y prace Nadzwyczajnej Komisji do Zbadania Dzia³alnoci MSW, powo³anej 2 sierpnia przez
Sejm i zajmuj¹cej siê m.in. zagadkowymi okolicznoci mierci oko³o 100 osób
w latach osiemdziesi¹tych. Poniewa¿ powszechnie kojarzono je ze sprawstwem funkcjonariuszy MSW, odium spada³o na ca³y resort. Recepta sformu³owana przez gen Kiszczaka by³a wiêc nieadekwatna do oczekiwañ, o czym
w równym stopniu decydowa³a ograniczona wiarygodnoæ autora terapii, jak
i proponowane przez niego rodki.
Krystalizowanie siê ruchu zwi¹zkowego
W opozycji do reform firmowanych przez kierownictwo resortu spraw
wewnêtrznych, maj¹cych znamiona koniunkturalizmu, kszta³towa³ siê ruch
nieco bardziej spontanicznej odnowy s³u¿b policyjnych, widoczny g³ównie w
MO. Za symboliczny moment jego ujawnienia mo¿na uznaæ upowszechnienie
13 wrzenia 1989 r. przez Gazetê Wyborcz¹ listu do premiera T. Mazowieckiego  datowanego 7 wrzenia, podpisanego przez 54 funkcjonariuszy pionu
milicyjnego Miejskiego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych (MUSW) w Piekarach
l¹skich. Oprócz wyrazów poparcia dla szefa rz¹du zg³osili oni wnioski dotycz¹ce m.in. wyranego oddzielenia MO od SB, odpolitycznienia milicji oraz
utworzenia Niezale¿nego Zwi¹zku Zawodowego Funkcjonariuszy MO (NSZZ
FMO), co by³o oczywistym nawi¹zaniem do idei 1981 r.32
Stanowisko funkcjonariuszy MUSW w Piekarach l¹skich nie sprowokowa³o bezporednio innych podobnych wyst¹pieñ, niemniej by³o sygna³em
swego rodzaju rewolty narastaj¹cej w tej grupie zawodowej. Kierownictwo
resortu siêgnê³o wiêc do wypróbowanych rodków. 9 wrzenia do Piekar
l¹skich przyby³ komendant g³ówny MO gen. Z. Trzciñski wraz z szefem
WUSW w Katowicach p³k. Z. Wewerem, którzy przejawiali du¿e zaintereso31 Utworzono j¹ 30 padziernika 1981 r. zarz¹dzeniem Ministra Spraw Wewnêtrznych. Jej
pierwszym szefem zosta³ gen. Edward Tara³a. Zapocz¹tkowanie procesu likwidacji wi¹zane jest
z odwo³aniem w dniu 22 listopada 1989 r. Czes³awa Staszczaka ze stanowiska szefa S³u¿by
Polityczno-Wychowawczej MSW.
32 Genezy NSZZ Policjantów dotycz¹ trzy artyku³y P. Majera o charakterze publicystycznym: Rok 1989  ruch oddolnej odnowy, Gazeta Policyjna 2000, nr 20; Rok 1990  od rejestracji do I krajowego Zjazdu, Gazeta Policyjna 2000, nr 21; Rok 1990  w pe³ni legalna struktura,
Gazeta Policyjna 2000, nr 22. Problemy te s¹ te¿ przedmiotem uwag S. Kopki w pracy
Niebieski zwi¹zek, Warszawa 2005, oraz w szkicu Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawodowy
Policjantów, [w:] 15 lat polskiej Policji 19902005, pod red. P. Majera i A. Misiuka, Szczytno 2005.
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wanie warunkami pracy funkcjonariuszy. Niewiele póniej, bo tu¿ po zaprzysiê¿eniu rz¹du T. Mazowieckiego, 10 oficerów MUSW w Piekarach l¹skich
wystosowa³o kolejny list otwarty, tyle ¿e adresowany do wicepremiera Cz.
Kiszczaka, z ¿yczeniami wytrwa³oci na drodze wdra¿ania reform zapocz¹tkowanych przy Okr¹g³ym Stole. W utartej manierze zapewniali te¿: Swym
zdyscyplinowaniem i zaanga¿owaniem w s³u¿bie na rzecz zapewnienia ³adu,
porz¹dku i spokoju publicznego, pragniemy wyraziæ pe³ne poparcie polityki
Naszego Polskiego Rz¹du33.
Niegrzesz¹ce finezj¹ dzia³ania inspirowane przez kierownictwo resortu
nie mog³y byæ naturalnie skuteczne. Jeli spe³ni³y jak¹kolwiek zak³adan¹
rolê, to wy³¹cznie opóniaj¹c falê milicyjnej kontestacji. Zaczê³a ona narastaæ
pod koniec padziernika w formie petycji formu³owanych w jednostkach ró¿nego szczebla, zwracania legitymacji partyjnych oraz zak³adania inicjatywnych grup zwi¹zkowych, mimo ¿e obowi¹zuj¹ce prawo nie zezwala³o na takie
rozwi¹zania. Wród wielu takich inicjatyw i dzia³añ rolê szczególn¹, ¿e
wzglêdu na poszerzanie postulatów, a tak¿e tworzenie faktów dokonanych
w postaci struktur organizacyjnych, przyznaæ nale¿y: przekazaniu 29 wrzenia 1989 r. premierowi T. Mazowieckiemu listu podpisanego przez 31 milicjantów Rejonowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych (RUSW) w Lubliñcu
z poparciem dla postulatów sformu³owanych w Piekarach l¹skich (pierwszy wyraz solidarnoci z inicjatorami zmian); utworzeniu 23 padziernika
1989 r. tymczasowej, zwi¹zkowej grupy inicjatywnej w RUSW w Malborku
(pierwsza struktura zwi¹zkowa); powstaniu 18 listopada 1989 r. Gdañskiego Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ FMO (u¿ycie po raz pierwszy rozwiniêtej nazwy zwi¹zku); powo³aniu 25 listopada 1989 r. w Gdañsku, Wojewódzkiego Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ FMO (pierwsza struktura szczebla
wojewódzkiego)34.
Osobn¹ rolê w przytoczonej sekwencji zdarzeñ odegra³ st. sier¿. Jan
Jab³oñski  jeden z inicjatorów ruchu zwi¹zkowego w MO w 1981 r., który za
tê dzia³alnoæ zosta³ usuniêty ze s³u¿by35. 18 wrzenia 1989 r. skierowa³ list
otwarty do premiera T. Mazowieckiego, apeluj¹c w nim o zreformowanie
resortu spraw wewnêtrznych. Z jego te¿ inicjatywy odby³o siê spotkanie
milicjantów usuniêtych ze s³u¿by za dzia³alnoæ zwi¹zkow¹. Niewielk¹ o tym
wzmiankê opublikowa³a Gazeta Wyborcza informuj¹c, ¿e 12 listopada 1989 r.
zawi¹za³ siê komitet za³o¿ycielski NSZZ FMO36. Jego reprezentanci 20 listopada 1989 r. z³o¿yli w S¹dzie Wojewódzkim w Warszawie wniosek o rejestracjê zwi¹zku.
33

Podajê za: Co siê wydarzy³o w Piekarach, W s³u¿bie narodu 1989, nr 39.
Kalendarium zwi¹zkowe, Gazeta Policyjna 1990, nr 1.
35 J. Jab³oñski zgin¹³ w wypadku w czerwcu 1990 r. Jego dzia³ania na rzecz utworzenia
zwi¹zku zawodowego przedstawiono w pracy dyplomowej przygotowanej w WSPol w Szczytnie;
zob. J. Jêczewski, Jan Jab³oñski  biografia wspó³organizatora NSZZ Policjantów, praca dyplomowa napisana pod kier. dr. P. Majera, Szczytno 1998.
36 Funkcjonariusze wszystkich komend..., Gazeta Wyborcza z 14 listopada 1989.
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Mnogoæ tego rodzaju wyst¹pieñ nie mog³a zostaæ zignorowana przez
kierownictwo resortu spraw wewnêtrznych. Minister Cz. Kiszczak, który
w 1981 r. spacyfikowa³ ruch zwi¹zkowy w milicji, tym razem nie móg³ wyhamowaæ tych oddolnych inicjatyw. 27 listopada 1989 r. podczas telekonferencji
wyrazi³ zgodê na wypracowanie koncepcji dzia³ania przysz³ego zwi¹zku zawodowego, co mia³o dokonaæ siê na spotkaniach organizowanych wy³¹cznie
w jednostkach szczebla RUSW i w komisariatach. Jednoczenie zapowiedzia³
powo³anie pe³nomocnika do spraw zwi¹zkowych37 oraz podjêcie dzia³añ
zmierzaj¹cych do znowelizowania ustawy o zwi¹zkach zawodowych, jako ¿e
obowi¹zuj¹ca wówczas nie zezwala³a na takie zrzeszanie siê funkcjonariuszy.
Dyspozycje te zosta³y zawarte w telegramie nr 1266/89, adresowanym do
wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych resortu spraw wewnêtrznych38.
Zniesienie barier formalnych w tworzeniu ruchu zwi¹zkowego spowodowa³o, ¿e grupy inicjatywne zawi¹zywa³y siê w wielu jednostkach w kraju. To
z kolei wyzwoli³o naturalny proces ich ³¹czenia siê w struktury wojewódzkie,
a tak¿e poszukiwania sposobów reprezentacji na szczeblu ogólnopolskim.
Inicjatywê w tym kierunku usi³owa³ ponownie przej¹æ J. Jab³oñski, który
17 grudnia 1989 r. w siedzibie Solidarnoci w Ursusie zorganizowa³ pierwsze
ogólnokrajowe spotkanie reprezentantów wojewódzkich komitetów za³o¿ycielskich NSZZ FMO39. Dzia³ania na forum ogólnopolskim podj¹³ te¿ w tym
czasie Wojewódzki Komitet Za³o¿ycielski NSZZ FMO w Gdañsku, który
ukonstytuowa³ siê 25 listopada 1989 r. Jego inicjatorzy wystosowali apel do
funkcjonariuszy MO w kraju. Zachêcali w nim do organizowania zwi¹zkowych grup inicjatywnych w jednostkach podstawowych oraz Wojewódzkich
Komitetów Za³o¿ycielskich NSZZ FMO40. Mia³o to w efekcie doprowadziæ do
wy³onienia krajowej reprezentacji  Krajowego Komitetu Za³o¿ycielskiego
NSZZ FMO.
Si³a argumentacji orodka gdañskiego niepomiernie wzros³a po 17 grudnia 1990 r., kiedy w kociele w. Brygidy w Gdañsku podczas mszy celebrowanej przez ksiêdza kanonika Henryka Jankowskiego dosz³o do symbolicznego pojednania MO z narodem41. Mo¿na stwierdziæ, i¿ zamieszczony w telewizyjnych Wiadomociach materia³ prezentuj¹cy milicjantów w pe³nej gali
mundurowej w kociele oraz s³owa i znak pokoju, jakie przekaza³ w imieniu
37 Funkcje tê powierzy³ gen. bryg. Józefowi Chomêtowskiemu, w przesz³oci bliskiemu
wspó³pracownikowi, który u schy³ku dzia³alnoci zawodowej zosta³ szefem S³u¿by Kadr i Doskonalenia Zawodowego MSW.
38 Telegram w zbiorach w³asnych autora.
39 L. Lamparski, Policja bez tajemnic, Warszawa 1993, s. 36.
40 Tekst apelu w zbiorach w³asnych autora.
41 Ks. H. Jankowski o tej inicjatywie poinformowa³ 14 grudnia, zamieszczaj¹c w Dzienniku Ba³tyckim list, w którym pisa³ m.in.: Drodzy Bracia Milicjanci, w 19 rocznicê tragicznych
wydarzeñ grudniowych na Wybrze¿u, w których poniós³ mieræ funkcjonariusz MO, serdecznie
zapraszam do kocio³a w. Brygidy na Uroczyst¹ Mszê ¯a³obn¹ w Intencji Ofiar w dniu
17 grudnia o godz. 11.00; Dziennik Ba³tycki z 14 grudnia 1989.
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funkcjonariuszy por. Andrzej Kaszubowski42, wprowadzi³y zwi¹zek w obieg
medialny. O ile wczeniej rodki masowego przekazu  poza zyskuj¹c¹ na
popularnoci Gazet¹ Wyborcz¹  ignorowa³y tê now¹ strukturê, to po tej
telewizyjnej relacji zwi¹zek milicjantów stawa³ siê w nich coraz czêstszym gociem. Musia³o to naturalnie przysparzaæ mu nowych cz³onków i sympatyków.
Cech¹ wspóln¹ wszystkich powstaj¹cych wówczas grup zwi¹zkowych by³
ich rosn¹cy radykalizm. O ile ¿¹dania formu³owane we wrzeniupadzierniku 1989 r. by³y zazwyczaj ogólne i dotyczy³y generalnych problemów s³u¿by,
to postulaty z koñca roku charakteryzowa³y siê konkretnoci¹, której towarzyszy³a ekspresja s³owna. Przewodnicz¹cy zwi¹zkowej grupy inicjatywnej
funkcjonariuszy województwa elbl¹skiego st. kpr. Kazimierz Janiak zwróci³
siê np. 6 listopada 1989 r. z apelem (sam u¿ywa³ okrelenia z alertem) do:
[...] lenych dziadków, którzy opanowali nasz resort, a¿eby odeszli na emeryturê. Niewiele póniej stwierdzi³, ¿e: Pan minister Kiszczak oraz te barany,
którzy go cile otaczaj¹, niestety powinni odejæ po rozliczeniu. Jest to nasze
zadanie i nasz cel43.
Do pierwszego znacz¹cego konfliktu w sprawach kadrowych z udzia³em
zwi¹zku dosz³o w Gdañsku. Tamtejsi zwi¹zkowcy, nadaj¹cy ton ca³emu rodowisku, 5 grudnia 1989 r. zobowi¹zali swoje prezydium do podjêcia dzia³añ
na rzecz odwo³ania z zajmowanych stanowisk d³ugoletniego szefa KW MO,
a nastêpnie WUSW w Gdañsku gen. Jerzego Andrzejewskiego i jego zastêpców  bardzo niepopularnych na Wybrze¿u, firmuj¹cych przez przesz³o dekadê represyjne dzia³ania resortu w Trójmiecie. Kierownictwo MSW nie chcia³o przyj¹æ tego postulatu, uznaj¹c, ¿e jego realizacja oznacza³aby oddanie
inicjatywy w sprawach kadrowych44. Równie¿ sam J. Andrzejewski nie chcia³
przyj¹æ do wiadomoci, ¿e jego czas min¹³ i nie by³ sk³onny do z³o¿enia
rezygnacji.
Narastaj¹cy konflikt trwa³ przesz³o miesi¹c. Zakoñczy³ siê w sposób
zgodny z nieuchronn¹ koniecznoci¹ tego okresu, tj. odwo³aniem z dniem
8 stycznia 1990 r. J. Andrzejewskiego; rzekomo na jego w³asn¹ probê, jak
42

Por. A. Kaszubowski by³ wówczas zastêpc¹ komendanta IV Komisariatu MO w Gdañsku-Oliwie, a zarazem wiceprzewodnicz¹cym Prezydium Wojewódzkiego Komitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ FMO. Wyg³oszone przez niego owiadczenie brzmia³o: Solidaryzuj¹c siê ze s³owami wypowiedzianymi przez ksiêdza proboszcza w liturgii pojednania, chcê owiadczyæ, ¿e my,
funkcjonariusze milicji, przybylimy tutaj nie tylko na zaproszenie, ale tak¿e i przede wszystkim z potrzeby serca, aby w³anie w tej wi¹tyni zamanifestowaæ wolê pojednania, wolê pracy
i s³u¿by w obronie praw cz³owieka. Bracia i Siostry, prosimy o zrozumienie i przyjêcie znaku
pokoju jako gestu i symbolu wzajemnego wybaczenia i pojednania. W imiê Chrystusa jestemy
z Wami; Magazyn Kryminalny 997, 1990, nr 5.
43 Telegram od tymczasowej grupy inicjatywnej funkcjonariuszy województwa elbl¹skiego
do funkcjonariuszy milicji w kraju [b.d.m.]; w zbiorach w³asnych autora.
44 Na kwestiê tê zwróci³ te¿ uwagê A. Dudek, przytaczaj¹c wypowied szefa Gabinetu
Ministra Spraw Wewnêtrznych, p³k Cz. ¯mudy. Podczas posiedzenia kierownictwa MSW w dniu
15 grudnia 1989 r. zaj¹³ on w tej sprawie nastêpuj¹ce stanowisko: je¿eli gen. Andrzejewski
ugnie siê i odejdzie, to stworzymy precedens, a zarzuty przeciwko niemu s¹ enigmatyczne.
A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 465466.
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oznajmia³ oficjalny komunikat. Ale irracjonalna obrona Andrzejewskiego by³a
dla kierownictwa resortu kosztowna. Podwa¿y³a tak bardzo jego autorytet, ¿e
kierownictwo WUSW w Gdañsku  na zasadzie pe³nienia obowi¹zków
 musia³ obj¹æ zastêpca komendanta g³ównego MO gen. Zbigniew Nowicki.
Funkcjonariusz ni¿szy rang¹ i nie ciesz¹cy siê poparciem zwi¹zku nie mia³
szans na przejêcie dowodzenia w tym garnizonie. Wkrótce okaza³o siê, ¿e
i ten rodzaj autorytetu stawa³ siê niewystarczaj¹cy, czego dowiod³y okolicznoci zmiany na stanowisku szefa SUSW.
Sytuacja w Warszawie, analizowana przez pryzmat zagro¿enia przestêpczoci¹, by³a trudna. Pog³êbia³y j¹ k³opoty kadrowe milicji, przejawiaj¹ce siê
m.in. w niskiej dyscyplinie funkcjonariuszy oraz braku autorytetu dowództwa45. Dla Komendy G³ównej MO powo³anie nowego szefa SUSW by³o wiêc
spraw¹ piln¹, a ¿elaznym kandydatem na to stanowisko by³ p³k Kazimierz
Ot³owski, dyrektor Biura Dochodzeniowo-ledczego. Niespodziewanie jego
kontrkandydatem sta³ siê naczelnik Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania
SUSW pp³k Micha³ Kamiñski, rekomendowany przez niesformalizowan¹
jeszcze organizacjê zwi¹zkow¹ milicjantów. Ten nowy podmiot okaza³ siê
jednak na tyle silny i skuteczny, ¿e kandydat kierownictwa MSW, po doæ
d³ugotrwa³ym procesie kadrowym, w który w³¹czyli siê parlamentarzyci,
musia³ ust¹piæ pola46. 19 kwietnia 1990 r. szefem SUSW zosta³ pp³k
M. Kamiñski i by³a to zarazem ostatnia taka wysoka nominacja w strukturach starego MSW.
Decyduj¹ce ustalenia dotycz¹ce programu i innych spraw zwi¹zanych
z powstaniem ruchu zwi¹zkowego w organach porz¹dkowych zosta³y podjête
w styczniu 1990 r. w orodku wczasowym MSW w Kiekrzu pod Poznaniem,
gdzie zebrali siê przedstawiciele grup inicjatywnych NSZZ FMO z ca³ego
kraju. Jest rzecz¹ niemal paradoksaln¹, ¿e spotkanie to, maj¹ce donios³e
znaczenie zarówno dla zwi¹zku, jak i dla ca³ej formacji, zosta³o wywo³ane
przez ówczesne kierownictwo resortu spraw wewnêtrznych. Jego przedstawiciel, szef s³u¿by kadr, szkolenia i wychowania MSW p³k Leszek Lamparski,
pismem z 22 grudnia 1989 r. adresowanym do wszystkich funkcjonariuszy
i jednostek milicyjnych47 wyst¹pi³ z propozycj¹ zorganizowania spotkania we
wspomnianym Kiekrzu, aby przeprowadziæ, jak to zdefiniowa³: [...] kompetentn¹ dyskusjê na temat zagadnieñ nurtuj¹cych ca³y resort i wszystkich
jego pracowników [...], woln¹ jednak od nadmiernych emocji i nacisków
z zewn¹trz i chêci wy³¹czenia z niej przedstawicieli zdecydowanej wiêkszoci
45

W tym wypadku chodzi³o g³ównie o Zbigniewa Pochecia, awansowanego 9 padziernika
1989 r. do stopnia gen. bryg., który w latach osiemdziesi¹tych (do 24 X 1986) by³ etatowym
I sekretarzem Komitetu Dzielnicowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w MSW. Póniej  utartym zwyczajem  zosta³ w nagrodê skierowany na kierownicze stanowisko  w jego
wypadku w SUSW.
46 Szeroko o procesie wy³aniania szefa SUSW pisano w nowym tygodniku Gazeta Policyjna 1990, nr 23.
47 W formie telegramu o numerze 1912; w zbiorach w³asnych autora.
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funkcjonariuszy resortu48 . W telegramie nadawca rozwin¹³ te nieco ezopowe stwierdzenia, wprost odmawiaj¹c uznania strukturze wy³onionej na spotkaniu w Ursusie 17 grudnia 1989 r. jako niereprezentatywnej dla ca³ego
rodowiska milicjantów oraz sugeruj¹c, ¿e w resorcie powinien dzia³aæ wy³¹cznie jeden zwi¹zek zawodowy zrzeszaj¹cy wszystkich funkcjonariuszy (nie
tylko milicjantów) i pracowników cywilnych. l¹c ciep³e s³owa pod adresem
Rad Funkcjonariuszy49 wskaza³ te¿ na aprobowane przez kierownictwo resortu przysz³e kierunki dzia³ania zwi¹zku.
Obrady, do których dosz³o zgodnie z propozycj¹ L. Lamparskiego w Kiekrzu 9 stycznia 1990 r., ju¿ na wstêpie pokaza³y odpornoæ delegatów na
sugestie resortu. Z sali wyproszono m.in. przedstawicieli SB, w ramach której te¿ tworzono inicjatywne grupy zwi¹zkowe, uznaj¹c, ¿e taki maria¿ nie
ma racji bytu. Odmówiono te¿ mandatu przedstawicielom Krajowego Zwi¹zku Rad Funkcjonariuszy MO, co z kolei by³o wiadectwem zakwestionowania
form i kierunków ich dzia³ania. Ostatecznie prawo udzia³u w obradach przyznano 267 delegatom z 49 województw, a tak¿e z Komendy G³ównej MO oraz
piêciu szkó³ resortowych50.
W warstwie emocjonalnej czêæ delegatów traktowa³a zjazd w Kiekrzu
jako kontynuacjê zjazdu, jaki odby³ siê w czerwcu 1981 r. w Warszawie. Te
resentymenty nie mia³y jednak wp³ywu na treæ i temperaturê obrad.
W wyniku gor¹cych dyskusji, toczonych g³ównie na forum piêciu komisji
problemowych (programowo-regulaminowej, legislacyjnej, problemowej, statutowej oraz postulatów i interwencji), zdecydowano, ¿e rolê koordynatora
dzia³alnoci zwi¹zkowej pe³niæ bêdzie Krajowa Komisja Koordynacyjna NSZZ
FMO z siedzib¹ w Gdañsku (KKK NSZZ FMO)51. Podstawowe cele przysz³ego zwi¹zku zawarto natomiast w deklaracji programowej, zaczynaj¹cej siê
znamiennymi dla tamtego czasu s³owami: Chcemy wreszcie o w³asnych
sprawach mówiæ w³asnym g³osem i mieæ pewnoæ, ¿e ten g³os jest s³yszany52. Pomieszczono te¿ tam apel do spo³eczeñstwa o poparcie dla idei powo³ania w strukturach MO zwi¹zku zawodowego, a tak¿e opowiedziano siê za
apolitycznoci¹ tej formacji. Wyra¿ano wolê, by jedynym kryterium doboru
na stanowisku kierownicze w s³u¿bie by³y kompetencje zawodowe, co wynika³o z zanegowania uprzedniej praktyki awansowania osób z tzw. klucza
partyjnego.
48
49

nr 11.

50

Ibidem.
Krótka informacja o genezie Rad Funkcjonariuszy zosta³a zamieszczona w przypisie

Komunikat z obrad; w zbiorach w³asnych autora.
Decyzja o lokalizacji KKK NSZZ FMO w Gdañsku by³a z jednej strony wyrazem uznania dla wk³adu orodka gdañskiego w tworzenie zwi¹zku, z drugiej s¹dzono, ¿e takie usytuowanie w³adz zwi¹zku uczyni je bardziej niezale¿nym od nacisków p³yn¹cych z ró¿nych urzêdów
centralnych, w tym Komendy G³ównej MO i MSW. Pewn¹ rolê wi¹zaæ te¿ nale¿y z usytuowaniem centralnych w³adz NSZZ Solidarnoæ.
52 Fragment deklaracji KKK NSZZF MO (Kiekrz 9 stycznia 1990); w zbiorach w³asnych
autora.
51
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Sposoby urzeczywistniania celów zawartych w deklaracji programowej
ucilono w przyjêtej 10 stycznia uchwale. Wyranie podkrelono w niej, ¿e
najwa¿niejszymi, a zarazem najpilniejszymi sprawami le¿¹cymi w zainteresowaniu zwi¹zku winny byæ: wspó³uczestnictwo w pracach nad nowymi ustawami dotycz¹cymi resortu spraw wewnêtrznych oraz zwi¹zków zawodowych;
rozwi¹zanie Rad Funkcjonariuszy SB i MO; odwo³anie z kierownictwa resortu osób o zachowawczych postawach i pogl¹dach; zawieszenie stosowania
przepisu art. 16 pkt 2 ust. 6 Ustawy z 31 lipca 1985 r. o s³u¿bie funkcjonariuszy SB i MO PRL53 a¿ do czasu uchwalenia nowej ustawy o s³u¿bie milicji;
przywrócenie do s³u¿by funkcjonariuszy zwolnionych z MO za dzia³alnoæ
zwi¹zkow¹ oraz wyra¿ane przekonania polityczne; zapewnienie warunków
do dzia³alnoci zwi¹zków zawodowych w MO54. Delegaci zadeklarowali jednoczenie lojalnoæ wobec naczelnych w³adz RP oraz poparcie dla pe³nej
demokratyzacji ¿ycia spo³eczno-politycznego kraju.
Zwiêkszaj¹ca siê popularnoæ zwi¹zku wród milicjantów wzmacnia³a
jego pozycjê, co w równym stopniu wynika³o z udzielenia mu zaufania przez
nowe demokratyczne ugrupowania polityczne, uznaj¹ce tê strukturê za mimowolnego sojusznika w kruszeniu nieprzyjaznego im resortu55. Najznaczniejszy tego rodzaju gest uczyni³ przewodnicz¹cy NSZZ Solidarnoæ Lech
Wa³êsa, który 13 lutego 1990 r. spotka³ siê z cz³onkami powsta³ej przed
miesi¹cem KKK NSZZ FMO. Nie pad³y tam wówczas ze strony gocia zobowi¹zuj¹ce deklaracje czy stanowiska, niemniej przyjêcie zaproszenia przez
L. Wa³êsê by³o czytelnym sygna³em promowania tej w³anie nowej organizacji56.
Sukcesy te zosta³y zdyskontowane 26 stycznia 1990 r. podczas spotkania
Prezydium KKK NSZZ FMO z ministrem Cz. Kiszczakiem i innymi cz³onkami kierownictwa resortu spraw wewnêtrznych. Przyjête wtedy ustalenia
uznawa³y bowiem tê now¹ organizacjê za wy³¹cznego wewnêtrznego partnera uczestnicz¹cego w procesie przekszta³cania tej czêci aparatu administracyjnego pañstwa. Wprost stanowi³ o tym punkt pierwszy porozumienia, nadaj¹cy KKK NSZZ FMO status jedynej reprezentacji interesów funkcjonariuszy milicji do czasu nowelizacji ustaw: o zwi¹zkach zawodowych z 1982 r.
oraz o s³u¿bie funkcjonariuszy SB i MO z 1985 r.57 Tym samym z gry zosta³y
wyeliminowane Rady Funkcjonariuszy oraz inne organizacje aspiruj¹ce do
reprezentowania milicjantów. Równie¿ pozosta³e dziewiêæ punktów porozumienia by³o sukcesem zwi¹zku. Uzyska³ on zapewnienie, ¿e zostan¹ zrealizowane jego postulaty dotycz¹ce m.in.: likwidacji Zarz¹du Ochrony Funkcjona53 By³ szczególnie kontestowany przez funkcjonariuszy, gdy¿ pozwala³ na zwolnienie ze
s³u¿by pod enigmatycznym uzasadnieniem: gdy wymaga tego wa¿ny interes s³u¿by. Pojemna
formu³a tej normy by³a wykorzystywana szczególnie wobec funkcjonariuszy niepokornych b¹d
niewygodnych z racji prezentowanego wiatopogl¹du lub innych nieaprobowanych przekonañ.
54 Uchwa³a w zbiorach w³asnych autora.
55 Ta wspó³zale¿noæ mog³a byæ naturalnie odwrotna.
56 Na postawie relacji ze spotkania zamieszczonej w: W s³u¿bie narodu 1990, nr 7.
57 W s³u¿bie narodu 1990, nr 5.
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riuszy i jego komórek terenowych58, w³¹czenia przedstawicieli zwi¹zku do
komisji kadrowych, ponownego przyjêcia do s³u¿by milicjantów represjonowanych za dzia³alnoæ zwi¹zkow¹. Du¿¹ satysfakcjê moraln¹ dawa³ te¿
punkt 2 porozumienia  kierownictwo resortu wybra³o siê do Canossy, przyznaj¹c, ¿e w przesz³oci by³y podejmowane dzia³ania utrudniaj¹ce i dezinformuj¹ce wobec niektórych za³o¿ycieli NSZZ FMO. Aby jednak nie przesadzaæ
w skrusze, zastrze¿ono, ¿e owe dzia³ania by³y rzekomo niezgodne z intencjami i poleceniami kierownictwa resortu spraw wewnêtrznych59.
Nowa struktura i formacje resortu spraw wewnêtrznych
Wykrystalizowanie siê na pocz¹tku 1990 r. w milicji silnego orodka
promuj¹cego reformy w resorcie spraw wewnêtrznych, a przy tym uwiarygodnionego przez nowe si³y polityczne, by³o wówczas bardzo istotne, jako ¿e
na forum parlamentu toczy³y siê prace nad ustawami maj¹cymi dostosowaæ
strukturê oraz zadania resortu spraw wewnêtrznych i jego formacji do
kszta³tuj¹cego siê nowego ³adu spo³eczno-politycznego.
Potrzeba nowych rozwi¹zañ prawnych by³a nieodzowna, niemniej pojawi³y siê ró¿ne koncepcje. Kierownictwo resortu spraw wewnêtrznych zak³ada³o
g³ównie kosmetyczne zmiany, sprowadzaj¹ce siê do ustawowego usankcjonowania korekt dokonanych w drugiej po³owie 1989 r. Szczególnie niefortunny
by³ pomys³ zachowania organizacyjnych zwi¹zków miêdzy nowym aparatem
bezpieczeñstwa a Policj¹, co dla wzmocnienia argumentacji uzasadniano racjami ekonomicznymi  wspólne s³u¿by logistyczne mia³y znacz¹co obni¿yæ
koszty ich funkcjonowania60. Pomys³y te zosta³y zmaterializowane w projektach ustaw: O ochronie bezpieczeñstwa pañstwa, porz¹dku publicznego oraz
bezpieczeñstwa obywateli i organach w³aciwych w tych sprawach oraz
O zmianie niektórych przepisów ustawy z 31 lipca 1985 r. o s³u¿bie funkcjonariuszy SB i MO.
Przeciwna koncepcja, której wyrazicielami byli  jak pisze bior¹cy udzia³
w tych pracach Jan Widacki  pos³owie i senatorowie nadwra¿liwi na punkcie ochrony praw cz³owieka, optowa³a za maksymalnym ograniczeniem publicznoprawnych uprawnieñ poszczególnych formacji resortu, w tym projektowanej Policji, co prowadziæ by musia³o wrêcz do ich ubezw³asnowolnienia.
58 Zosta³o to zrealizowane 31 stycznia 1990 r., decyzj¹ Ministra Spraw Wewnêtrznych,
zawieszaj¹c¹ dzia³alnoæ Zarz¹du Ochrony Funkcjonariuszy.
59 Porozumienie w tej kwestii stwierdza³o: Uznano, ¿e podejmowane w przesz³oci dzia³ania utrudniaj¹ce i dezinformuj¹ce wobec niektórych za³o¿ycieli NSZZ FMO by³y niezgodne
z intencjami i poleceniami kierownictwa resortu spraw wewnêtrznych. Kierownictwo resortu
w pe³ni akceptuje dzia³alnoæ zwi¹zkow¹, wyprzedzaj¹c w tym zakresie aktualne rozwi¹zania
ustawowe; tekst porozumienia w zbiorach w³asnych autora, a tak¿e w: Magazyn Kryminalny 997
1990, nr 3.
60 Argument ten, jako uzasadniaj¹cy proponowane warianty rozwi¹zañ, rozwa¿ano m.in.
na naradzie kierownictwa MSW 15 grudnia 1989 r. Fragmenty protoko³u z tego posiedzenia
zosta³y opublikowane w: Czego nie powiedzia³ gen. Kiszczak..., s. 2021.
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Taki sens mia³y bowiem zg³oszone propozycje, by np. policjantów nie wyposa¿aæ w broñ paln¹, poniewa¿ tak jest w Anglii, zabroniæ im werbowania konfidentów, bo to jest niemoralne, zlikwidowaæ upowa¿nienie do legitymowania,
gdy¿ narusza ono prawo obywatela do intymnoci. Problemem by³y te¿ przypadki u¿ycia broni, bo  jak argumentowa³ jeden z senatorów  gdy niebezpieczny przestêpca ucieka, to nale¿y go ³apaæ, a nie strzelaæ61.
Prace legislacyjne dotycz¹ce resortu spraw wewnêtrznych zosta³y formalnie zapocz¹tkowane 19 stycznia 1990 r. wniesieniem przez Obywatelski
Klub Parlamentarny (OKP) projektów trzech ustaw62. Podstawowym rozwi¹zaniem  w opozycji do koncepcji budowanej w MSW  by³o uznanie Ministra
Spraw Wewnêtrznych za cywilny organ sprawuj¹cy funkcje nadzorcze nad
podporz¹dkowanymi mu formacjami policyjnymi, a tak¿e organizacyjne rozdzielenie Policji zapewniaj¹cej ³ad i porz¹dek publiczny oraz zwalczaj¹cej
przestêpczoæ kryminaln¹ od organu zajmuj¹cego siê bezpieczeñstwem pañstwa. W pewnej merytorycznej i intelektualnej kolizji z tymi propozycjami
pozostawa³o natomiast utrzymanie wspólnej dla przysz³ych formacji policyjnych ustawy pragmatycznej w formie znowelizowanej ustawy z 31 lipca 1985 r.
o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa i Milicji Obywatelskiej.
Owa zaskakuj¹ca propozycja by³a w najwiêkszym stopniu rezultatem braku
merytorycznego przygotowania strony solidarnociowej do komplementarnego, spójnego uregulowania kwestii policyjnych, co wprost przyzna³ J. Widacki
w rozmowie z W. Wróblewskim, mówi¹c: ... w jesieni 1989 r. nie mielimy
jeszcze gotowej koncepcji policji i s³u¿b specjalnych, nie bylimy gotowi do
pisania nowych ustaw policyjnych63. Tego zaniedbania nie mo¿na by³o naturalnie nadrobiæ przez kilka tygodni prze³omu 1989 i 1990 r.
Na pocz¹tku lutego Rada Ministrów oceniaj¹ca propozycje OKP oraz
przygotowane w MSW przychyli³a siê do rozwi¹zañ przedstawionych przez
grupê pos³ów64. 27 lutego Komisja Administracji i Spraw Wewnêtrznych
powo³a³a podkomisjê dla rozpatrzenia wszystkich projektów, której przewodniczy³ Jerzy Zimowski65. Dokonano tam kompilacji zg³oszonych propozycji,
buduj¹c wstêpnie pakiet czterech ustaw (o urzêdzie ministra spraw wewnêtrznych, o Policji, o Urzêdzie Ochrony Pañstwa, wspólna pragmatyczna).
15 marca na posiedzeniu sejmowych komisji: Ustawodawczej oraz Administracji i Spraw Wewnêtrznych dyspozycje najbardziej kontrowersyjnej ustawy pragmatycznej postanowiono przenieæ wed³ug w³aciwoci do ustaw:
61

Ibidem.
Projekty tych ustaw by³y zatytu³owane: o urzêdzie Ministra Spraw Wewnêtrznych;
o ochronie bezpieczeñstwa pañstwa, bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego oraz bezpieczeñstwa obywateli i organach w³aciwych w tych sprawach; o zmianie niektórych przepisów ustawy
z 31 lipca 1985 r. o s³u¿bie funkcjonariuszy S³u¿by Bezpieczeñstwa i Milicji Obywatelskiej
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
63 Czego nie powiedzia³ gen. Kiszczak..., s. 19.
64 W. Bere, K. Brunetko, Gliniarz z Tygodnika..., s. 32.
65 Pojawi³y siê równie¿ inne projekty, np. w Komendzie G³ównej MO powsta³ projekt
zatytu³owany O porz¹dku publicznym i Policji Pañstwowej.
62
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o Policji oraz o Urzêdzie Ochrony Pañstwa66. Tym samym upad³ projekt czterech ustaw na rzecz trzech ustaw (o urzêdzie ministra spraw wewnêtrznych,
o Policji  ³¹cznie z pragmatyk¹ i o Urzêdzie Ochrony Pañstwa  z pragmatyk¹). Koñcowe projekty nowego ustawodawstwa w zakresie spraw wewnêtrznych komisje uzgodni³y 2930 marca.
Nowe regulacje prawne, które zyska³y miano tzw. pakietu ustaw policyjnych, zosta³y przyjête przez Sejm 6 kwietnia 1990 r. Znalaz³y siê w nim trzy
ustawy reguluj¹ce organizacjê i dzia³alnoæ Ministra Spraw Wewnêtrznych
oraz dwóch podleg³ych mu formacji - Urzêdu Ochrony Pañstwa oraz Policji67.
Kilka miesiêcy póniej, 12 padziernika 1990 r., Sejm przyj¹³ ustawê o Stra¿y Granicznej68, co zakoñczy³o na gruncie legislacyjnym podstawowy proces
organizacyjnej przebudowy resortu spraw wewnêtrznych. Nowej ustawowej
regulacji nie otrzyma³a jedynie czwarta du¿a formacja podporz¹dkowana
Ministrowi Spraw Wewnêtrznych  Nadwilañskie Jednostki Wojskowe
MSW. Wynika³o w najwiêkszym stopniu z rozbie¿nych koncepcji dotycz¹cych
przysz³oci tej formacji, na bazie której ówczesny prezydent L. Wa³êsa chcia³
np. budowaæ polsk¹ Gwardiê Narodow¹. Ostatecznie ¿aden z projektów nie
zosta³ zaakceptowany i Nadwilañskie Jednostki Wojskowe MSW po d³ugim
okresie agonii uleg³y likwidacji69.
Resort spraw wewnêtrznych uznawany by³ przez ca³y okres PRL  zasadnie  za jedn¹ z g³ównych struktur nie tylko gwarantuj¹cych trwa³oæ
porz¹dku politycznego narzuconego Polsce po drugiej wojnie wiatowej, ale
i uosabiaj¹cego w³aciwoci dominuj¹cych wówczas rozwi¹zañ ustrojowych,
wród których naczelne miejsce zajmowa³y zasady centralizacji i koncentracji
w³adzy. W nowym porz¹dku polityczno-ustrojowym, kszta³towanym od po³owy 1989 r., resort spraw wewnêtrznych musia³ wiêc ulec przeobra¿eniom,
tak aby jego struktura, organizacja, kompetencje, a tak¿e filozofia dzia³ania
nie sta³y w sprzecznoci z nowymi rozwi¹zaniami. Koniecznoæ zmian by³a
bezsporna, niewiadomy pozostawa³ natomiast stopieñ i g³êbokoæ korekty,
a tak¿e przygotowanie nowych si³ politycznych  g³ównie koncepcyjne  do
urzeczywistnienia owej nieuchronnoci. Rozwi¹zania zawarte w ustawach
z 6 kwietnia 1990 r. dowodzi³y, ¿e przebudowa mia³a byæ doæ ograniczona, co
wynika³o zarówno z ewolucyjnego procesu polskiej transformacji, jak i zasko66

Wnioskowa³ o to pose³ Bohdan Kopczyñski, reprezentuj¹cy Obywatelski Klub Parlamentarny.
Dz.U. 1990, nr 30, poz. 179 (ustawa o Policji), poz. 180 (ustawa o Urzêdzie Ochrony
Pañstwa), poz. 181 (ustawa o urzêdzie Ministra Spraw Wewnêtrznych).
68 Dz.U. 1990, nr 78, poz. 462.
69 Likwidacja Nadwilañskich Jednostek Wojskowych MSW (NJW MSW) zosta³a faktycznie postanowiona 9 lipca 1999 r., kiedy Sejm przyj¹³ ustawê o dzia³ach administracji pañstwowej. Nie pozwala³a ona na podporz¹dkowanie jednostek wojskowych ministrowi w³aciwemu do
spraw wewnêtrznych. W rezultacie 1 padziernika 1999 r. budz¹ca du¿e zainteresowanie spo³eczne elitarna jednostka GROM zosta³a przekazana MON. Likwidacja NJW MSW zosta³a
natomiast przed³u¿ona do koñca 2000 r., o czym zdecydowa³ Sejm 22 grudnia 1999 r., przyjmuj¹c
ustawê o czasowym podporz¹dkowaniu niektórych jednostek si³ zbrojnych. Na jej podstawie
przedmiotowa formacja, a tak¿e cztery jednostki wojskowe podleg³e szefowi Biura Ochrony Rz¹du
zosta³y do koñca 2000 r. podporz¹dkowane Ministrowi Spraw Wewnêtrznych i Administracji.
67
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czenia z roli, w jakiej znalaz³a siê niedawna pozaparlamentarna opozycja.
Zaplecze polityczne rz¹du premiera T. Mazowieckiego  mówi¹c wprost  nie
by³o przygotowane nie tylko organizacyjnie, ale i merytorycznie do wprowadzania nowych rozwi¹zañ, charakterystycznych dla porz¹dku demokratycznego; by³o w jakiej mierze niewolnikiem dyskredytowanej praktyki.
Wspomniane u³omnoci zosta³y dostrze¿one w Senacie, który maj¹c
w pe³ni demokratyczny mandat, by³ wolny od ograniczeñ wi¹¿¹cych kontraktowy Sejm. St¹d senacka Komisja Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoci,
oceniaj¹ca pakiet ustaw policyjnych na posiedzeniu w dniach 2425 kwietnia, w konkluzji opowiedzia³a siê za ich odrzuceniem z mia¿d¿¹cym uzasadnieniem. Podniesiono m.in. pozostawienie starej koncepcji wszechw³adnego
resortu spraw wewnêtrznych, czego dowodziæ mia³o podporz¹dkowanie Ministrowi Spraw Wewnêtrznych wszystkich tzw. formacji si³owych, ³¹cznie
z Policj¹ i UOP. Inne zarzuty dotyczy³y: utrzymania tzw. zatrzymañ prewencyjnych stosowanych w stanie wojennym; fikcyjnoci wprowadzanej policji
lokalnej, która mimo takiej nazwy mia³a spe³niaæ funkcje najni¿szego ogniwa
scentralizowanej policji pañstwowej; pozostawienia resortowi mo¿liwoci prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, pozwalaj¹cej na uzyskiwanie nie kontrolowanych dochodów; zachowanie wszystkich nadmiernych przywilejów przyznanych funkcjonariuszom resortu w latach osiemdziesi¹tych70.
Koñcowe stanowisko w kwestii ustaw policyjnych Senat przyj¹³ na posiedzeniu 27 kwietnia. Senator Leszek Piotrkowski, referuj¹cy wówczas stanowisko Komisji, podtrzyma³ wszystkie krytyczne uwagi o ustawach, wnosz¹c
dodatkowo o przeprowadzenie weryfikacji nie tylko wród funkcjonariuszy
SB, lecz równie¿ milicjantów. Przyjêcie przez Izbê tego sprawozdania i wniosków oznacza³oby jednak odes³anie ustaw do Sejmu, a tym samym przed³u¿enie procesu legislacyjnego i trwanie resortu w starych strukturach. Otwarcie wyjani³ tê alternatywê orêdownik rekomendowanych rozwi¹zañ K. Koz³owski, wiceminister spraw wewnêtrznych, a zarazem senator, apeluj¹c
o umo¿liwienie jak najszybszego rozwi¹zania SB i przekszta³cenia MO.
Przedstawiona w takiej ultymatywnej konwencji argumentacja przewa¿y³a.
Senat, mimo krytyki ustaw, przyj¹³ je bez poprawek  na wniosek senatorów
Tadeusza Zieliñskiego i Andrzeja Szczypiorskiego. Aby kapitulacja nie by³a
ca³kowita, senatorowie  zapewne dla uspokojenia sumieñ  wnioskowali
o powo³anie parlamentarnej komisji nadzwyczajnej do obserwowania funkcjonowania resortu w nowych strukturach i przedstawienia obu izbom sprawozdania najpóniej do 31 grudnia 1990 r.71 Senator Karol Modzelewski,
70

Gazeta Policyjna 1990, nr 4.
W po³owie 1990 r. w Senacie podjêto ponadto próbê naprawienia ustawy o Policji
poprzez przyjêcie tzw. ustawy warszawskiej, ustanawiaj¹cej odrêbnoæ policji na obszarze województwa sto³ecznego. Ta czêæ policji mia³a mieæ odrêbny status, bardziej doskona³y ni¿ wprowadzony ustaw¹ o Policji. Projekt ten zyska³ aprobatê w senackiej Komisji Praw Cz³owieka
i Praworz¹dnoci. 6 wrzenia 1990 r. wniesiono go pod obrady Senatu z propozycj¹ wyst¹pienia
z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ do Sejmu. Po o¿ywionej dyskusji Senat nie przysta³ jednak na tê
propozycjê, a g³osowanie wygl¹da³o nastêpuj¹co: za projektem opowiedzia³o siê 14 senatorów,
przeciwko 32, a 22 wstrzyma³o siê od g³osu.
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komentuj¹c owo stanowisko, okreli³ je mianem kompromisu miêdzy prawami cz³owieka a d¹¿eniami do usuniêcia stanu zagro¿enia bezpieczeñstwa72.
Powci¹gliwoæ Senatu prowadz¹ca do samoograniczenia zdecydowa³a,
¿e 10 maja 1990 r. móg³ zostaæ opublikowany ca³y pakiet tzw. ustaw policyjnych przyjêtych przez Sejm 6 kwietnia. Poniewa¿ wchodzi³y one w ¿ycie z
dniem og³oszenia, resort spraw wewnêtrznych uosabiaj¹cy poprzedni re¿im
polityczny zosta³ tego dnia zniesiony, a jego miejsce zaj¹³ nowy centralny
organ w³adzy wykonawczej opisywany t¹ sama nazw¹, niemniej budowany
dla potrzeb pañstwa demokratycznego. W myl ustawowych dyspozycji Minister Spraw Wewnêtrznych zosta³ pozbawiony policyjnych funkcji wykonawczych, staj¹c siê wy³¹cznie: [...] naczelnym organem administracji pañstwowej realizuj¹cym politykê pañstwa w dziedzinie ochrony bezpieczeñstwa pañstwa oraz bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego, a tak¿e ochrony przed
bezprawnymi zamachami na ¿ycie i zdrowie ludzkie oraz dorobek kulturalny
i materialny spo³eczeñstwa i poszczególnych obywateli73 . Zadania te realizowa³ poprzez podporz¹dkowane mu formacje, tj. Policjê, Urz¹d Ochrony
Pañstwa, Pañstwow¹ Stra¿ Po¿arn¹ i Stra¿ Graniczn¹.
10 maja 1990 r. przesta³a te¿ istnieæ S³u¿ba Bezpieczeñstwa, zast¹piona
przez Urz¹d Ochrony Pañstwa, oraz Milicja Obywatelska, której zadania
przejê³a Policja. Wobec nowych formacji zastosowano odmienne zasady rekrutowania funkcjonariuszy. Policjantami stali siê z urzêdu byli funkcjonariusze MO, wobec których nie zastosowano mechanizmu weryfikacji, lecz
jedynie tzw. przegl¹d kadr74 . W rezultacie do lipca 1990 r. ze s³u¿by w Policji
zosta³o zwolnionych 3 027 by³ych milicjantów, z czego 17 uczyni³o to na
w³asn¹ probê, 220 zwolniono ze wzglêdu na nabycie praw emerytalnych,
natomiast 2 790 odesz³o na mocy art. 41 pkt 2 ustawy o Policji  ze wzglêdu
na dobro s³u¿by75 .
Funkcjonariusze by³ej SB, aby kontynuowaæ s³u¿bê w nowych formacjach, musieli poddaæ siê postêpowaniu kwalifikacyjnemu, zwanemu potocznie weryfikacj¹. Zgodnie z uchwa³¹ nr 69 Rady Ministrów z 21 maja 1990 r.76
postêpowanie takie prowadzi³y wojewódzkie komisje kwalifikacyjne oraz Komisja Kwalifikacyjna ds. Kadr Centralnych, natomiast instancj¹ odwo³awcz¹
by³a Centralna Komisja Kwalifikacyjna. W uchwale sformu³owano trzy niezbêdne przes³anki dla pozytywnego przebiegu postêpowania stanowi¹ce, ¿e
72 Szerzej L. Lamparski, Policja bez tajemnic, Warszawa 1993, s. 4958; tak¿e Gazeta
Policyjna 1990, nr 4.
73 Dz.U. 1990, nr 30, poz. 181. Szerzej o ustrojowej pozycji Ministra Spraw Wewnêtrznych, wynikaj¹cej z ustawy z 6 lipca, zob.: A. Misiuk, Administracja spraw wewnêtrznych
w Polsce (od po³owy XVIII wieku do wspó³czesnoci). Zarys dziejów, Olsztyn 2005, s. 278286.
74 Przyczyny i okolicznoci tej decyzji wyjania ówczesny wiceminister spraw wewnêtrznych, zob. K. Koz³owski, Policja lat prze³omu (19891990), [w:] Policja w Polsce. Stan obecny
i perspektywy, pod red. A. Szymaniaka i W. Ciepieli, Poznañ 2007, t. 1, s. 5156.
75 R. Chmielewski, W. Dzieliñski, P. Majer, Policja 19901999, Przegl¹d Policyjny 1999,
nr 12(5354), s 147.
76 M.P. 1990, nr 20, poz. 159.
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zainteresowany: nie móg³ naruszaæ prawa podczas s³u¿by; nie móg³ wykorzystywaæ stanowiska s³u¿bowego dla celów pozas³u¿bowych; powinien wykonywaæ obowi¹zki w sposób nienaruszaj¹cy praw i godnoci innych osób77.
Ostatecznie postêpowaniu kwalifikacyjnemu podda³o siê oko³o 14 500
funkcjonariuszy by³ej SB, na 25 000 w niej zatrudnionych. Ponad 8000 funkcjonariuszy wojewódzkie komisje zweryfikowa³y pozytywnie, uznaj¹c, ¿e
spe³niaj¹ oni kryteria okrelone w uchwale. Sporód niespe³na 6000 ocenionych negatywnie blisko 2000 zrezygnowa³o z dalszych starañ, natomiast
pozostali odwo³ali siê do Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej. Ta w 1800 przypadkach zmieni³a na ich korzyæ decyzje komisji wojewódzkich. Po zakoñczeniu i zbilansowaniu owego postêpowania okaza³o siê, ¿e oko³o 3500 funkcjonariuszy SB zosta³o zweryfikowanych negatywnie, natomiast w przypadku
ponad 10 000 nie znaleziono przeciwwskazañ do kontynuowania przez nich
s³u¿by w nowych formacjach policyjnych. Pozostali, w liczbie oko³o 10 000,
nie poddali siê weryfikacji b¹d zrezygnowali ze starañ w ró¿nych fazach
tego postêpowania78.
Wejcie w ¿ycie pakietu ustaw policyjnych by³o niezbêdn¹ przes³ank¹ do
rozpoczêcia procesu budowy nowych struktur. Pierwsze podstawowe decyzje
kadrowe zapad³y 10 maja 1990 r. Prezes Rady Ministrów powo³a³ wówczas
K. Koz³owskiego na stanowisko szefa UOP, a Andrzeja Milczanowskiego na
jego zastêpcê. W zwi¹zku z rozwi¹zaniem MO odwo³a³ gen. Z. Trzciñskiego ze
stanowiska jej komendanta g³ównego. Komendantem g³ównym Policji zosta³
p³k Leszek Lamparski79, a jego zastêpcami p³k Bogus³aw Strzelecki80 i p³k
Janusz Wydra81.
Nowe kierownictwo Policji, przy znacz¹cym wspó³udziale zalegalizowanego na gruncie prawa stanowionego NSZZ Policjantów82, powo³a³o w dniach
521 czerwca nowych komendantów wojewódzkich Policji83. Na 49 z nich
40 po raz pierwszy objê³o tak eksponowane funkcje kierownicze. Z uprzednich szefów WUSW s³u¿bê na stanowisku komendanta wojewódzkiego Policji
kontynuowa³o dwóch funkcjonariuszy. Pozosta³ych siedmiu wczeniej by³o
zastêpcami szefów WUSW b¹d pe³ni³o ich obowi¹zki.
Przekszta³cenia organizacyjno-kadrowe w nowym resorcie spraw wewnêtrznych w sposób naturalny marginalizowa³y jego nominalnego szefa
gen. Cz. Kiszczaka, uosabiaj¹cego coraz ¿ywiej dyskredytowan¹ rzeczywi77

Ibidem.
Szerzej: Czego nie powiedzia³ gen. Kiszczak..., s. 2529; W. Bere, K. Brunetko, Gliniarz
z Tygodnika..., s. 4142; A. Dudek, Reglamentowana rewolucja..., s. 475476.
79 Uprzednio szef S³u¿by Kadr, Szkolenia i Wychowania MSW.
80 Uprzednio szef WUSW w Krakowie.
81 Uprzednio szef WUSW w Gdañsku.
82 Nast¹pi³o to 11 maja 1990 r. S¹d Wojewódzki w Warszawie zdecydowa³ wówczas
o wpisaniu do rejestru zwi¹zków zawodowych Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego Policjantów.
83 Formalnie rozkazami Ministra Spraw Wewnêtrznych.
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stoæ. Dla polityka, który niespe³na rok wczeniej by³ kandydatem do dwóch
najwa¿niejszych urzêdów w pañstwie, taka postêpuj¹ca polityczna degradacja musia³a byæ przykra i trudna do zaakceptowania. P³yn¹cy st¹d dyskomfort by³ zapewne pog³êbiany traconym autorytetem wród podleg³ych mu
funkcjonariuszy84. W tej sytuacji 21 czerwca 1990 r. gen. Cz. Kiszczak skierowa³ do premiera T. Mazowieckiego pismo z prob¹ o odwo³anie z zajmowanych stanowisk. Formalnym uzasadnieniem by³a przebudowa MSW, czyni¹ca
zeñ urz¹d o charakterze wy³¹cznie cywilnym85. Faktycznie decyzja ta  co
oczywiste  by³a pochodn¹ kszta³tuj¹cej siê nowej sceny politycznej, na której
obecnoæ osób uosabiaj¹cych poprzedni re¿im polityczny stawa³a siê coraz
bardziej spo³ecznie dra¿liwa, a tym samym i niepo¿¹dana. Blisko dziesiêcioletnia kariera polityczna gen. Cz. Kiszczaka, zapocz¹tkowana 23 lipca 1981 r.86,
dobieg³a wiêc kresu 6 lipca 1990 r., kiedy premier T. Mazowiecki dokona³
zasadniczej rekonstrukcji gabinetu. Sejm odwo³a³ wówczas czterech ministrów, a wród nich wicepremiera i ministra spraw wewnêtrznych gen. Cz.
Kiszczaka87. Jego miejsce zaj¹³ cywil, intelektualista z bogat¹ przesz³oci¹
opozycyjn¹, dr K. Koz³owski. Jeli w procesie dziejowym poszukuje siê symboli i cezur rozró¿niaj¹cych jego kolejne stadia, to w powojennych dziejach
resortu spraw wewnêtrznych zmianie dokonanej 6 lipca 1990 r. mo¿na przypisaæ takie znaczenie.
Przekszta³cenia w formacjach resortu spraw wewnêtrznych, jak równie¿
w samym MSW nale¿a³y do spektakularnych wydarzeñ bezporednio powi¹zanych z procesem przebudowy ustrojowej pañstwa. Wzbudza³y wówczas
wiele emocji po obydwu stronach umownej barykady. Podobnie ró¿norodnie
komentowano ich g³êbokoæ, oceniaj¹c je jako nazbyt zachowawcze b¹d nadmiernie radykalne. Po bez ma³a dwóch dekadach od tych wydarzeñ tempera84 Jednym z wielu tego wiadectw mo¿e byæ epizod przywo³any przez J. Widackiego, który
w rozmowie z W. Wróblewskim przypomnia³: Informacje z prac komisji sejmowej za porednictwem prasy dochodzi³y do jednostek MSW w terenie, do funkcjonariuszy najni¿szego szczebla.
Odbierane tam by³y jednoznacznie. »Kierownictwo d... daje«  jak powiedzia³ mi przypadkiem
na dworcu spotkany milicjant, komentuj¹c prace nad ustawami. Zob. Czego nie powiedzia³ gen.
Kiszczak..., s. 24.
85 Probê tê uj¹³ nastêpuj¹co: W zwi¹zku z g³êbok¹ reorganizacj¹ i przejciem resortu
spraw wewnêtrznych na etat cywilny nie widzê mo¿liwoci jako ¿o³nierz zawodowy dalszej
w nim s³u¿by. Po 50 latach pracy zamierzam wycofaæ siê z wszelkiej dzia³alnoci politycznej,
spo³ecznej, a tak¿e zawodowej i przejæ w stan spoczynku. Dlatego proszê Pana Premiera
o spowodowanie odwo³ania mnie ze stanowiska wiceprezesa Rady Ministrów. Cyt. za: W. Bere,
J. Skoczy³as, Gen. Kiszczak mówi... prawie wszystko, Warszawa 1991, s. 278.
86 23 lipca 1981 r. ówczesny Prezes Rady Ministrów gen. Wojciech Jaruzelski powo³a³ gen.
Cz. Kiszczaka na podsekretarza stanu w MSW, powierzaj¹c mu jednoczenie obowi¹zki szefa
tego resortu. 31 lipca Sejm na wniosek premiera powo³a³ Cz. Kiszczaka na stanowisko ministra
spraw wewnêtrznych. Polityczny biogram gen. Cz. Kiszczaka znaleæ mo¿na w: A. Garlicki,
Rycerze okr¹g³ego sto³u, Warszawa 2004, s. 6072.
87 Obok Cz. Kiszczaka zostali wówczas odwo³ani: Czes³aw Janicki  wicepremier, a zarazem minister rolnictwa, lenictwa i gospodarki ¿ywnociowej; Florian Siwicki  minister obrony
narodowej; Franciszek Wiel¹dek  minister transportu, ¿eglugi i ³¹cznoci.
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tura sporu, co naturalne, powinna byæ znacznie ch³odniejsza. Racje wszystkich jego stron zweryfikowa³a ponadto praktyka. Dowodzi ona, chocia¿by
poprzez proste istnienie Policji i Stra¿y Granicznej, ¿e formacje te  mimo
wielu krytycznych uwag, potkniêæ i b³êdów  by³y budowane wed³ug porz¹dku
akceptowanego b¹d tolerowanego przez podstawowe ugrupowania sceny politycznej. G³êbokie zmiany strukturalno-organizacyjne, jakie przechodzi³ Urz¹d
Ochrony Pañstwa88 a¿ do jego zniesienia89, s¹ z kolei trudnym do obalenie
wiadectwem b³êdów pope³nionych w trakcie organizacji tego najtrudniejszego,
a zarazem najbardziej kontrowersyjnego segmentu aparatu policyjnego.
SUMMARY
The reconstruction of the Ministry of Internal Affairs was a very important task
in the process of political transformations initiated in Poland in 1989. In this article,
the relevant observations are preceded by an overview of the ministrys organisational structure, officially established in November 1956, and the formal grounds for its
operations set pursuant to the act of 14 July 1983. Three areas of interest are
discussed in the main body of the article. The first relates to the measures initiated
by internal affairs minister Czes³aw Kiszczak with the aim of giving credibility to
the minister and the ministrys policies during the period of political transformations
in Poland. In the authors opinion, those measures were initiated mainly to put the
economy on upswing. According to the author, the initiatives undertaken by the
militias trade union, established in late 1989, were characterised by greater reliability, and the above is the second topic of discussion in the article. Initially, the ministry
made attempts to neglect the new organisation, but in view of its growing popularity,
it was forced to authorise the trade unions gradual legalisation in November 1989. As
of that date, the Independent Self-Governing Trade Union of the Citizens Militia
Officers supported and initiated solutions aiming to restructure the former police
apparatus. This postulate, made under the provisions of the statutory law, was materialised in 3 resolutions adopted by the Parliament on 6 April 1990. Pursuant to the
provisions of those resolutions, the internal affairs minister was deprived of his law
enforcement powers, becoming solely the supreme body of state administration implementing national policies in the area of state protection, security and public order. The
above functions were transferred to the respective agencies reporting to the minister.
In the successive resolutions adopted on 6 April 1990, the Parliament set forth the
powers and organisational principles of two such agencies  the Police and the State
Protection Office. The above began operations on 10 May 1990 when the said resolutions came into force. In the final part of the article, the author discusses the
controversy surrounding the drafting of the above resolutions, including staff affairs
relating to the winding up of the Security Service and the Citizens Militia.

88 1 padziernika 1996 r. Urz¹d Ochrony Pañstwa zosta³ wy³¹czony ze struktur resortu
spraw wewnêtrznych i podporz¹dkowany bezporednio Prezesowi Rady Ministrów.
89 24 maja 2002 r. Sejm przyj¹³ ustawê o powo³aniu Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego i Agencji Wywiadu, które powsta³y w miejsce zniesionego Urzêdu Ochrony Pañstwa.
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Orodek Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie
Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

LIST MAZURSKIEGO GOSPODARZA ADAMA GUNI
DO OLSZTYÑSKIEGO SUPERINTENDENTA
JOHANNESA HASSENSTEINA Z OKRESU
PIERWSZEJ WOJNY WIATOWEJ JAKO
PRZYK£AD MAZURSKIEJ EPISTOLOGRAFII
Do dnia dzisiejszego zachowa³o siê niewiele przyk³adów mazurskiej epistolografii (i szerzej pimiennictwa) w jêzyku polskim z XX stulecia. Wojny,
ucieczki, wydarzenia powojenne, wypêdzenia, póniejsze wyjazdy, ale równie¿ brak poszanowania w³asnej tradycji i kultury zwi¹zanej z jêzykiem
polskim przez uwa¿aj¹cych siê ju¿ za Niemców Mazurów sprawi³y, ¿e tego
rodzaju znaleziska s¹ obecnie rzadkoci¹. Choæ, jak pokazuje publikacja Andreasa Kosserta oparta na odkryciu w jednym z rodzinnych archiwów, jest to
wci¹¿ jeszcze mo¿liwe1. Czasami znalezisko takie napotyka siê przypadkowo,
przy okazji poszukiwañ archiwalnych na inny temat. Tak by³o i tym razem.
Prezentowany ni¿ej list znajduje siê w zespole Kocio³a ewangelickiego
w Olsztynie, przechowywanym w Archiwum Pañstwowym w Olsztynie.
Zas³uguje on na uwagê nie tylko dlatego, ¿e napisany zosta³ w jêzyku
polskim, ale stanowi równie¿ rzadki przyk³ad opisu (choæ spowodowany konkretn¹ przyczyn¹ oczekiwania na wsparcie) wydarzeñ wojennych, pochodz¹cy od przedstawiciela mazurskich ch³opów. Wprawdzie dysponujemy doæ
dobr¹ dokumentacj¹ wspomnieniow¹ dotycz¹c¹ przebiegu pierwszej wojny
wiatowej w po³udniowej czêci Prus Wschodnich, ale jej autorami s¹ g³ównie
urzêdnicy, nauczyciele, duchowni. Czêæ z tych relacji powsta³a na ¿¹danie
1

A. Kossert, Pan Bog bendzie zwami i wsistkemni pokuy Bozi  ¿ycie codzienne na
Mazurach na przyk³adzie listów Luizy Linki z lat 19141918, Borussia 1998, nr 16, s. 277281.
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w³adz, a niektóre ujmuj¹ te wydarzenia w sposób doæ schematyczny2.
Oprócz wydanych drukiem3, sporo nadal pozostaje z³o¿onych w archiwach4.
Brakuje natomiast wspomnieñ i innego rodzaju opisów tych wydarzeñ
autorstwa przedstawicieli ludnoci mazurskiej. Niewiele mog³a tu zdzia³aæ
g³ówna trybuna, na której Mazurzy dotychczas prezentowali swoj¹ twórczoæ
 kalendarze. Po pierwszej wojnie wiatowej na rynku pozosta³ tylko Kalendarz Królewsko Pruski Ewangielicki, za³o¿ony jeszcze w 1859 r. przez Marcina Gerssa5, a w owym czasie redagowany przez nastawionego niezwykle
nacjonalistycznie pastora i superintendenta piskiego Paula Hensla6. W czasie wojny (a tak¿e póniej) znacznie ograniczono w nim dzia³, w którym sami
Mazurzy dzielili siê z czytelnikami swoj¹, najczêciej wierszowan¹, twórczoci¹. Kalendarz niemal w ca³oci wype³nia³y bowiem przedruki z prasy niemieckiej b¹d artyku³y samego wydawcy, opisuj¹ce wszelkie mo¿liwe sukcesy
wojenne pañstw centralnych7.
Tekst listu wydaje siê godny uwagi z jeszcze jednego wzglêdu. Pokazuje
drogê, jak¹ przeszed³ jêzyk u¿ywany na Mazurach od momentu niemal definitywnego wycofania mowy polskiej ze szkó³ elementarnych w drugiej po³owie XIX w.
Spory na temat jêzyka u¿ywanego na Mazurach toczy³y siê ju¿ w XVIII w.
Nie by³o w¹tpliwoci co do jego zwi¹zków z polszczyzn¹, dyskusje rozpoczyna³y siê z chwil¹ okrelenia wobec niej odrêbnoci. Do koñca nie wiadomo
2 Na temat wspomnieñ i pamiêtnikarstwa wojennego: R. Traba, Wschodniopruskoæ.
To¿samoæ regionalna i narodowa w kulturze politycznej Niemiec, PoznañWarszawa 2005,
s. 245256.
3 Np. Erlebnisse ostpreußischer Lehrer in der Kriegs- und Russenzeit, hrsg. von C. Beutler,
Bd. 13, Königsberg 1916; Der Feind im Land. Berichte ermländischer Geistlicher über Ostpreussens Russenzeit 1914/15, hrsg. von B. Schwark, Braunsberg 1915; Kriegerlebnisse ostpreußischer Pfarrer, bearb. von C. Moszeik, Bd. 12, Berlin 1915; Was wir in der Russennot
1914 erleben, hrsg. von A. Nietzki, Königsberg 1915, tak¿e teksty wspomnieñ drukowane na
³amach prasy, np. Evangelisches Gemeindeblatt (Königsberg) w 1915 r.; czêæ prac ujêtych w:
E. Wermke, Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreußen, Königsberg 1933, s. 190194.
Tak¿e na ten temat: F. Gause, Die Quellen zur Geschichte des Russeneinfalls in Ostpreußen im
Jahre 1914, Altpreußische Forschungen, Bd. 7, 1930, s. 89102.
4 Np. w Archiwum Pañstwowym w Olsztynie, gdzie znajduj¹ siê wspomnienia olsztyñskich urzêdników z czasu zajêcia miasta przez Rosjan, R. Traba, op. cit., s. 246, przyp. 479.
5 Zob. K. Ha³un, Marcina Gerssa Kalendarz Królewsko Ewangelicki (18601895), Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, 1982, nr 3, s. 3, s. 203215; póniejsze losy kalendarza nie
doczeka³y siê jeszcze szczegó³owego opracowania.
6 M. Lackner, H. Lippold, Hensel, Paul Viktor, [w:] Altpreußische Biographie, hrsg. von
K. Forstreuter, F. Gause, Bd. 3 (Ergänzungen zu Band 1 und 2), Marburg 1975, s. 949;
T. Oracki, S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powila XIX i XX wieku (do 1945 roku),
Warszawa 1983, s. 129130; A. Kossert, Preußen, Deutsche oder Polen? Die Masuren im Spannungsfeld des ethnischen Nationalismus 18701956, Wiesbaden 2001, s. 111112, 222; R. Traba,
op. cit., s. 7476, 277278.
7 Dla porównania: wojna z Francj¹ z 18701871 udokumentowana zosta³a przez Marcina
Gerssa tak¿e listami i poematami, niekiedy bardzo rozlewnymi, a nadsy³anymi przez mazurskich
czytelników prosto z pól bitewnych i przez to utrzymanymi w realistycznej tonacji, zob. G. Jasiñski,
Mazurzy w II po³owie XIX wieku. Kszta³towanie siê wiadomoci narodowej, Olsztyn 1994, s. 9597.
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zreszt¹, czy porównywano go wtedy do potocznej mowy ludnoci wiejskiej, czy
tej zza granicy, czy te¿ polszczyzny literackiej. Wolno s¹dziæ, ¿e dyskutuj¹cy na
ten temat przedstawiciele elit mazurskich, a zw³aszcza pastorzy, odwo³ywali
siê raczej do wyuczonego na studiach polskiego jêzyka literackiego8. Zapewne
owe pojawiaj¹ce siê ró¿nice tycz¹ce siê jêzyka trzeba rozpatrywaæ w aspekcie
terytorialnym. Na rozleg³ym przecie¿ obszarze Mazur, przy ówczesnych ograniczeniach komunikacyjnych, musia³o dojæ do zró¿nicowania gwarowego9.
W drugiej po³owie XIX w., a tak¿e na pocz¹tku XX, potwierdzano zwi¹zki
jêzyka u¿ywanego przez Mazurów z polszczyzn¹ (nazywaj¹c go dialektem
polskim); czyni³ to nawet nacjonalistycznie nastawiony znawca mazurskiej
polszczyzny, jakim by³ niew¹tpliwie Otto Hermann Gerss10. Niemniej od
1890 r., najpierw w³adze wieckie, a na pocz¹tku XX w. Koció³ ewangelicki,
wprowadzi³y do statystyk jêzykowych obok kategorii jêzyków polskiego
i niemieckiego, now¹  jêzyk mazurski, aby w ten sposób stworzyæ zewnêtrzny dystans wobec jêzyka polskiego. Utrzymano j¹ do wybuchu drugiej
wojny wiatowej, przyznaj¹c siê wtedy do celowego zabiegu politycznego11.
Ze strony polskiej kwestiê rozstrzygn¹³ Kazimierz Nitsch, który jednoznacznie okreli³ mowê mazursk¹ jako dialekt (gwarê12) jêzyka polskiego. I choæ
zauwa¿y³ jego zró¿nicowanie, to przyzna³, ¿e ustêpowa³o ono temu, które
zaobserwowa³ na terenach l¹ska i Prus Zachodnich. Nitsch w swoich badaniach jako punkt wyjcia przyj¹³ ogólnopolski jêzyk literacki. Jego ustalenia,
wyodrêbniaj¹ce gwary ostródzkiego, warmiñsk¹ i mazursk¹, zosta³y zaakceptowane i przyjête przez kolejne pokolenia badaczy; obowi¹zuj¹ one w nauce
polskiej po dzieñ dzisiejszy13.
8 G. Jasiñski, Koció³ ewangelicki ma Mazurach w XIX wieku (18171914), Olsztyn 2003,
s. 131135.
9 E. Martuszewski, Die polnische Sprachfrage in Preussen Gustawa Gizewiusza jako
ród³o do badañ nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach, Olsztyn 2001, s. 56, 115;
Biblioteka Kórnicka, J. Andres do E. Sartoriusa, 22 VI 1840, rkps. 1431, k. 5051.
10 Zob. H. P[elka], Über masurische Volksschriftstellerei im Dienste der evangelischen
Kirche, w: Mazury i Warmia 18001870. Wybór róde³, oprac. W. Chojnacki, Wroc³aw 1959,
s. 676684; O. Gerss, O jêzyku polskim u¿ywanym na pruskich Mazurach. Przyczynek Mazura,
w: Mazurzy. Tradycja i codziennoæ, wybór i pos³owie A. Kossert. Teksty jêzyka niemieckiego
prze³o¿yli E. Kamierczak, W. Leder, Olsztyn 2002, s. 145159; na temat postawy tego ostatniego zob. G. Jasiñski, Otto Hermann Gerss (18301923)  mr¹gowski superintendent, wydawca
czasopism polskojêzycznych, Mr¹gowskie Studia Humanistyczne, t. 1, 1999, s. 4044.
11 A. Kossert, op. cit., s. 293.
12 Obecnie w stosunku do okrelenia mowy u¿ywanej Mazurach u¿ywa siê tak¿e pojêcia
gwara, nadaj¹c mu identyczne znaczenie co dialektowi  jêzykowi w³aciwemu ludnoci jakiego regionu, który na obszarze pañstwa lub narodu nie stanowi orodka dominuj¹cego pod
wzglêdem kulturalno-politycznym i w³anie pod tym wzglêdem jest podrzêdny w stosunku do
jêzyka narodowego. Zob. S³ownik gwar ostródzkiego, Warmii i Mazur, pod red. Z. Stamirowskiej, H. Perzowej, D. Ko³odziejczykowej, t. 15: AÓ, Warszawa 19872006.
13 K. Nitsch, Dyalekty polskie Prus wschodnich (z map¹), Materia³y i Prace Komisji Jêzykowej Akademii Umiejêtnoci w Krakowie, t. 3, Kraków 1907, s. 397486; ibidem, [w:] idem, Wybór
pism polonistycznych, t. 3, Wroc³aw 1954, s. 252321. Zob. J. Ch³osta, Zwi¹zki Kazimierza Nitscha z Warmi¹ i Mazurami, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, 2008, nr 2, s. 137143.
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Warto pamiêtaæ, ¿e Kazimierz Nitsch, zbieraj¹c materia³y do swojej pracy, styka³ siê z ludnoci¹ mazursk¹ (i warmiñsk¹), która ju¿ przez co najmniej drugie pokolenie nie pobiera³a nauki jêzyka polskiego w szkole. Po
nieudanych próbach z lat trzydziestych XIX w. wprowadzenia jêzyka niemieckiego jako wyk³adowego14, akcjê tê w miarê skutecznie przeprowadzono
ponownie w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych tego¿ stulecia, najpierw w szkolnictwie, a potem w Kociele15. Jednak polski nie znik³ ca³kowicie ze szkolnictwa, w ograniczonym zakresie utrzymano go jako jêzyk pomocniczy w nauczaniu ró¿nych przedmiotów, zw³aszcza religii. W sumie, po 1873 r.
szko³a mazurska by³a w stanie zapewniæ dzieciom elementarn¹ znajomoæ
niemieckiego, uczy³a podstaw tego jêzyka: czytania i zapewne pisania
w niepe³nym stopniu poprawnoci. Wygl¹da³o to ró¿nie w poszczególnych
miejscowociach i zale¿a³o nie tyle od programu szkolnego, co pilnoci
i obowi¹zkowoci poszczególnych nauczycieli. Dla tych, którzy po wprowadzeniu rozporz¹dzeñ usuwaj¹cych jêzyk polski ze szkolnictwa znali niemiecki
lepiej lub gorzej, by³a to jednak druga, wyuczona mowa. Od dalszych losów
¿yciowych, rodowiska, w jakim siê obracali, bie¿¹cych potrzeb i wykonywanej
pracy zale¿a³o, czy wiedza ta zosta³a zapomniana, czy utrzymana, a w spo³ecznociach wiejskich nadal powszechnie u¿ywano jêzyka polskiego. Wprowadzenie natomiast rozporz¹dzeñ z 1865, a zw³aszcza z 1873 r. sprawi³o, ¿e
praktycznie nie uczono ju¿ jêzyka polskiego jako przedmiotu, je¿eli u¿ywano
go, to jako jêzyka wyk³adu pomocniczego  g³ównie ustnie. W niepamiêæ
zaczê³a odchodziæ sztuka pisania po polsku. Coraz czêciej za pojawia³y siê
germanizmy, ale w prezentowanym licie ¿adne z niemieckich s³ów nie zosta³o zapisane poprawnie gramatycznie. W tekcie tym widaæ tak¿e silne elementy mazurzenia, którego granica przebiega³a pomiêdzy powiatem ostródzkim a nidzickim, oddzielaj¹c wschodni¹ czêæ Mazur od nie mazurz¹cej Warmii i Ostródzkiego.
Warto zwróciæ uwagê na jeszcze jedn¹ kwestiê: pomimo i¿ druki dla
ludnoci mazurskiej wydawano zmodernizowan¹ czcionk¹ gotyck¹, to pisaæ
po polsku uczono alfabetem ³aciñskim, a nie obowi¹zuj¹cym przy nauce pisania po niemiecku pismem neogotyckim w jego pó³nocnoniemieckiej odmianie16. Teraz umiejêtnoæ ta odchodzi³a w zapomnienie, tak¿e do pisma polskiego wkrada³y siê elementy neogotyku.
Zapewne podobny los  je¿eli chodzi o wykszta³cenie  spotka³ Adama
Guniê. Napisa³em zapewne, poniewa¿ o autorze listu praktycznie nie wie14 Zob. J. Jasiñski, Polityka germanizacyjna i obrona przed ni¹ w Prusach Wschodnich
i Zachodnich, [w:] Historia Pomorza, pod red. G. Labudy; t. 3 (18151850), cz. 2: Zagadnienia
polityczne, narodowociowe i jêzykowe, Poznañ 1996, s. 111169; E. Martuszewski, op. cit.,
s. 55129.
15 S. Szostakowski, Polityka germanizacyjna pañstwa pruskiego i walka o jêzyk polski do
1870 roku, [w:] Warmia i Mazury. Zarys dziejów, pod. red. B. £ukaszewicza, Olsztyn 1985,
s. 384; G. Jasiñski, Mazurzy..., s. 116134.
16 K. Górski, Neografia gotycka. Podrêcznik pisma neogotyckiego XVIXX w., cz. 1, Toruñ
1960, s. 51.
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my nic wiêcej ponad to, co sam przekaza³ o sobie w tym¿e licie, nie zachowa³y siê bowiem ani ¿adne ksiêgi parafialne, ani urzêdu stanu cywilnego
z parafii Jedwabno. Sprawê utrudnia fakt, ¿e w Du¿ym Dêbowcu17 mieszka³o
równoczenie dwóch Adamów Guniów, obaj odznaczali siê aktywnoci¹
w ¿yciu swojej wsi. Pierwszy z nich wchodzi³ w sk³ad rady gminy, by³ cz³onkiem zarz¹du szkolnego, ³awnikiem; drugi natomiast tak¿e sprawowa³ funkcjê
³awnika, nale¿a³ do zarz¹du szkolnego, ale te¿ zosta³ cz³onkiem komisji szacuj¹cej zniszczenia. Obydwóch okrelano jako w³acicieli ziemskich lub gospodarzy; obu odnotowywa³ tygodnik powiatu nidzickiego w latach 1890191918.
Obaj tak¿e zwrócili siê do Hassensteina o wsparcie. Z tonu listu mo¿na
wywnioskowaæ, ¿e napisa³a go osoba ju¿ dojrza³a; zreszt¹ przywo³anie urodzonego w 1824 r. tecia (Billa) wskazuje, ¿e Adam Gunia musia³ chyba
przekroczyæ ju¿ piêædziesiêciolecie swojego ¿ywota. Byæ mo¿e naukê pobiera³
jeszcze w szkole polskiej przed rokiem 1873, ale brak kontaktu z piórem
sprawi³, ¿e nauka pisania posz³a ju¿ w zapomnienie.
Godna uwagi jest tak¿e postaæ adresata listu, Johannesa Gottfrieda Hassensteina (12 VII 184314 XI 1923)19, olsztyñskiego proboszcza (18821915)
i superintendenta diecezji olsztyñskiej Ewangelickiego Kocio³a Unijnego
(18951915), obejmuj¹cej powiaty olsztyñski i reszelski. Wniós³ on du¿y
17 Niem. nazwa Dembowitz, Gross Dembowitz, od 1935 r. Groß Eichenau. Wie szkatu³owa za³o¿ona w 1627 r., nale¿¹ca do parafii Jedwabno, po 1914 r. do parafii w Ma³dze. Ok. 1850 r.
w wyniku separacji gruntów nieopodal Dêbowca powsta³ Ma³y Dêbowiec, wobec tego pierwsza
wioska otrzyma³a nazwê Du¿ego Dêbowca (czêsto w statystykach obie miejscowoci  z uwagi
na fakt, ¿e Ma³y Dêbowiec nie tworzy³ oddzielnego so³ectwa  podawano razem jako Dêbowiec).
W wigiliê Bo¿ego Narodzenia 1860 r. Du¿y Dêbowiec praktycznie ca³y sp³on¹³, liczy³ wtedy ok.
230 mieszkañców, sta³o w nim 38 budynków, jêzykiem dominuj¹cym by³ polski. W 1905 r.
wioska liczy³a 180 mieszkañców i 35 budynków. W czasie I wojny wiatowej w sierpniu 1914 r.
Du¿y Dêbowiec zosta³ zniszczony w ok. 50 procentach. Odbudowana wioska sta³a siê znana za
przyczyn¹ g³onych wydarzeñ zwi¹zanych z prób¹ za³o¿enia w 1931 r. polskiej szko³y i pobicia
jej organizatora Bogumi³a Pónego oraz grupy dzia³aczy Zwi¹zku Polaków w Niemczech na
czele z Janem Boenigkiem, co z kolei mia³o miejsce w pobliskim Jedwabnie. Niezwykle g³ona
sprawa zakoñczy³a siê procesem, w którym sprawców pobiæ uniewinniono. W 1939 r. ¿y³o tutaj
(wraz z Ma³ym Dêbowcem) 210 mieszkañców w 52 budynkach. 18/19 stycznia 1945 r. wie
zosta³a podpalona przez ¿o³nierzy radzieckich, wiêkszoæ mieszkañców, w tym B. Póny, wymordowana. W 1951 r. wegetuj¹c¹ wie, licz¹c¹ zaledwie kilku mieszkañców, zburzono, a na jej
terenie oraz omiu innych okolicznych miejscowoci utworzono poligon. Zob. S. Ambroziak,
Atlantyda nad rzek¹ Omulew. Losy nieistniej¹cych miejscowoci po³o¿onych na granicy powiatów szczycieñskiego i nidzickiego, Rocznik Mazurski, t. 9, 2000, s. 339; idem, O najg³oniejszym procesie s¹dowym Mazur. Zajcia w Dêbowcu i Jedwabnie na prze³omie lat 1931/1932
i postêpowanie w tych sprawach przed niemieckim wymiarem sprawiedliwoci, Rocznik Mazurski, t. 11, 2007, s. 3565.
18 Die Kreisblätter von Neidenburg 18401920. Auszüge aus einer namen- und personenkundlichen Quelle zum Alltagsleben im südostpreußischen Grenzgebiet, Bd. 2: Ortsliste AK,
hrsg. von B. Maxin u.a., Seeheim-Malchen 1993, s. 222223.
19 Hassenstein, Hassenstein, Johannes Gottfried Ferdinand, [w:] Altpreußische Biographie,
Bd. 1, s. 255; E. Payk, Die Evangelische Kirchengemeinde Allenstein im Wandel der Zeiten, Leer
1977, s. 2325; E. Kruk, Ewangelicy w Olsztynie. Z dziejów parafii w latach 17722002, Olsztyn
2002, s. 5562; J. Ch³osta, S³ownik Warmii (historyczno-geograficzny), Olsztyn 2002, s. 130131.
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wk³ad w organizacjê parafii i ¿ycia spo³ecznego ewangelików na po³udniowej
Warmii, by³ autorem opracowañ historycznych i wspomnieniowych, m.in.
historii ewangelicyzmu na Warmii20. Ewangelicki autor opisuj¹cy dzieje parafii olsztyñskiej nie waha³ siê nazwaæ okresu jego pracy na Warmii er¹
Hassensteina21. To, ¿e list z prob¹ dotar³ do Hassensteina, nie by³o przypadkiem. W czasie pierwszej wojny wiatowej, parafia ewangelicka prowadzi³a, w miarê w³asnych mo¿liwoci, akcjê pomocy poszkodowanym w czasie
dzia³añ wojennych. Rozdziela³a ubrania i ¿ywnoæ, nadsy³ane na jej adres
przez rozmaite organizacje pomocowe, sama tak¿e zbiera³a pieni¹dze na poszkodowanych ¿o³nierzy z jej terenu (a pamiêtaæ nale¿y, ¿e obejmowa³a ona
du¿¹ czêæ powiatu olsztyñskiego) i na wojenne sieroty22.
Johannes Hassenstein, który by³ synem proboszcza z Je¿ów (pow. piski)
Hermanna Johanna Hassensteina (18181865), z jêzykiem polskim os³ucha³
siê przypuszczalnie w miejscu pracy ojca, potem zapewne, wzorem licznych
przysz³ych ksiê¿y, szlifowa³ go na seminarium polskim na uniwersytecie
w Królewcu. St¹d zna³ go w sposób wystarczaj¹cy do pos³ugi duszpasterskiej.
W czasie pracy w Olsztynie opiekowa³ siê nieliczn¹ grup¹ polskojêzycznych
wiernych w parafii (obejmuj¹cej du¿¹ czêæ powiatu olsztyñskiego), odprawiaj¹c dla niej nabo¿eñstwa23. Zapewne wzmiankowane w licie kazanie
nadawca listu Adam Gunia (bilim tam w Olstinie a Koszcele a Pan Superendent mia³ tes take pszenkne Kazanie o Mni³oszci) us³ysza³ tak¿e w jêzyku
polskim.
Dodaæ nale¿y, ¿e znajomoæ jêzyka polskiego przyda³a siê pastorowi
w doæ nieoczekiwanych okolicznociach. To w³anie on pierwszy nawi¹za³
kontakt z Rosjanami, którzy 27 sierpnia 1914 r. wkroczyli do Olsztyna. Wyszed³ do stoj¹cych na rynku ¿o³nierzy i z ich dowódc¹, jak siê okaza³o, móg³
porozumieæ siê po polsku. Dopiero póniejsze rozmowy przedstawicieli miasta z oficerami rosyjskimi toczy³y siê ju¿ po niemiecku24.
S¹dz¹c z zapisów na marginesie listu, dotar³ on do adresata 18 listopada
1914 r., natomiast 23 stycznia 1915 r. Hassenstein wys³a³ prosz¹cemu pieni¹dze, rejestruj¹c je w ksiêdze wydatków 25 stycznia. Tego dnia odpowiedzia³
tak¿e Adamowi Guni na jego list.

20 J. Hassenstein, Die Geschichte der evangelischen Kirchen im Ermlande seit 1772, Allenstein 1918; inne jego prace zob. E. Wermke, Bibliographie der Geschichte von Ost- und Westpreußen, Königsberg 1933, nr 5823, 6888, 7348, 7349, 13928.
21 E. Payk, op. cit., s. 23.
22 Archiwum Pañstwowe w Olsztynie, 565/357, k. 1, 31, 33, 3851.
23 G. Jasiñski, Koció³ ewangelicki w Olsztynie w XIX wieku, [w:] Olsztyn 13532003, pod
red. S. Achremczyka i W. Ogrodziñskiego, Olsztyn 2003, s. 265266.
24 G. Jasiñski, Olsztyn w okresie I wojny wiatowej, [w:] Olsztyn 13532003..., s. 288.
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* * *
List Adama Guni do Johannesa Hassensteina
Archiwum Pañstwowe w Olsztynie, zespó³: Koció³ ewangelicki w Olsztynie  diecezja olsztyñska (Evangelische Kirche zu Allenstein  Diözese Allenstein), sygn. 565/357 (Kriegs-Fürsorge. Unterstützung und Liebesgaben
Kriegsbeschädigte) k. 1215.
[k. 12] 23 I 1915 Adam Gunia I u. II unterstüzt25 5 M geschickt
u. geschrieben26 23 I 15
18 XI 1914, bei Tadaj27
wielce wis³awzsoni Panie Superendent28
ja chce Pana Superendent uprasac o wis³uchanie moji dolekliwoszci ktorna mnie podka³a, ja Adam Guni zduzego Dembowca29 tom przed Ruskem
com August as do Morugen30 uczeknonc muszeli im tam bili bes Trsi Niedsele, a jakem sze nazat powrocili to Serce nasze bi³o wielko boleszco obconzone31, gdis jekem jechali tom eno wtech nasech Stronach wzidseli rozne Kawa³i, i Krew, i wiele Gewerow32, i rozmajitoszci. Taki to Oci nasze tego esce
nigdi nie oglonda³i, jo wielce wis³awsioni Panie Superendent ale to esce nie
doszc ti boleszci bi³o, as jakem przijechali do naszi zioski33 a jusem na
naszech mni³ech Oborach nic wsendi nie obacili com bes nase ca³e 32 lat34
napracowali tilko scerni Popszo³35 ze wsistkego to dopszera36 Serce nase
wielko Boleszco37 bi³o zdiente, gdis wtem przes³em Roku da³ Pan Niebzeski
taki urodsaj co Stodo³i nasze esce nigdi nie bi³i take nape³nione jak latosz.
a teras nic wienci stego wsistkego tilko scerni Popszo³ z eich. Ci to nie jest
doszic smutku takemu z³owiekowzi ktorni tilko stegom nieli zic38 i she
prsiodsewac39, jo a zwielko censkoszco40 wsistkom posprasali, tak co tilo
brak bi³o do gospodarstwa woborze tak tes i wisbach, nie odebralim mi zmojo
mni³o zonko nic zadnech sprzentow od naszech mni³ech Rodzicow, gdis moje
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Nadpisane rêk¹ Hassensteina: Gunia I i II wsparci.
Jw.: 5 marek wys³ano i zapisano.
Niem. U Tadaja.
Niem. der Superintendent.
Du¿y Dêbowiec w powiecie nidzickim.
Niem. Mohrungen  Mor¹g.
Nadpisane rêk¹ Hassensteina: wilk¹ bolescz¹ obcz¹zone.
Niem. das Gewehr  karabin, tutaj ogólnie broñ.
Nadpisane rêk¹ Hassensteina: wioski.
Jw.: 32 lat.
Jw.: popio³.
Jw.: dopiero.
Jw.: boleci¹.
Jw.: zyæ.
Jw.: sie przyodiewac.
Jw. z wielk¹ ciêzkocia.
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Schwigerelter41 to bili in Kukukswalde42, to jest za Paszimem43, to tam wti
ziosce bili bes 25 lat za Nauciczela oni sze naziwajo Billa44, moze Pan Superendet bi esce casem go zna³, ale to ius up³ine³o 35 lat latt jak ten Schieger
Vatter45 na Panzijo odset i bu³ tes barzo dobri, to Kupszi³ aw wtem Dembowcu ten Grund, to tak bes zadni Budownoszci mi od niego dostali to Pan
najs³awnejsi moze wsedsec zjeko
[k. 13] mi Gonskoszco to wsistko sprawsili a teras ze wsitkego Popszo³,
jakem tilo mogli tom tak d³ugo pot p³otem lezeli i warsili jak sze tak nam
wsistko popali³o. ale jakem ius witrsimac nie mogli to muszeli do Jedwabna
jszc gsis ano wtem Dembowcu to sze zgo³a ca³a ziesk spali³a ma³o co osta³o, a
aw neju dwu Guniow bi³o to ten drugi to da³ tam wolstinski Kreis46 to rzec
wsadsec to dosta³ duzo wspomogi tech Libus gabow47 . ale tak jech iest tam
doszc co ti wspomogi potrsebowali to sze tam wsistkem tam podselili, a mi
tom so aw w Jedwabnie to ius nam nie sta³o, ale ja teras chce Pana Superendent upraszac, azebi Pan taki mni³oszerni nad namni bi³, a mnie wti moji
dolegliwoszci t¹ rzec jak najlepszi wiprowadzi³ mozebi tes Pan Superendent
tam Ludowzi w Koszcele to rzec opowsedsa³, to moze tes chocbi i nie poduzem pszejonzku a Kazdi da³ i co z³ozi³, to mnie jednemu to bi bi³a wielka
pomoc a Pan Niebzeski bi kazdemu za to jus na tem schwece nagrodsi³. jo to
ja wsem barzo dobrse co ten Pan Niebseski to on ma Serce take scere ku
takemu c³owsekowsi ktorni jest tes Serca scerego. to jus i tu a cos tes ras48
woli[?] wiecnoszci bendse za nagroda. Kedi chto tu teras wtaki wielki nendsi
mnie przes taki schrodek zginionego poratuje, jo choc tilo i znajmnieisem
pszejonckem Renke swojo ku mnie wicongnie, to Pan Niebseski tes tak swoje
Roncecki przi shmnerci to dopszeru on tako Dusze wezmnie na ³ono radosci.
to ja to pszize zwielkemni ³zamni i tego Niebseskego Pana tak uprasam,
azebi on kazdemu Serce tak nak³onic raci³. toz ten Pan Niebseski tak nam
[k. 14] obseca³ jezli mi co prosze, bendsem to nam tes bendse dano, jo to
ja to wiersam, a wsem tes barzo dobrse ze i Pan najs³awneisi Superendent
tes tako wiare ma, gdis jakem to jus drugem razem ucekali, a bilim tam w
41

Niem. die Schwiegereltern  teciowie.
Grzegrzó³ki w powiecie Szczytno.
43 Pasym.
44 Wilhelm Billa (Bylla), ur. 13 padziernika 1824 w Sêdañsku (pow. Szczytno), szko³ê
elementarn¹ skoñczy³ znaj¹c jedynie jêzyk polski, niemieckiego uczy³ siê w czasie pobytu w
Rozogach w preparandzie prowadzonej przez nauczyciela Johanna Senfa (18491851); krótko
pe³ni³ obowi¹zki nauczyciela w Szuci (pow. nidzicki). Od 1853 r. by³ pomocnikiem nauczyciela
Benjamina Grzany w Grzegrzó³kach (pow. szczycieñski), potem pe³ni¹cym obowi¹zki nauczyciela, a po zdaniu w 1866 r. egzaminów  pe³nym nauczycielem. W 1875 r. odszed³ na emeryturê.
45 Niem. der Schwiegervater  teæ.
46 Powiat olsztyñski.
47 Niem. die Liebesgaben  dos³. dar mi³oci, serca, ew. ja³mu¿na; tutaj: podarki.
48 Nadpisane rêk¹ Hassensteina: z.
42
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Olstinie49 a Koszcele a Pan Superendent mia³ tes take pszenkne Kazanie o
Mni³oszci ach tom mi zmojo zonko tak sze serdecnie nap³akali, i kebim esce
abi choc tilo zras Pana Superndent us³isec mogli te mni³e i prsijemne Kazanie, bo te jest wnasze Serce w³ozone, a mi je te mni³e S³owa to prsinieszem
ras prset Pana Jezusa, bo mi zniech sto mojo zonko to stech Slow ktornem
S³iseli to zniech zijem Duchownie, o bi ten Pan Niebzeski da³ nam esce abi
zras she tu esce wtem shwece oglondac, to jest nasze zicenie, a kedi tu bim
nie mogli ius sze oglondac, to ras po shmerci to ius tam to pewne oglondanie
bendse to niechze Pan Nebseski ras drwzi do Nieba otworzi, i wpuszci nas
tam do radoszci a to wiecni. Amen
O proszê esce ras o wi³uchanie ti moji prozbi i da³ bi Pan Niebzeski, Panu
Superendent esce d³uge latta dobre zdrowze i wsistko dobre i za te dari Ktornem uis ras z Renki Pana Suerendent odebrali, wtedi jakem bili w Koscio³ecku
tam w Olstinie, to Pan Superendent tes wtedi nia³ take mni³osherne Serce ku
nam i da³ nam tes co wmoznoszci bi³o, to ja i moja zonka to i na dali she
wjegomoszculeckowe Rence oddajem i proshem o ja³muzne a to zmni³oshernego Serca, i prose azebi Pan Superendent bi³ taki dobri i kedibi Dobrodsejek
co otsi³a³ to tak adresa do naju, Adam Gunia in Jedwabno Kr Neidenburg50
[k. 15] amoze jegomoshc tego mojego Sch. Fatra51 i zna³ jeg nama to
Lerrer52 Billa aus Kukukswalde on sawsze jezdzu³ do Pashenheim53 na
Wistacijo to moja zonka pozeda zo wtedi bi³ Pan Mallotka als Pfarrer54
A prose esce ras owis³uchanie
Adam Gunia
In Jedwabno Kr Neidenburg
W Olsztinie 25go Stycznia roku 1915go
* * *
Moj kochany Panie Gunia!
Na pismo wasze ktore dosta³em w pi¹tek 22go stycznia br. dzis wam
odsi³am 5 marek, boi teraz juz niemasz zadnej pieniêdzy do wspomogi uciekanych ludzi.
Dziekuje wam serdecznie za pismo wasze i bêdê siê stara³ zeby wam
i zonie waszej mi³ej mog³ odsi³aæ coci do obleczenia.
Niech Pan Bog bêdzie znami wszystkimi i niech nam pomo¿e w ³asce
swej do pokoju wdziecznego i uproszonego
Hassenstein Ksi¹dz
49

Olsztyn.
Kreis Neidenburg  powiat nidzicki.
51 Niem. der Schwiegervater.
52 Niem. der Lehrer  nauczyciel.
53 Pasym.
54 Dos³.: wtedy by³ tam pan Mallotka proboszczem. Paul Wilhelm von Malotka (1810po
1885), w latach 18401845 adiunkt proboszcza Friedricha Leipolza w Pasymiu, w latach 18451850
wikary, a w 18501883 r. proboszcz tam¿e. Od 1 lipca 1883 na emeryturze.
50
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MINISTERSTWA SPRAW WEWNÊTRZNYCH
Powsta³a w grudniu 1918 r. partia komunistyczna w Polsce (Komunistyczna Partia Robotnicza Polski  KPRP), z racji swojego negatywnego nastawienia do kwestii odrodzenia i funkcjonowania niepodleg³ego oraz suwerennego pañstwa polskiego, sta³a siê jedn¹ z g³ównych si³ politycznych
o zabarwieniu antypañstwowym, a z racji podejmowanych prób os³abienia,
a w konsekwencji likwidacji panuj¹cego w II RP ustroju politycznego formacj¹ wywrotow¹1. Nie pozosta³o to bez wp³ywu na nastawienie do niej nie
tylko organów administracji pañstwowej, ale tak¿e i niepodleg³ociowych formacji politycznych2. Ho³dowanie zasadom luksemburgizmu nie tylko postawi³o KPRP w opozycji do RKP(b) i lansowanym wówczas przez ni¹ leninowskim has³om prawa narodów (w tym Polaków) do samostanowienia, ale
przede wszystkim do zdecydowanej wiêkszoci ca³ego spo³eczeñstwa polskie1 Wed³ug wyk³adu opracowanego przez Adama R. Kellera na potrzeby Departamentu
Politycznego Wydzia³u Bezpieczeñstwa MSW Wywrotow¹ spo³ecznie nazywamy partjê [sic!],
która pragn¹æ unicestwienia lub radykalnego przekszta³cenia istniej¹cego porz¹dku spo³ecznego, politycznego i moralnego, d¹¿y do unicestwienia swych programowych celów w zakresie
¿ycia spo³eczno-kulturalnego, wbrew woli wiêkszoci spo³eczeñstwa, bezprawnie, rodkami
gwa³tu a¿ do rewolucji, tj. zupe³nej reorganizacji, albo gwa³townego przewrotu w³¹cznie. Inaczej
te partje nazwaæ mo¿na rewolucyjnemi [sic!]; AAN, 9/1191, Wywrotowe partje polityczne, 1935
1936, k. 2; zob. te¿ ibidem, 9/1187, Organizacje antypañstwowe, 1930, k. 1124.
2 Zob. A. Pep³oñski, Policja Pañstwowa w systemie organów bezpieczeñstwa Drugiej Rzeczypospolitej, Szczytno 1991, passim; M. Przenios³o, Partie polityczne II Rzeczypospolitej wobec
komunistów polskich w latach 19181921, Czasy Nowo¿ytne 1999, t. 7, s. 87100.
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go, które nie akceptowa³o, zw³aszcza po ponadwiekowym niebycie pañstwa
polskiego, jakichkolwiek form negacji i przeciwdzia³ania idei restauracji Rzeczypospolitej. Czynniki te wyrzuci³y ruch komunistyczny w Polsce na margines ¿ycia politycznego i spo³ecznego, a z racji jego podporz¹dkowania Kominternowi, RKP(b), a nastêpnie WKP(b), de facto realizacji sowieckich wytycznych, spowodowa³y uzasadnione postrzeganie wszelkich form aktywnoci komunistycznej jako agentury obcego i wrogiego Polsce pañstwa  ZSRS.
Funkcjonowanie ruchu komunistycznego, stoj¹ce w sprzecznoci z polskim prawem3, sta³o siê obiektem zainteresowañ organów bezpieczeñstwa II
RP, które prowadzi³y operacyjne rozpoznanie, inwigilacjê, a tak¿e dokonywa³y zatrzymania dzia³aczy KPRP/KPP i innych formacji komunistycznych oraz
komunizuj¹cych. W latach 19181925 problematyk¹ t¹ zajmowa³y siê wyspecjalizowane struktury MSW oraz Wojska Polskiego.W pierwszym z wymienionych resortów ju¿ od 1918 r. kwesti¹ inwigilacji i infiltracji rodowisk
komunistycznych zajmowa³o siê Biuro Wywiadowcze. Od marca do maja
1919 r. zadania te przej¹³ istniej¹cy w ramach Wydzia³u Informacji specjalny
Referat do Walki z Organizacjami Skrajnymi, a nastêpnie Referat IV  do
Walki z Komunizmem4 . W kolejnych latach zmieniono strukturê wewnêtrzn¹ MSW, problematyka komunistyczna podlega³a odt¹d Wydzia³owi Bezpieczeñstwa Departamentu Politycznego5. Ponadto od lipca 1919 r. rzeczona
kwestia znalaz³a siê w kompetencji agendy Komendy G³ównej Policji Pañstwowej (KG PP), jak¹ by³a tworzona jesieni¹ tego roku policja polityczna
 Inspektorat Defensywy Politycznej, a od sierpnia 1920 r. Wydzia³ IV KG
PP, zast¹piony nastêpnie w 1923 r. przez S³u¿bê Informacyjn¹, a ostatecznie
w kwietniu 1924 r. przez Wydzia³ V KG PP, czyli Policjê Polityczn¹6. Na
odcinku wojskowym akcj¹ antykomunistyczn¹ zajmowa³y siê agendy kontrwywiadowcze Oddzia³ II Sztabu Generalnego, jak równie¿ struktury Ministerstwa Spraw Wojskowych7.
Dokument Ruch komunistyczny w Polsce opracowany zosta³ w 1925 r.
na potrzeby Wydzia³u Bezpieczeñstwa MSW. To obszerny elaborat analizuj¹cy powstanie, dzia³alnoæ, strukturê oraz wewnêtrzne tarcia w ruchu komunistycznym w Polsce. Jest tym samym dowodem na doæ g³êbokie, merytoryczne rozpoznanie przez polskie si³y bezpieczeñstwa partii komunistycznych
(z lat 19181925), zarówno ich wewnêtrznej organizacji, treci programowych, metod dzia³ania, jak i bezwarunkowego podporz¹dkowania sowieckiej
polityce zagranicznej.
3

Zob. Kodeks karny, Dz.U. RP z 11 VII 1932, nr 60, poz. 571; K. Trembicka, Miêdzy utopi¹
a rzeczywistoci¹. Myl polityczna Komunistycznej Partii Polski (19181938), Lublin 2007, s. 57.
4 A. Pep³oñski, op. cit., s. 2231.
5 W jego ramach problematyk¹ komunistyczn¹ zajmowa³ siê Referat II Informacyjny,
Referat III Organizacji Wywrotowych oraz Referat VII Ruchu Zawodowego; ibidem, s. 3941.
6 Ibidem, s. 102103, 109, 112114; A. Misiuk, Policja Pañstwowa 19191939. Powstanie,
organizacja, kierunki dzia³ania, Warszawa 1996, s. 251287.
7 Ibidem, s. 131144; idem, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa 2002, passim.
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Dokument ten znajduje siê w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie w zespole Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych8 i dotychczas nie by³
publikowany w obiegu naukowym. Tekst opracowano zgodnie z zasadami
publikacji materia³ów ród³owych. Zachowana zosta³a oryginalna pisownia
dokumentu (b³êdy stylistyczne, ortograficzne i rzeczowe zosta³y zasygnalizowane oznaczeniem [sic!]). Wszystkie skróty rozwiniêto.

Ruch komunistyczny w POLSCE
Od roku 1882 do 1886 istnia³a w Polsce organizacja rewolucyjna o charakterze klasowym pod nazw¹ Proletarjat [sic!] przywódcami której byli:
Stanis³aw KUNICKI9, Piotr BARDOWSKI10, Micha³ OSSOWSKI11, Jan PIETRUSIÑSKI12 i Jan [sic!] KACPRZAK13. Po rozbiciu przez w³adze rosyjskie
tej organizacji, powsta³a w roku 1893 Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy [sic!]14, która by³a spadkobierczyni¹ idea³ów spo³ecznych i politycznych Proletarjatu. Przywódcami jej byli: Ró¿a LUKSEMBURG15,
Adolf WARSZAWSKI16 i TYSZKO17. Prawie jednoczenie z powstaniem
S.D.K.P. i L., bo w roku 1892 zorganizowana zosta³a Polska Partja [sic!]
8

Zob. AAN, 9/1184, k. 113.
Stanis³aw Kunicki (18611886)  dzia³acz robotniczy i rewolucyjny, cz³onek Narodnej
Woli, w 1882 r. wspó³za³o¿y³ I Proletariatu, a nastêpnie cz³onek jego Komitetu Centralnego,
aresztowany w 1884 r. i skazany na mieræ, stracony w Cytadeli Warszawskiej w 1886 r.
10 Piotr Bardowski (18461886)  rosyjski rewolucjonista wspó³pracuj¹cy z I Proletariatem, aresztowany w 1884 r. i stracony w 1886 r. w Cytadeli Warszawskiej.
11 Micha³ Ossowski (18631886)  dzia³acz I Proletariatu, latem 1884 r. przeprowadzi³
w warszawie zamach na prowokatora M. Skrzypczyñskiego, aresztowany i skazany na mieræ,
wyrok wykonano w Cytadeli Warszawskiej.
12 Jan Pietrusiñski (18641886)  dzia³acz I Proletariatu, za swoj¹ dzia³alnoæ aresztowany, skazany na mieræ i stracony w Cytadeli Warszawskiej.
13 Marcin Kasprzak (18601905)  dzia³acz ruchu komunistycznego, wspó³za³o¿yciel
w 1888 r. II Proletariatu, cz³onek PPS, od 1904 r. w SDKPiL.
14 30 lipca 1893 r. w Warszawie grupa Marchlewskiego w PPS og³osi³a komunikat na
³amach Sprawy Robotniczej o utworzeniu Socjaldemokracji Polskiej (1011 marca 1894 r.
zmieni³a ona nazwê na Socjaldemokracja Królestwa Polskiego). Dopiero w 1900 r. SDKP przekszta³ci³a siê w SDKPiL; B. Radlak, Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach
18931904, Warszawa 1979, s. 57, 182.
15 Ró¿a Luksemburg (18711919)  dzia³aczka polskiego oraz niemieckiego ruchu komunistycznego, wspó³za³o¿ycielka SDKP, w 1914 r. wspó³tworzy³a tajny Zwi¹zek Spartakusa,
a w 1918 r. Komunistyczn¹ Partiê Niemiec (KPD). Zamordowana w styczniu 1919 r. przez
¿o³nierzy Freikorpusu.
16 Adolf Warszawski-Warski (18681937)  dzia³acz SDKPiL pochodzenia ¿ydowskiego,
cz³onek KC KPRP i KC KPP, lider i g³ówny teoretyk grupy 3W, przeciwnik ultralewicowego
kursu w KPRP i KPP, w latach 19261929 pose³ na Sejm RP.
17 Jan Tyszka [w³aæ. Leon Jogiches] (18671919)  dzia³acz komunistyczny, prywatnie
m¹¿ Ró¿y Luksemburg, wspó³twórca SDKP, a nastêpnie wieloletni przewodnicz¹cy ZG SDKPiL,
wspó³za³o¿yciel KPD.
9
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Socjalistyczna18. W roku 1906 w P.P.S. nast¹pi³ roz³am na P.P.S. frakcjê,
z której rozwinê³a siê obecna P.P.S. i na P.P.S. lewicê bardzo zbli¿on¹ do
S.D.K.P. i L19. Ze zlania siê S.D.K.P. i L. i P.P.S. lewicy, powsta³a obecna
Komunistyczna Partja Polski. Zlanie to nast¹pi³o w grudniu 1918 r. pod
nazw¹ Komunistyczna Partja Robotnicza Polski z podtytu³em Zjednoczone
S.D.K.P. i L. i lewica P.P.S.20. Dnia 16 grudnia 1918 r. zosta³ wybrany
pierwszy Centralny Komitet K.P.R.P. g³ównymi leaderami byli Stefan KRÓLIKOWSKI21, Adolf WARSZAWSKI, Marja [sic!] KOSZUTSKA22, Maks
HORWITZ23 i CISZEWSKI24.
Na tym zjedzie organizacyjnym uchwalono nastêpuj¹cy program:
I/ Na polu politycznym: a/ Zdobycie drog¹ rewolucji Polskiej Republiki
Rad Delegatów Miast i Wsi. b/ zniesienie sta³ej armji [sic!] a zorganizowanie
armji czerwonej, przystosowanej do potrzeb rewolucji proletariackiej.
II/ Na polu spo³ecznem [sic!]: a/ wprowadzenie szeciogodzinnego dnia
roboczego w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych, b/ radykalna zmiana
systemu aprowizacji mieszkañ, zdrowotnoci i szkolnictwa, c/ wprowadzenie
ubezpieczeñ spo³ecznych na wypadek kalectwa, choroby, niezdolnoci do pracy, staroci i macierzyñstwa.
18 W dniach od 17 do 23 listopada 1892 r. w Pary¿u odby³ siê zjazd 18 socjalistów. Wziêli
w nim udzia³: Stanis³aw Mendelson, Maria Jankowska-Mendelsonowa, Boles³aw Antoni Jêdrzejowski, Aleksander Dêbski, Witold Jodko-Narkiewicz, Feliks Perl, Wac³aw Skiba i Aleksander
Sulkiewicz, jako przedstawiciele II Proletariatu, jak równie¿ cz³onkowie Zwi¹zku Robotników
Polskich (ZPR): Jan Lorentowicz, W³adys³aw Ratuld, Maria Szeliga i przedstawiciele Zjednoczenia Robotniczego (ZR): Edward Abramowski, Jan Stro¿ecki i Stanis³aw Wojciechowski, obecny
by³ tak¿e Boles³aw Limanowski. Zjazd powo³a³ do istnienia Zwi¹zek Zagraniczny Socjalistów
Polskich (ZZSP) w celu centralizacji dzia³añ wszelkich polskich ugrupowañ robotniczych, tak na
emigracji, jak i w zniewolonym kraju. W Królestwie Polskim w lutym 1893 r. po scaleniu ZR, ZRP
i II Proletariatu powsta³a krajowa PPS; J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 18921948,
Warszawa 1983, s. 23, 32.
19 Szerzej zob. A. Garlicki, Józef Pi³sudski 18671935, Warszawa 1988, s. 117118;
J. Tomicki, op. cit., s. 115116; M. Cisek, PPS przed roz³amem 18921921. Ustrój gospodarczy
w programach, Tyczyn 2002, s. 119122; A. ¯arnowska, Geneza roz³amu w Polskiej Partii
Socjalistycznej 19041906, Warszawa 1965, passim.
20 Zob. KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1: III Zjazd (19181923), oprac. F. Kalicka, S. Zachariasz, Warszawa 1954, s. 3334, 35.
21 Stefan Królikowski (18811937)  dzia³acz komunistyczny i socjalistyczny, wpierw
w PPS, a od 1906 r. w PPS-Lewica, w latach 19221925 pose³ na Sejm I kadencji z ramienia
Zwi¹zku Proletariatu Miast i Wsi (ZPMiW).
22 Maria Koszutska [w³aæ. Wera Kostrzewa] (18761939)  z pochodzenia Polka, wykszta³cenie rednie oraz dodatkowo ukoñczone roczne studium nauczycielskie na Sorbonie,
dzia³aczka PPS-Lewica, od 1918 r. w KPRP, cz³onkini i liderka grupy 3W, przeciwniczka
ultralewicowego kursu w KPRP i KPP.
23 Maksymilian Horowitz-Walecki (18771937)  dzia³acz socjalistyczny i komunistyczny,
doktor nauk matematyczno-fizycznych, od 1906 r. cz³onek CKP PPS-Lewica, od 1918 r. w KC
KPRP, lider grupy 3W, od 1921 r. oficjalny przedstawiciel KPRP w KW Miêdzynarodówki
Komunistycznej, w 1925 r. odsuniêty od prac w KPP dzia³a³ w Kominternie.
24 Józef Ciszewski (18761937)  dzia³acz komunistyczny, kierownik Wydzia³u Wiejskiego
PPS-Lewica, od 1921 r. przebywa³ na terenie Rosji bolszewickiej (ZSRS), cz³onek WKP(b),
prywatnie m¹¿ Marii Koszutskiej.
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III/ Na polu gospodarczem [sic!]: a/ unarodowienie wielkich i rednich
gospodarstw, rolnych, lasów, wód i wszelkich róde³ energji [sic!]  bez odszkodowania, b/ unarodowienie banków, kopalñ, oraz wszelkich przedsiêbiorstw handlowych i przemys³owych, kontrola produkcji w przedsiêbiorstwach jeszcze nie unarodowionych, sprawowana przez zwi¹zki zawodowe
i komitety fabryczne w porozumieniu z radami delegatów robotniczych.
W koñcu kwietnia 1920 r. w okresie wojny polsko  bolszewickiej odby³a
siê pierwsza konferencja K.P.R.P.25, na której zapad³y uchwa³y: a/ wykazywania masom ludowym niebezpieczeñstwa istnienia dalszych rz¹dów bur¿uazyjnych26, b/ wykazania masom kontrrewolucyjnej dzia³alnoci Polskiej Partii Socjalistycznej27, c/ wyjanienia masom, ¿e w interesie ludu pracuj¹cego
Polski, jak i ca³ej ludzkoci le¿y jaknajenergiczniejsza [sic!] obrona Rosji
Sowieckiej przed zamachami imperjalizmu [sic!] polskiego28, d/ wzywania
mas robotniczych i ¿o³nierskich, aby drog¹ rewolucji przerwa³y wojnê imperjalistyczn¹ przeciwko Rosji Sowieckiej i na gruzach pañstwa kapitalistycznego
zbudowa³y przy pomocy dyktatury klasy robotniczej Polsk¹ Republikê Rad29.
W lutym 1921 r. odby³a siê druga konferencja, na której uchwalono:
a/ uznanie dla obowi¹zuj¹ce dla K.P.R.P. dwadziecia jeden warunków
III Miêdzynarodówki30, uchwalonych na drugim Kongresie Kominternu dnia
17/XII, 8/VIII 1920 r. w zwi¹zku z czem [sic!] zmieniono dawniejszy podtytu³
na Sekcja III Miêdzynarodówki31, b/ rezolucjê, wypowiadaj¹c¹ siê za rewolucyjnem [sic!] wykorzystywaniem bur¿uazyjnych parlamentów jako trybuny
agitacyjnej i w tym celu postanowiono wzi¹æ [sic!] udzia³ w wyborach do
drugiego Sejmu32.
25 Zob. AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym wogóle [sic!]. Organizacje komunistyczne
[1930], k. 35.
26 Zob. pkt 1 referatu Najbli¿sze zadania partii [w:] KPP. Uchwa³y..., t. 1, s. 95.
27 Zob. Stosunek do PPS, [w:] KPP. Uchwa³y..., t. 1, s. 99101. Podstaw¹ takiej oceny by³
m.in. spór miêdzy PPS a KPRP o wp³ywy w Radach Robotniczych; szerzej na temat tego
konfliktu zob. M. Przenios³o, op. cit., s. 8792; idem, Stosunki PPSKPRP w pierwszych latach
Drugiej Rzeczypospolitej na przyk³adzie województwa kieleckiego, Kieleckie Studia Historyczne 1995, t. 13, s. 127135; K. Trembicka, op. cit., s. 147149.
28 Zob. pkt 1 uchwa³y Najbli¿sze zadania partii , s. 95.
29 H. Cimek, Komunici, Polska, Stalin (19181939), Bia³ystok 1990, s. 20; L. Ziaja,
Ewolucja za³o¿eñ programowo-politycznych KPP (1918 1938), Z pola walki 1985, nr 3(111), s. 28.
30 Mowa o tzw. 21 tezach Zinowiewa-Apfelbauma, które wyznacza³y wymogi przyst¹pienia
i funkcjonowania danej organizacji komunistycznej w szeregach III Miêdzynarodówki Komunistycznej, by³y one de facto zbiorem zasad okrelaj¹cych zale¿noæ krajowych partii komunistycznych (w tym KPRP/KPP) od Kominternu; zob. S. Jankowski [H. Glass], Metody ekspansji
komunizmu. Dzieje ukszta³towania systemu w latach 19191932, Londyn 1982, s. 122129;
Dokumenty z historii III Miêdzynarodówki Komunistycznej, z. 2, Warszawa 1962, s. 280 i n.;
Miêdzynarodowy ruch robotniczy w wietle dokumentów 19181943, red. A. Reiss, J. Teleszyñski,
Warszawa 1981, s. 5969, 7990; M. Leczyk, Zarys historii III Miêdzynarodówki 19191943, Warszawa 1971, s. 3637; AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym..., k. 1517; AAN, 9/1189, Zarys
historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP [1933], k. 3.
31 Zob. A. Czubiñski, Komunistyczna Partia Polski (19181938), Warszawa 1988, s. 85.
32 Zob. Rezolucja w sprawie parlamentaryzmu i wyborów do sejmu, [w:] KPP. Uchwa³y...,
t. 1, s. 124125.
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W kwietniu 1922 r. odby³a siê III konferencja, na której uchwalono rewolucjê w sprawie jednoci frontu proletariackiego [sic!], rozwiniêto sprawê programu rolnego i przyjêto uchwa³y w sprawach wewnêtrzno-organizacyjnych.
W sierpniu i wrzeniu 1923 r. odby³ siê II Zjazd K.P.R.P.33 I Zjazd by³
Zjazdem organizacyjnym w 1918 r.34 /na którym przyjêto nowoopracowany
program, rolny i wytyczne dla agitacji wród bezrolnych i ma³orolnych, dla
agitacji wród kobiet i m³odzie¿y, oraz uchwa³y w sprawie mniejszoci narodowych przyznaj¹c im prawo samookrelenia, a¿ do oderwania siê od Pañstwa Polskiego. Drugi zjazd wyda³ demagogiczny manifest dla robotników,
ch³opów, ¿o³nierzy, pracuj¹cej inteligencji, oraz do ludnoci ukraiñskiej, bia³oruskiej, ¿ydowskiej, niemieckiej i litewskiej35.
Momentem zwrotnym w ruchu komunistycznym w Polsce by³ III Zjazd
K.P.R.P., który odby³ siê w marcu 1925 r. [sic!]36. Zjazd ten mia³ za zadanie
wprowadzenie w ¿ycie w Polsce uchwa³ V Kongresu Kominternu, odbytego
w lipcu 1924 r. w Moskwie37, oraz zlikwidowanie powsta³ego roz³amu
w K.P.R.P.38
33 II Zjazd KPRP odby³ siê w Bolszowie (ko³o Moskwy) w dniach 19 wrzenia  2 padziernika 1923 r.; zob. A. Czubiñski, op. cit., s. 104; H. Cimek, Komunici..., s. 36; J. Holzer, Mozaika
polityczna II RP, Warszawa 1974, s. 236; B. Kolebacz, KPP 19231929. Problemy ideologiczne,
Warszawa 1984, s. 11. W opracowaniach Wydzia³u Bezpieczeñstwa MSW II RP powielana by³a
b³êdna informacja o sierpniowo-wrzeniowym terminie II Zjazdu KPRP; zob. AAN, 9/1183, Stan
ruchu komunistycznego w obecnej chwili, i jego plany na najbli¿sz¹ przysz³oæ [1925], k. 2;
ibidem, 9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP [1933], k. 6. Z kolei wed³ug bardzo
obszernego pracowania MSW z 1930 r. pt. O ruchu socjalistycznym...; AAN, 9/1188, k. 37.
II Zjazd odby³ siê nie w Rosji bolszewickiej, a w Polsce, dok³adnie w Warszawie pod koniec
sierpnia 1923 r.
34 I Zjazd KPRP mia³ miejsce 16 grudnia 1918 r., a poprzedzony zosta³ Konferencj¹
Krajow¹ SDKPiL oraz XII Zjazdem PPS-Lewicy; zob. J. Holzer, op. cit., s. 236.
35 Od II Zjazdu KPRP poczê³a lansowaæ, wczeniej negowan¹, leninowsk¹ koncepcjê prawa narodów i poszczególnych ziem (Bia³orusinów, Ukraiñców, Litwinów oraz Górnego l¹ska,
Pomorza i Wolnego Miasta Gdañska) do samookrelenia siê, a¿ do oderwania siê od Polski; zob.
KPP. Uchwa³y..., t. 1, s. 205, 249250; KPP. Uchwa³y i rezolucje..., t. 2: IIIIV Zjazd (19241929),
pod red. J. Kowalskiego, F. Kalickiej, Sz. Zachariasza, Warszawa 1955, s. 5960; H. Cimek,
Komunici..., s. 72, 7677; A. Czubiñski, op. cit., s. 226227; B. Kolebacz, op. cit., s. 2021;
L. Ziaja, op. cit., s. 2544; P. Gontarczyk, Rêce precz od niemieckiego Gdañska: KPP bez sztafa¿u, Gazeta Polska 2004, nr 5, s. 1617. W przypadku samookrelenia siê i oderwania od
Polski tzw. Bia³orusi Zachodniej oraz tzw. Ukrainy Zachodniej zak³adano automatyczne przy³¹czenie ich do odpowiednich, tzw. siostrzanych republik sowieckich, a wiêc rozszerzenie terytorium ZSRR kosztem Polski; na temat stosunku komunistów do Polski zob. te¿ H. Cimek,
Komunistyczne koncepcje rozwi¹zania kwestii polskiej w latach 19181938, [w:] wiat wokó³
Rzeczypospolitej. Problematyka zagro¿enia w polskiej myli politycznej w pierwszej po³owie XX
wieku, pod red. W. Parucha, K. Rembickiej, Lublin 2007, s. 459-466.
36 III Zjazd KPP odby³ siê w dniach 14 stycznia5 lutego 1925 r.; H. Cimek, Komunici...,
s. 45; J. Holzer, op. cit., s. 236.
37 V Kongres Miêdzynarodówki Komunistycznej zosta³ zorganizowany w Moskwie
w dniach 17 czerwca  8 lipca 1924 r.; B. Kolebacz, op. cit., s. 43; H. Cimek, Komunici..., s. 44.
38 Na temat decyzji V Kongresu Kominternu w sprawie walk frakcyjnych w KPRP szerzej
zob. H. Gruda, Sprawa polska na V Kongresie Miêdzynarodówki Komunistycznej, Z pola walki
1962, nr 4, s. 3562.
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Po drugim zjedzie K.P.R.P. w ³onie partji zarysowa³y siê dwa kierunki,
jeden, którego reprezentantami byli starzy dzia³acze partyjni, i najwybitniejsi jej teoretycy, faktyczni za³o¿yciele K.P.R.P., a mianowicie: WARSZAWSKI
WARSKI, KOSZUTSKA  KOSTRZEWA, HORWITZ-WALECKI, którzy popierali [sic!]39 stanowisko i tendencje TROCKIEGO40 i RADKA41 w Kominternie. Reprezentowali oni kierunek kompromisowy, nied¹¿¹cy do gwa³townych a nieprzygotowanych wyst¹pieñ, opierali siê bezwzglêdnej supremacji
Moskwy, ¿¹daj¹c wiêkszej swobody decyzji dla K.P.R.P.
Przeciwko temu kierunkowi lub t.zw. [sic!] grupie trzech wyst¹pi³a
w bardzo ostrej formie42 t.zw. grupa czterech, w osobach: LEÑSKIEGO43,
DOMSKIEGO44, OSIÑSKIEJ45, DAMOWSKIEGO46, reprezentuj¹ca kierunek Leninowski w partji i podporz¹dkowuj¹ca siê ca³kowicie nakazom id¹cym z Moskwy. Walka miêdzy temi [sic!] kierunkami w po³owie 1924 r.
39 Kierownictwo KPRP (tzw. grupa 3W) w licie KC RKP(B) z 4 lutego 1924 r. bezpodstawnie zosta³o zakwalifikowane przez Stalina jako czynnik popieraj¹cy frakcjê trockistowsk¹.
Odpowied Centralnego Komitetu RKP do KC KPRP, Nowy Przegl¹d 19241925 (reedycja),
Warszawa 1959, s. 242246; zob. te¿ J. Stalin, O Komunistycznej Partii Polski. Przemówienie na
posiedzeniu komisji polskiej Kominternu z 3 lipca 1924 r., [w:] Dzie³a, t. 6, Warszawa 1951,
s. 267274; KPP. Uchwa³y..., t. 2, s. 5354; Niew¹tpliwie pretekstem do wysuniêcia takich
oskar¿eñ okaza³ siê wys³any przez KC KPRP w grudniu 1923 r. list poufny do KW Miêdzynarodówki Komunistycznej oraz BP RKP(b), w którym skrytykowano zbyt wielk¹ opiekuñczoæ,
tj. ingerencjê Kominternu w dzia³ania KPD, wyra¿ono swe obawy co do groby roz³amu
w RKP(b) i broniono postanowieñ II Zjazdu KPRP; zob. List Komitetu Centralnego KPRP do
prezydium Egzekutywy MK i do Biura Politycznego CK RKP, Nowy Przegl¹d 19241925 (reedycja), Warszawa 1959, s. 238242; zob. te¿ B. Kolebacz, op. cit., s. 3336; K. Trembicka, op. cit.,
s. 7172; H. Gruda, op. cit., s. 3740.
40 Lew Trocki [w³ac. C. D. Bronstein] (18791940)  dzia³acz komunistyczny, twórca
i g³ówny ideolog tzw. trockizmu, wspó³organizator Armii Czerwonej, cz³onek KC WKP(b), g³ówny
oponent polityczny Stalina, w 1927 r. usuniêty z partii, nastêpnie wydalony z ZSRR (1929),
w 1938 r. za³o¿yciel IV Miêdzynarodówki Komunistycznej, zamordowany w Meksyku przez NKWD.
41 Karol B. Radek [w³ac. Sobelsohn] (18851939)  dzia³acz SDKPiL, w 1918 r. jeden
z przywódców Komunistycznej Partii Niemiec (KPD), cz³onek Miêdzynarodówki Komunistycznej, zwolennik Trockiego, na XV Zjedzie WKP(b) wydalony z partii, wiadek oskar¿enia
w procesie Zinowiewa i Kamieniewa.
42 Zob. O kryzysie w KPRP i najbli¿szych zadaniach partii. Tezy, G³os Komunistyczny,
24 VI 1924, nr 25.
43 Julian Leszczyñski-Leñski (18891937)  cz³onek ultralewicowej frakcji w KPRP/KPP
tzw. czwórki berliñskiej, oponent postanowieñ II Zjazdu KPRP z 1923 r. i IV Kongresu Miêdzynarodówki Komunistycznej, od 1925 r. w KC KPP, posiada³ wy¿sze wykszta³cenie.
44 Henryk Domski-Stein (18831937)  dzia³acz komunistyczny, od 1904 r. w SDKPiL,
a od grudnia 1918 r. w KPRP, wspó³twórca i jeden z liderów ultralewicowej frakcji w partii,
w latach 19241925 sta³ na czele KPP, w 1926 r. oskar¿ony o pogl¹dy trockistowskie zosta³
odwo³any do Moskwy, gdzie w 1937 r. zosta³ aresztowany i zamordowany.
45 Zofia Unszlicht-Osiñska (18811937)  dzia³aczka SDKPiL oraz cz³onkini w³adz centralnych KPP.
46 Adam Damowski [w³aæ. Ludwik Prentki] (18901937), in¿. elektryk, dzia³acy SDKPiL,
od 1919 cz³. Biura Polskiego przy KC RKP(b), wspó³twórca i jeden z liderów ultralewicowej
frakcji w partii, w 1937 r. aresztowany i zamordowany.
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przybra³a bardzo ostre formy i grozi³a rozbiciem partji. Sprawa konfliktu
w ³onie K.P.R.P. zosta³a wniesiona na V Kongres Kominternu47. Na plenum
Kongresu w bardzo ostrej formie wyst¹pi³ Zinowiew48, ca³kowicie popieraj¹c
grupê czterech i krytykuj¹c grupê trzech49. Dla definitywnego za³atwienia zosta³a wy³oniona specjalna komisja50 pod przewodnictwem STALINA51,
która po bardzo gor¹cej dyskusji, wynios³a dnia 12 lipca 1924 r. rezolucjê,
ca³kowicie potêpiaj¹c kierunek grupy trzech, jako kierunek ugodowy, reformistyczny52. W wyniku tej uchwa³y dotychczasowi kierownicy zostali usuniêci z kierowniczych stanowisk w partji, które zosta³y obsadzone przez zwolenników grupy czterech. Lewica partyjna, doszed³szy do w³adzy, przeprowadzi³a odpowiednia kampanjê [sic!] agitacyjn¹ w prasie partyjnej, oraz na
zebraniach partyjnych53. Dla ostatecznego zlikwidowania konfliktu i wprowadzenia w ¿ycie uchwa³ V Kongresu Kominternu zosta³ zwo³any III Zjazd
partyjny. Na Zjedzie tym, z powodu obes³ania go przez odpowiednio dobranych delegatów, lewica odnios³a ca³kowite zwyciêstwo, a grupa trzech po
s³abym oporze ca³kowicie podporz¹dkowa³a siê nowemu kierownictwu partyjnemu54. Na zjedzie tym zosta³y przeprowadzone i uchwalone nowe tezy
programowe i taktyczne w myl dyrektyw moskiewskich55.
Charakterystycznym momentem III Zjazdu by³o wyst¹pienie nowej grupy t.zw. dwóch, którzy za¿¹dali wprowadzenia do taktyki partyjnej terroru
indywidualnego. ¯¹danie to, by³o w zasadniczej sprzecznoci z dotychczasow¹
taktyk¹ K.P.R.P., która kategorycznie potêpia³a terror indywidualny, uznaj¹c
w zasadzie jedynie terror masowy56. Wyst¹pienie grupy dwóch by³o wywo³ane naciskiem do³u partyjnego, ze wzglêdu na rozpowszechnion¹ zdradê
wród cz³onków partji i przenikniêcia do partji konfidentów s³u¿by bezpieczeñstwa. Zjazd zaskoczony tem ¿¹daniem nie uchwali³ ¿adnej zdecydowanej
47

Patrz przypis nr 38.
Grigorij J. Zinowiew [w³ac. Apfelbaum] (18831936)  w latach 19071917 najbli¿szy
wspó³pracownik Lenina, 19171925 przewodnicz¹cy Rady Piotrogrodzkiej, od 1919 r. na czele
KW Miêdzynarodówki Komunistycznej, w 1923 r. razem z Kamieniewem i Stalinem w sk³adzie
triumwiratu antytrockistowskiego, nastêpnie sojusznik Trockiego, w 1927 r. wydalony z partii,
w 1936 r. po zamordowaniu Kirowa oskar¿ony o dzia³alnoæ w Trockistowsko-Zinowiewskim
Zjednoczonym Centrum.
49 Zob. H. Gruda, op. cit., s. 50.
50 Zob. ibidem, s. 52; B. Kolebacz, op. cit., s. 4546.
51 Józef W. Stalin [w³ac. D¿ugaszwili] (18791953)  marsza³ek ZSRR, w latach 19221953
sekretarz generalny WKP(b), a nastêpnie KPZR, od 1941 r. do 1953 r. premier ZSRR, w latach
19411945 przewodnicz¹cy Pañstwowego Komitetu Obrony oraz naczelny dowódca radzieckich
si³ zbrojnych.
52 H. Gruda, op. cit., s. 5859; KPP. Uchwa³y..., t. 2, s. 5960.
53 Zob. KPP. Uchwa³y..., t. 2, s. 6170, 7081; B. Kolebacz, op. cit., s. 5153.
54 Nowy KC partii tworzyli: Franciszek Grzelszczak, Józef Lewartowski, Józef £ohinowicz
z KPZB, Mertens-Skulski, Purman, Domski-Stein, Unszlicht-Osiñska, Stefan Wo³yniec z KPZU,
¯arski i jako przedstawiciel Miêdzynarodówki Komunistycznej Bogucki. A. Czubiñski, op. cit.,
s. 143; B. Kolebacz, op. cit., s. 73.
55 KPP. Uchwa³y..., t. 2, s. 99121.
56 Zob. K. Trembicka, op. cit., s. 167.
48
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rezolucji w tej sprawie, lecz jedynie zgodzi³ siê na stosowanie t.zw. terroru
w tej sprawie, lecz jedynie zgodzi³ siê na stosowanie t.zw. terroru obronnego
i organizowanie w poszczególnych wypadkach samoobrony robotniczej.
Prócz zlikwidowania gronego roz³amu III-Zjazd powzi¹³ nader wa¿ne
uchwa³y, które, jak zaznaczono wy¿ej s¹ zwrotnym momentem w dzia³alnoci
komunistów na terenie Polski. Uchwa³y te dotycz¹ tak zasad programowych,
jak i zasad organizacyjnych.
Podaj¹c ocenie dotychczasowe wyniki dzia³alnoci K.P.R.P. komunici
przyszli do przekonania, ¿e bez opanowania szerokich mas w³ociañskich nie
mo¿na liczyæ na przeprowadzenie rewolucji w Polsce, gdy¿ nawet w razie
dodatnich wyników w miastach, utrwalenie ich bez poparcia wsi jest prawie
niemo¿liwe, czego przyk³ad komunici mieli w Rosji Sowieckiej, Na Wêgrzech, a ostatnio w Niemczech. Maj¹c to na wzglêdzie, postanowili komunici przerzuciæ gros swej roboty na wie, do rodowiska ma³orolnych i bezrolnych, jako nadaj¹cych siê do przyjêcia idei komunistycznej. Dla uzewnêtrznienia, i¿ komunici w Polsce maj¹ na celu nie tylko poprawienie bytu robotników przemys³owo-fabrycznych, lecz wszystkich mas pracuj¹cych, a w tej
liczbie i w³ocian, ¿e bêd¹ oni d¹¿yæ do stworzenia jednolitego frontu robotniczo-w³ociañskiego, postanowi³ III Zjazd zmieniæ nazwê partji na Komunistyczn¹ Partjê Polski57.
Plan akcji na wsi zosta³ przez komunistów bardzo g³êboko i wszechstronnie przemylany. Znaj¹c niechêæ wsi do wszelkich agitatorów przysy³anych
z miast, postanowili komunici wytworzyæ pozór, i¿ ruch rewolucyjny mas
ch³opskich idzie z ich rodowiska i ¿e wy³¹cznie przez nich jest kierowany.
W tym celu postanowili zorganizowaæ w poszczególnych wsiach i gminach
t.zw. Komitety Obrony /Komitety Ch³opskie/, które bêd¹ mia³y za zadanie, po
przeprowadzeniu odpowiedniej agitacji, zorganizowaæ w komórki wiejskie odpowiednio nastrojonych w³ocian. Has³ami, któremi [sic!] bêd¹ operowali agitatorzy, jest wyjanienia masom ch³opskim, i¿ projektowana przez Rz¹d Polski reforma rolna jest oszukiwaniem ch³opów, gdy¿ ziemia im nale¿y siê bez
wykupu i nietylko [sic!] ziemia, lecz te¿ i ca³y inwentarz ¿ywy i martwy. Dla
pog³êbienia niechêci miêdzy w³acicielami ziemskimi a w³ocianami bêd¹
agitatorzy celowo utrudniaæ przeprowadzenie komasacji, wywo³aæ zatargi
przy likwidacji serwitutów, wyolbrzymiaæ wszelkie nieporozumienia miêdzy
ziemianami a s³u¿b¹ folwarczn¹, które w ¿yciu codziennym s¹ nieuniknione.
Wszystko to ma s³u¿yæ do przygotowania odpowiedniego pod³o¿a i wytworzenia fermentów rewolucyjnych, aby w odpowiednim dla komunistów momencie, rzuciæ has³o przyst¹pienia do samowolnego podzia³u ziemi przez Komite57 W uzasadnieniu tej decyzji w³adze partyjne stwierdzi³y: Dotychczasowa nazwa »Komunistyczna Partia Robotnicza Polski« nie odpowiada roli partii. Nazwa ta sprowadza rolê partii
do organizowania jedynie klasy robotniczej, podczas gdy partia nasza jest parti¹ rewolucji
socjalistycznej i walcz¹cy pod jej kierownictwem proletariat prowadzi za sob¹ do szturmu na
ustrój kapitalistyczny równie¿ i ch³opstwo; KPP. Uchwa³y..., t. 2, s. 139; B. Kolebacz, op. cit.,
s. 70; H. Cimek, Komunici , s. 42.
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ty Obrony. Takie zadania maj¹ Komitety Ch³opskie w stosunku do w³acicieli
ziemskich. W stosunku do w³adz rz¹dowych winni prowadziæ agitacjê za
niep³aceniem podatków, nie dawaniem rekruta, zohydzenia poszczególnych
przedstawicieli w³adzy itd. Wy¿ej wspomniane Komitety Obrony bêd¹ kierowane przez Wydzia³y Wiejskie istniej¹ce przy Komitecie Centralnym i Komitetach Okrêgowych K.P.P.
Zwracaj¹c, w myl uchwa³ III zjazdu, najg³ówniejsz¹ uwagê na szerzenie
agitacji wywrotowej wród mas w³ociañskich, nie zaniedbuj¹ komunici swej
destrukcyjnej akcji wród sfer robotniczych. W myl uchwa³ III Zjazdu akcja
agitacyjna i organizacyjna wród robotników ma byæ prowadzona w dwóch
kierunkach. Po pierwsze, bêd¹ komunici d¹¿yæ do wytworzenia jednolitego
frontu robotniczego tj. zgrupowania robotników w zwi¹zkach zawodowych,
niezale¿nie od pogl¹dów spo³ecznych i politycznych, rzucaj¹c has³o, i¿ zwi¹zki zawodowe nie powinny zajmowaæ siê zagadnieniami politycznemi [sic!]
i winny uniezale¿niæ siê od partji politycznych; zadaniem zwi¹zków zawodowych jest jedynie walka o poprawê materialnego bytu robotników. Ruch
zawodowy robotniczy w Polsce jest reprezentowany zasadniczo przez trzy
kategorje [sic!] zwi¹zków: zwi¹zki chrzecijañskie, zwi¹zki polskie i zwi¹zki
klasowe. Dominuj¹c¹ rolê w ¿yciu robotniczym wywieraj¹ zwi¹zki klasowe
przez Rady Okrêgowe, dzia³aj¹ce na terenie danego województwa i przez
Komisjê Centraln¹, dzia³aj¹c¹ na ca³e pañstwo. I dlatego postanowili komunici opanowaæ w pierwszym rzêdzie zwi¹zki klasowe i prowadz¹ agitacjê, by
robotnicy komunici wstêpowali do zwi¹zków klasowych i tworzyli t.zw. frakcje czerwone, dzia³aj¹ce w/g dyrektyw Wydzia³u Zwi¹zków zawodowych, egzystuj¹cego przy Komitecie Centralnym, a tak¿e przy Komitetach Okrêgowych K.P.P. By nie nara¿aæ zwi¹zku na rozwi¹zanie, lub te¿, by nie byæ
wykluczonym ze zwi¹zku, stosuj¹ komunici w zwi¹zkach zawodowych agitacjê, bardzo oglêdn¹, jedynie has³a ekonomiczne wysuwaj¹c i zohydzaj¹c dotychczasowych kierowników poszczególnych zwi¹zków, nale¿¹cych przewa¿nie do P.P.S. przedstawiaj¹c ich jako zdrajców interesów robotniczych58.
Powiêcaj¹c najwiêcej uwagi klasowym zwi¹zkom zawodowym, nie zapominaj¹ komunici i o zwi¹zkach chrzecijañskich i polskich. W myl poleceñ
Centralnego Komitetu, poczêli komunici wstêpowaæ i do tych zwi¹zków, by
wywo³ywaæ w nich ferment, doprowadziæ do rozbicia.
Przez przenikanie do zwi¹zków i wytwarzanie w tych ostatnich czerwonych
frakcji, d¹¿¹ komunici do opanowania zarz¹dów zwi¹zkowych i dostanie siê t¹
drog¹ do Rad Okrêgowych i Komisji Centralnej, bêd¹ mogli komunici w odpowiednim momencie og³osiæ strajk generalny i powszechny, wywo³uj¹c w ten
sposób rozprzê¿enie ¿ycia gospodarczego a nawet i pañstwowego. Zdaj¹c
sobie sprawê, ¿e decyduj¹ca rolê podczas strajku powszechnego i generalnego maj¹ robotnicy kolejowi i robotnicy u¿ytecznoci publicznej, na opanowanie tych zwi¹zków powiêcaj¹ komunici najwiêcej energii i wysi³ków.
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Zob. O pracy w zwi¹zkach zawodowych, [w:] KPP. Uchwa³y..., t. 2, s. 192193, 204205.
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Drugim kierunkiem agitacji komunistycznej i ich akcji organizacyjnej
jest przybli¿enie siê nie tylko do robotników, lecz i do ich warsztatów pracy.
Dla osi¹gniêcia celu w tym kierunku, postanowili komunici w myl uchwa³y
V Kongresu Kominternu i III Zjazdu K.P.P. przeprowadziæ t.zw. bolszewizacjê
partji59. Bolszewizacja aparatu partyjnego polega na zamianie systemu terytorialnego, organizowania najni¿szych komórek partyjnych, systemem komórek fabrycznych60. Poprzednio komórki by³y organizowane w/g miejsc zamieszkania cz³onków, by³a to pozosta³oæ po organizacji zastosowanej do wyborów cia³ prawodawczych. Obecnie za cz³onkowie K.P.P. grupowani s¹ nie
w/g miejsc zamieszkania, lecz w/g warsztatów pracy. Wytworzenie komórek
w poszczególnych warsztatach pracy, stworzy szeroko rozga³êzion¹ sieæ organizacyjn¹ z ludzi obeznanych w produkcji w danym przedsiêbiorstwie, którzy
bêd¹ mogli w momencie przewrotu poprowadziæ dane przedsiêbiorstwo61.
Nauczeni gorzkim dowiadczeniem w Rosji Sowieckiej, nie propaguj¹ komunici obecnie niszczenia warsztatów pracy, lecz jedynie opanowanie ich przez
robotników. Po³¹czenie robotników pracuj¹cych w jednej fabryce, w jedn¹
komórkê, wiêcej zbli¿y ich do siebie, zwi¹¿ê niæmi wspólnych interesów, da
mo¿noæ wzajemnego obserwowania siê i nie dopuszczania do organizacji
elementów podejrzanych, lub niepo¿¹danych. Prócz tego dalszego celu, poprowadzenia przedsiêbiorstwa w razie ewentualnego przewrotu, tworzenie
komórek fabrycznych ma i bli¿sze cele, mianowicie oddzia³ywanie na masy
robotnicze, wykazywanie, ¿e jedynie komunici naprawdê dbaj¹ o interesy
robotników i nie cofaj¹ siê przed ¿adnemi [sic!] ofiarami, nie obawiaj¹ siê
¿adnych represji i gotowi s¹ powiêciæ siê dla sprawy robotniczej. Maj¹c
powy¿sze na wzglêdzie w myl dyrektyw partyjnych, cz³onkowie komórek
fabrycznych musz¹ energicznie reagowaæ przy wszelkich próbach odbierania
robotnikom ich zdobyczy socjalnych, wysuwaæ siê na czo³o przy wszelkich
zatargach miêdzy robotnikami a administracj¹ fabryczn¹62. W razie og³oszenia strajku za cz³onkowie komórek winni pierwsi porzuciæ pracê, przyst¹piæ
do utworzenia Komitetu Strajkowego lub Komitetu Akcji i staraæ siê, by
dziêki jaknajdalej [sic!] wysuniêtym ¿¹daniom, byæ wybranemi [sic!] do tego
Komitetu, a w razie przegranego strajku ostatni wracaæ do pracy. Zasadniczo
w interesach Komitetów nie le¿y przeprowadzanie wygranych strajków, wol¹
oni strajki d³ugotrwa³e i przegrane, wiedz¹c, i¿ przegrany strajk rozgorycza
robotników, którzy staj¹ siê doskona³ym materja³em [sic!] agitacyjnym. Takie
wysuwanie siê komunistów na czo³o robotników danego przedsiêbiorstwa ma dla
nich wielkie znaczenie, gdy¿ wtenczas s¹ oni wybierani na delegatów robotniczych, którzy odgrywaj¹ rolê wielk¹ w ¿yciu robotniczo-fabrycznem [sic!].
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O bolszewizacji partii, [w:] KPP. Uchwa³y..., t. 2, s. 122139.
Wed³ug uchwa³y: Bolszewizacja partii w przek³adzie na jêzyk organizacyjny znaczy:
sprê¿ysta organizacja, realizuj¹ca w codziennej dzia³alnoci praktycznej zasady teorii i taktyki
komunizmu, zwi¹zana z masami i prowadz¹ca je do zwyciêstwa; ibidem, s. 124.
61 Ibidem, s. 126.
62 Ibidem.
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Dla opanowania innych organizacji, do których wchodz¹ przedstawiciele
robotników, jak to Rady Miejskie, Kasy Chorych, Uniwersytety robotnicze
itd. wytwarzaj¹ komunici w tych organizacjach, podobnie jak w zwi¹zkach
zawodowych, czerwone frakcje, które dzia³aj¹ wed³ug wskazówek otrzymywanych od organizacji partyjnej.
Wobec prze¿ywanego w danym momencie silnego kryzysu gospodarczego
i wzrastaj¹cej w zwi¹zku z tem iloci bezrobotnych zwracaj¹ komunici na
nich baczn¹ uwagê, staraj¹c siê uj¹æ masy bezrobotnych w pewn¹ organizacjê, przez tworzenie t.zw. Komitetów Bezrobotnych, które pozostawa³yby pod
ich wy³¹cznemi [sic!] wp³ywami63.
Opieraj¹c siê na dowiadczeniu Rosji Sowieckiej komunici zdaj¹ sobie
sprawê, i¿ bez wprowadzenia fermentu do wojska, trudno liczyæ na szybk¹
a uda³¹ [sic!] rewolucjê, próbuj¹ te¿ komunici przenikn¹æ i do tego rodowiska. Akcj¹ wywrotow¹ w wojsku prowadz¹ t.zw. Wydzia³y Wojskowe przy
C.K. i Komitetach Okrêgowych K.P.P.64 Dla wprowadzenie fermentu do wojska organizuj¹ komunici ze swych zwolenników, którzy odbywaj¹ s³u¿bê
wojskow¹, jaczejki z poszczególnych jednostek wojskowych. Jaczejki te maj¹
za zadanie nie tyle wprowadzenie jawnej agitacji komunistycznej, lecz niedopuszczenie do wytworzenie siê miêdzy szeregowcami a prze³o¿onemi [sic!]
cis³ej spójni i wzajemnego zaufania, przez wykazywanie rzekomych nadu¿yæ
w³adz prze³o¿onych, nak³anianie ¿o³nierzy do niesubordynacji, wykazywanie
im rzekomych krzywd, oraz przedstawiania w pañstwie w jak najgorszym
wietle. Wydzia³y Wojskowe K.C. i K. Okrêgowych prowadz¹ cis³¹ ewidencje
cz³onków K.P.P. odbywaj¹cych s³u¿bê wojskow¹. Ka¿dy cz³onek organizacji komunistycznej pod rygorem partyjnym musi utrzymywaæ kontakt z komórk¹, do
której nale¿a³ prze pójciem do wojska, oraz wype³niaæ formularze z zapytaniami dotycz¹cemi [sic!] tajemnic wojskowych. Tak siê w grubym zarysie przedstawia taktyka programu ruchu komunistycznego na najbli¿sz¹ przysz³oæ.
Przechodz¹c obecnie do szematu [sic!] organizacyjnego K.P.P. to przedstawia siê on nastêpuj¹co:
Najwy¿sz¹ instancj¹ partyjn¹ K.P.P. jest Zjazd partyjny, zwo³ywany
z inicjatywy Centralnego Komitetu lub na ¿¹danie okrêgowych organizacji.
Wed³ug statutu winien on byæ zwo³ywany raz na rok. O ile ze wzglêdów
konspiracyjnych nie mo¿e byæ on zwo³any, to zastêpowany jest przez konferencjê partyjn¹, a nawet rozszerzone plenum C.K. W sk³ad Zjazdu wchodz¹
cz³onkowie K.C. delegaci Komitetów Okrêgowych, przedstawiciele Zw. M³.
Kom. W Polsce, przedstawiciele III Miêdzynarodówki, oraz zaproszeni gocie,
przedstawiciele partji komunistycznych innych krajów65.
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O pracy w zwi¹zkach zawodowych..., s. 194195.
Zob. I. Paw³owski, Polityka i dzia³alnoæ wojskowa KPP 19181928, Warszawa 1964,
passim; P. Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do w³adzy 19411944, Warszawa 2003,
s. 3334.
65 Zob. Statut KPRP, [w:] II Zjazd Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (19 IX  2 X
1923). Protoko³y obrad i uchwa³, oprac. G. Iwañski, H. Malinowski, F. wietlikowa, Warszawa
1968, s. 540; KPP. Uchwa³y..., t. 1, s. 260; AAN, 9/1187, Organizacje antypañstwowe [1930], k. 13.
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Do kompetencji zjazdu nale¿y: a/ analiza i aprobata sprawozdañ Centralnych Wydzia³ów Partji, b/ redakcja programu i statutu partyjnego, c/ okrelenie taktyki partyjnej stosownie do sytuacji lokalnej i wszechwiatowej
w zwi¹zku z wydarzeniami politycznemi, ekonomicznemi i spo³ecznemi, d/ wybór C.K. na nastêpny rok66.
Uchwa³om Zjazdu Partyjnego w myl dyscypliny partyjnej obowi¹zany
jest podporz¹dkowaæ siê ka¿dy cz³onek partji. Dotychczas by³o zwo³ane trzy
zjazdy. Naczeln¹ w³adz¹ wykonawcz¹ i kierownicz¹ miêdzy zjazdami a jednoczenie przedstawicielem partyjnem na zewn¹trz jest Komitet Centralny
K.P.P. odpowiedzialny za sw¹ dzia³alnoæ przed Zjazdem Partyjnym. Plenarne posiedzenia K.C. odbywaj¹ siê normalnie raz na miesi¹c, w wypadkach
nag³ych jest zwo³ywanie [sic!] posiedzenie specjalne67. W celu niedopuszczenia ewentualnego aresztowania ca³ego K.C. czêæ cz³onków stale przebywa
zagranic¹ tworz¹c t.zw. Biuro Zagraniczne.
Ka¿dy cz³onek C.K. na wypadek zaaresztowania ma zawczasu wyznaczonego nastêpcê. C.K. jest zakonspirowanym rz¹dem rewolucyjnym stale gotowym do objêcia w³adzy na wypadek ewentualnego przewrotu. Kadencja jego
trwa jeden rok.
Dla nale¿ytego i sprawnego funkcjonowania K.C. jest podzielony na Wydzia³y. Wydzia³ów jest 9: Zwi¹zkowy, Spó³dzielczy, Kolejowy, Rolny, Wojskowy, M³odzie¿y, Kobiecy, Kulturalno  Owiatowy i ¯ydowski. Ostatnio formu³uje siê Wydzia³ Dzieciêcy. Ponadto przy C.K. znajduje siê 1/ biuro polityczne
t.zw. Pi¹tek która jest kierownictwem politycznem partji, 2/ biuro organizacyjne, 3/ biuro dla spraw narodowociowych, 4/ technika, która kieruje drukowaniem i kolporta¿em druków partyjnych68.
Techniczna strona wykonania zleceñ K.C. jest powierzona Egzekutywie
K.C. która posiada nastêpuj¹ce dzia³y: Informacyjny, Finansowy, Wywiadowczy, Mieszkaniowy, £¹cznikowy miêdzy K.C. i Komitetami Okrêgowemi [sic!]
oraz Kominternem, Redakcja i Sekretariat [sic!].
Terytorjalnie [sic!] Pañstwo Polskie jest podzielone na dwa autonomiczne
obwody i 1517 okrêgów, a mianowicie: autonomiczny obwód Komunistycznej
Partji Zachodniej Bia³orusi, obejmuj¹cy teren województwa Bia³ostockiego,
Wileñskiego, Nowogródzkiego, Poleskiego. Podzielony jest na siedem okrêgów: Brzeæ, Bia³ystok, Grodno, Wilno, Baranowicze, Piñsk, M³odeczno
i w stadjum [sic!] organizacji Lida69, 2/ autonomiczny obwód Komunistycznej
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Statut KPRP, s. 540; KPP. Uchwa³y..., t. 1, s. 260.
Statut KPRP, s. 538539; Instrukcja w sprawie organizacji KC, [w:] KPP. Uchwa³y..., t. 1,
s. 299300; KPP. Uchwa³y..., t. 1, s. 258.
68 Zob. Statut KPRP, s. 539540; AAN, 9/1187, Organizacje antypañstwowe [1930], k. 1517;
KPP. Uchwa³y..., t. 1, s. 259260; K. Trembicka, op. cit., s. 58.
69 Zdaniem Aleksandry Bergman by³o 6 okrêgów, tj. bia³ostocki, wileñski, brzeski, piñski,
grodzieñski oraz baranowicki. A. Bergman, Komunistyczna Partia Zachodniej Bia³orusi, [w:]
Sprawy bia³oruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984, s. 23; AAN, 322/5286, Konferencja
Partji Komunistycznej w Bia³orusi Zachodniej, 19 I 1925, k. 252.
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Partji Zachodniej Ukrainy, obejmuj¹cy teren województwa: Lwowskiego, Stanis³awowskiego, Tarnopolskiego i Wo³yñskiego70. Podzielony jest na 9 okrêgów: Przemyl, Lwów, Sambor, Drohobycz, Stryj, Stanis³awów, Ko³omyja,
Tarnopol i W³odzimierz Wo³yñski71. Wy¿ej wymienione obwody autonomiczne
stanowi¹ narodowociowe partje komunistyczne, posiadaj¹ce w³asne Komitety Centralne, lecz które w myl zasady, i¿ w ¿adnym pañstwie nie mo¿e byæ
wiêcej ni¿ jedna partja komunistyczna bêd¹ca sekcj¹ III Miêdzynarodówki,
w kwestjach [sic!] programowych i taktycznych podporz¹dkowane s¹ one
Komitetowi Centralnemu Komunistycznej Partji Polski. Okrêgi K.P.P. s¹ nastêpuj¹ce: miasto Warszawa, Warszawa Podmiejska, Ciechanów, P³ock, W³oc³awek, £ód, /£ód podmiejska, czêsto bywa ³¹czona z £odzi¹/, Czêstochowa,
Radom, Kielce, Zag³êbie D¹browskie, Siedlce, Lublin, Suwa³ki, £owicz, Kraków, Tarnów, Górny l¹sk i nie funkcjonuj¹cy Poznañsko-Pomorski72.
Na czele okrêgu stoi Komitet Okrêgowy, wybierany przez Konferencjê
Okrêgow¹, sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli dzielnic wzglêdnie rejonów73. Komitet Okrêgowy posiada Wydzia³y: Zawodowo  Zwi¹zkowy, Wiejski, Wojskowy, Kobiecy, M³odzie¿y, Finansowy, Kulturalno  Owiatowy i Technikê oraz
Biuro Narodowociowe. W sk³ad Komitetu Okrêgowego wchodz¹ 1/ p³atni
funkcjonariusze przydzieleni przez K.C., którzy pe³ni¹ odpowiedzialne funkcje egzekutywie, 2/ cz³onkowie wybierani przez Konferencjê Okrêgow¹, którzy pe³ni¹ mniej odpowiedzialne funkcjê. Kadencja K.O. trwa pó³ roku. Okrêgi K.P.P. podzielone s¹ na dzielnice, wzglêdnie rejony, dzia³aj¹ce na okrelonym terenie i skupiaj¹ce w sobie pewn¹ iloæ komórek komunistycznych. Na
czele dzielnicy stoi Komitet Dzielnicowy, wzglêdnie rejonowy, wybierany na
konferencji dzielnicowej74.
Wsk³ad [sic!] Komitetu Dzielnicowego zasadniczo wchodzi: 1/ Kierownik
Komitetu dzielnicowego. Który jest p³atnym funkcjonariuszem partyjnym,
wyznaczonym przez Komitet Okrêgowy, 2/ przewodnicz¹cy Komitetu Dzielnicowego, 3/ technik dzielnicowy, 4/ skarbnik, 5/ sekretarz. Niekiedy dzielnica,
wzglêdnie rejon, ze wzglêdów technicznych, a mianowicie, gdy skupia
w sobie zbyt wielk¹ iloæ komórek podzielona jest na podzielnice wzglêdnie
podrejony. Kadencja Komitetu dzielnicowego rwa pó³ roku, prócz konferencji
dzielnicowych odbywaj¹ siê perjodycznie [sic!] Zebrania Dzielnicowe w sk³ad
których wchodz¹ cz³onkowie Komitetu Dzielnicowego i stali przedstawiciele
komórek75. Na tych zebraniach dzielnicowych odbywaj¹ siê dyskusje i omawiane s¹ na bie¿¹co zadania komórek76.
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Zob. J. Holzer, op. cit., s. 225.
Zob. J. Radziejowski, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy 19191929. Wêz³owe
problemy ideologiczne, Kraków 1976, passim.
72 Zob. J. Piasecka, J. Auerbach, Stan organizacyjny KPP w latach 19291933, Z pola
walki 1965, nr 1, s. 48.
73 Statut KPRP, s. 538; KPP. Uchwa³y..., t. 2, s. 257.
74 Statut KPRP, s. 536537; KPP. Uchwa³y..., t. 2, s. 257.
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Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ K.P.P. jej fundamentem jest komórka zorganizowana w fabryce, w kopalni, w warsztacie, w biurze, w maj¹zku
[sic!] ziemskim, do których musz¹ nale¿eæ wszyscy cz³onkowie partji, pracuj¹cy w danym przedsiêbiorstwie. Przewodnicz¹cy komórki jest jednoczenie
mê¿em zaufania Komitetu Dzielnicowego i odpowiedzialny jest przed tym
ostatnim za dzia³alnoæ komórki, pe³ni on jednoczenie funkcjê kolportera
i skarbnika.
Jak zaznaczono wy¿ej prócz normalnych okrêgów K.P.P. posiada dwa
automatyczne [sic!]77 obwody, a mianowicie: Komunistyczn¹ Partjê Zachodniej Bia³orusi i Komunistyczn¹ Partjê Zachodniej Ukrainy.
Komunistyczna Partja Zachodniej Ukrainy pocz¹tki swe bierze od organizacji komunistycznych powsta³ych wród uchodców Ma³opolski Wschodniej w Turkiestanie w r. 191878. Po powrocie do kraju, lune dotychczas
grupy komunistyczne zla³y siê w jedna organizacjê, która przybra³a nazwê
Komunistycznej Partji Galicji Wschodniej79. Do pokoju Rygskiego [sic!]80
K.P.G. by³a organizacyjnie podleg³a Komitetowi Centralnemu Komunistycznej Partji /bolszewików/ Ukrainy. Po ostatecznem [sic!] przy³¹czeniu Ma³opolski Wschodniej do Polski, na zasadzie porozumienia K.P.G.W. i ówczesnej
K.P.R.P. K.P.G.W. zosta³a wcielona do K.P.R.P. jako autonomiczny obwód.
Jednak¿e, ze wzglêdu na ró¿nice narodowociowe i ca³y szereg specyficznych
zagadnieñ istniej¹cych na terenie Ma³opolski Wschodniej, od mementu w³¹czenia K.P.G.W. do K.P.R.P. wynik³y tarcia i nieporozumienia, zjawi³y siê
tendencje i d¹¿enia do usamodzielnienia K.P.G.W.81 W ³onie tej ostatniej
zarysowa³y siê 2 kierunki: 1/ reprezentowany przez element polski, d¹¿¹cy
do cilejszego zespolenia siê z K.P.R.P. i dlatego nazywany Kapeerpowskim, 2/ reprezentowany przez element ukraiñski, d¹¿¹cy do uniezale¿nienia siê od K.P.R.P. zorganizowania siê w samodzieln¹ sekcjê Kominternu, lub
te¿, w ostatecznym razie, uzale¿nienia siê od Charkowa. Kierunek ten od
pseudonimu przywódcy Kry³yka Wasilko82 zosta³ nazwany Wasilkowskim.
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Winno byæ autonomiczne.
Zob. G Iwañski, Z dziejów Komunistycznej Partii Galicji Wschodniej, Z pola walki
1967, nr 4(40), s. 27.
79 Komunistyczna Partia Galicji Wschodniej (KPGW) zosta³a utworzona 8 lutego 1919 r.
w Stanis³awowie; ibidem.
80 Winno byæ pokoju ryskiego z 18 marca 1921 r.; zob. Traktat pokoju miêdzy Polsk¹
a Rosj¹ i Ukraina, 18 marca 1921 r., [w:] Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej
19181939, pod red. T. Jêdruszczaka, M. Nowak-Kie³bikowej, t. 1: 19181932, Warszawa 1989,
s. 150170.
81 Zob. G. Iwañski, op. cit., s. 3142, H. Cimek, Komunici..., s. 5960; idem, Sel-Rob na
Lubelszczynie (19261932), Echa Przesz³oci 2000, t. 1, s. 146147; zob. spór dzia³aczy KPRP
i komunistów ukraiñskich podczas zebrania sekcji komunistycznych w Kamieñcu 13 padziernika 1922 r. w gmachu Ispo³komu /ubikacje parkomu, na którym obecny by³ m.in. Warszawski;
AAN, 322/5286, Komunikat. Akcja polskiej komunarji na Ukrainie, 20 X 1922, k. 1112.
82 Osip Kri³yk (18981933)  cz³onek TKC KPGW we Lwowie, w 1919 r. dzia³acz zagranicznej grupy KPGW w Wiedniu, lider frakcji w KPZU sprzeciwiaj¹cej siê podporz¹dkowaniu
KPRP/KPP.
78

382

Karol Sacewicz

Mimo prób ze strony K.P.R.P. za³agodzenia taræ, antagonizm miêdzy temi
[sic!] kierunkami stale wzrasta³. Nie zlikwidowa³o go nawet tak znaczne
ustêpstwo ze strony K.P.R.P. jak zgoda, wyra¿ona na drugim zjedzie
K.P.R.P. w 1923 r. dla wiêkszego podkrelenia samodzielnoci K.P.G.W., na
zmianê nazwy na Komunistyczna Partja Zachodniej Ukrainy83.
W³aciw¹ przyczyn¹ tych taræ miêdzy K.P.Z.U. i K.P.R.P. jest wybuja³y
szowinizm narodowy Wasilkowów. Charakterystyczna jest opinja [sic!], wyg³oszona przez jednego z przywódców tego kierunku, i¿ bêd¹ musieli broniæ
komunistów polaków podczas przewrotu przed ¿ywio³owym gniewem robotników ch³opów ukraiñskich. Tarcia te zaostrzy³y siê do tego stopnia, i¿ dla
zlikwidowania konfliktu na konferencji krajowej K.P.Z.U., która odby³a siê
w Charkowie w kwietniu 1924 r. przyby³ osobicie ZINOWJEW. Uchwa³¹ tej
konferencji, która uzyska³a aprobatê ZINOWJEWA K.P.Z.U. uzyska³a szerok¹ autonomjê [sic!] w zakresie finansów partyjnych, oraz wydawnictw. Prócz
tego otrzyma³a K.P.Z.U. udzia³ w przedstawicielstwie K.P.R.P. do Komitetu
Wykonawczego Kominternu, a mianowicie w tej formie, ¿e w przedstawicielstwie K. P.R.P., które sk³ada siê z jednego delegata i 2-ch zastêpców, delegatem bêdzie cz³onek K.P.R.P. jednym z zastêpców cz³onek K.P.Z.U. drugim
cz³onek K.P.Z.B. Nastrój na konferencji by³ bardzo krytyczny w stosunku do
K.P.R.P. Powziête rezolucje, odbiegaj¹ce w niektórych punktach od uchwa³
III Zjazdu K.P.R.P., t³umacz¹ siê ró¿nic¹ miêdzy sytuacj¹ obecn¹ a sytuacj¹
w czasie zjazdu K.P.R.P., a mianowicie opadniêciem fali rewolucyjnej i rozwi¹zaniem siê nadziei zwi¹zanych ze spodziewan¹ rewolucj¹ w Niemczech.
Podniesiono zarzuty, i¿ K.P.R.P. w swych uchwa³ach w sprawie rolnej nie
wysunê³a postulatów dnia jak to sprawy podatkowe, samorz¹dowe, szkolne
itd. Bardzo silnie podkrelano, i¿ proletarjat ukraiñski winien w cis³ej ³¹cznoci z proletarjatem polskim prowadziæ wspóln¹ walkê z ustrojem kapitalistycznym w Polsce, lecz po zwyciêskiej rewolucji sam zadecyduje o przynale¿noci pañstwowej ziem zamieszka³ych przez ukraiñców [sic!]. Do nowego
C.K. wybrano tylko jednego polaka [sic!]. uchwa³y konferencji wywo³a³y
w poszczególnych lokalnych organizacjach K.P.Z.U. niezadowolenie i ferment
specjalnie w dzielnicach zamieszka³ych przez polaków [sic!], jak Borys³aw
i Drohobycz. Wy³oni³a siê opozycja na czele której stan¹³ Popiel i Kuma, która
postawi³a zarzut, i¿ cz³onkowie K.C. obecni na konferencji przekroczyli swe
kompetencje. Okrêgi polskie postanowi³y d¹¿yæ do wyodrêbnienia siê z pod
wp³ywów K.P.Z.U. i ¿¹daæ podporz¹dkowania ich Komitetowi Okrêgowemu
K.P.P. w Tarnowie. Obecnie z powodu znacznego os³abienia K.P.Z.U. przez
liczne areszty wybitnym [sic!] dzia³aczy partyjnych, tarcia straci³y na sile, ale
nie jest wykluczone, i¿ przy pierwszej lepszej okazji wybuchn¹ z now¹ si³¹.
Drugi obwód autonomiczny K.P.P. Komunistyczna Partja Zachodniej Bia³orusi w obecnej swej formie powsta³a w grudniu 1923 r.84, kiedy dominuj¹ca
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G. Iwañski, op. cit, s. 5152.
A. Bergman, Komunistyczna Partia..., s. 2223; W. leszyñski, Bezpieczeñstwo wewnêtrzne w polityce pañstwa polskiego na ziemiach pó³nocno-wschodnich II Rzeczypospolitej,
Warszawa 2008, s. 256257.
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na terenach pó³nocnych województw Polski Bia³oruska Partja Rewolucyjna
przysz³a do przekonania, ¿e jej próby samodzielnego rozpoczêcia walki
z Polska o spo³eczne i narodowe prawa proletarjatu bia³oruskiego nie mog¹
doprowadziæ do zwyciêstwa, gdy¿ kapitalizm jest miêdzynarodowym i ¿e
prawa swe proletarjat bia³oruski mo¿e wywalczyæ jedynie w wspólnej walce
z proletarjatem polskim, i ¿e stosowana prze komunistów metoda postêpowania w prawach narodowociowych prowadzi do celów, które ca³kowicie odpowiadaj¹ interesom proletarjatu bia³oruskiego. Przyszed³szy do takiego wniosku, Bia³oruska Partja Socjalrewolucjonistów85 postanowi³a siê rozwi¹zaæ
i da³a nakaz, by jej cz³onkowie wst¹pili do Komunistycznej Partji Zachodniej
Bia³orusi86. W grudniu 1923r. na konferencji po³¹czeniowej, dokonano wyborów Tymczasowego Komitetu Centralnego K.P.Z.B. który powzi¹³ uchwa³ê
zlania siê z K.P.P. Komitet Centralny K.P.P. zatwierdzi³ powy¿sz¹ uchwa³ê.
Od grudnia 1923 r. do padziernika 1924 r. stosunki miêdzy K.P.P. i K.P.Z.B.
uk³ada³y siê normalnie, lecz K.P.Z.B. nie wykazywa³a wiêkszej aktywnoci
i nie potrafi³a zorganizowaæ planowej sieci organizacyjnej. Dla u³atwienia
pracy dzia³aczom K.P.Z.B. Komitet Centralny K.P.P. wydelegowa³ na teren
K.P.Z.B. pewn¹ iloæ partyjnych funkcjonariuszy dla objêcia odpowiedzialnych stanowisk i zorganizowania aparatu partyjnego K.P.Z.B. Te zarz¹dzenie
K.P.P. wywo³a³o niezadowolenie wród miejscowych dzia³aczy. Skutkiem tego
oraz na skutek ró¿nicy w pogl¹dach na zadania taktyczne partji komunistycznej, powstaje w padzierniku 1924r. z inicjatywy Micha³a GURINA
Stako87 i Ernesta Polipienko Starego88 skryta secesja, która w styczniu
1925r. zamienia siê w secesjê formaln¹. Secesjonici w organie partyjnym
Bolszewik89 pomieszczaj¹ komunikat w ostrej formie atakuj¹cy Komitet
Centralny K.P.P. zarzucaj¹c mu ugodowoæ, szowinizm narodowy i ¿¹daj¹c
odwo³ania z terenów t.zw. Zachodniej Bia³orusi wys³anników K.P.P. Secesjonici wy³aniaj¹ nowy Centralny Komitet K.P.Z.B. z³o¿ony z trzech osób, zagarniaj¹ fundusze partyjne, aparat techniczny, drukarniê90. W organach pra85

Inne okrelenie Bia³oruskiej Organizacji Rewolucjonistów (BOR).
BOR przyst¹pi³a do KPZB z dniem 30 grudnia 1923 r. A. Bergman, Przyczynek do
historii Bia³oruskiej Organizacji Rewolucyjnej, [w:] Sprawy bia³oruskie w II Rzeczypospolitej...,
s. 5354.
87 Micha³ Gurina (18931928)  bia³oruski dzia³acz rewolucyjny, od 1924 r. cz³onek KC
KPZB, kierownik Centralnej Redakcji KC, w 1925 r. twórca i lider grupy roz³amowej (tzw.
Secesji) w KPZB, za swoj¹ postawê decyzj¹ KC KPRP i KPZB wydalony z partii, w 1925 r.
aresztowany przez policjê poszed³ na pe³n¹ wspó³pracê z polskim wymiarem sprawiedliwoci
i z³o¿y³ obszerne zeznania o dzia³alnoci KPZB, w 1928 r. wspiera³ w wyborach do Sejmu listê
obozu sanacyjnego, na podstawie wyroku partyjnego (KPZB) jako prowokator skazany na
mieræ, wyrok wykonano w Wilnie w marcu 1928 r.
88 Ernest Polipienko, pseud. Stary  kierownik wileñskiej organizacji komunistycznej,
uczestnik II Zjazdu KPRP, jeden z liderów Secesji.
89 Bolszewik  organ prasowy KPZB wydawany w jêzyku rosyjskim, czasami w bia³oruskim, w latach 19251926 kontrolowany przez tzw. Secesjê.
90 Zob. A. Bergman, Gurin (Guryn, Góryn) Micha³, [w:] S³ownik biograficzny dzia³aczy
polskiego ruchu robotniczego, t. 2, red. F. Tych, Warszawa 1987, s. 433.
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sy partyjnej Czerwony Stiach91 i Bolszewik przeprowadzaj¹ kampanjê
[sic!] przeciwko K.P.P. i d¹¿¹ do opanowania wszystkich lokalnych organizacji
K.P.Z.B. Podczas, gdy K.P.P. i podporz¹dkowany jej legalny Komitet Centralny K.P.Z.B. za kardynalny warunek pracy organizacyjnej uwa¿aj¹, w myl
zasad leninizmu, jaknajdalej [sic!] id¹cy centralizm, oraz, ¿e nakazy cia³
kierowniczych partji winny byæ wykonywane bez ¿adnych komentarzy, to
secesjonici podrywaj¹ t¹ zasadê w ten sposób, ¿e uwa¿aj¹c siê za wyrazicieli
nastrojów i d¹¿eñ rewolucyjnych mas t.zw. Zachodniej Bia³orusi, postanowili
ze wzglêdu na odmienn¹ psychologjê [sic!] proletarjatu bia³oruskiego i odmienne warunki bytowania tych mas, stworzyæ Krajow¹ Komunistyczn¹ Partjê wystêpuj¹c¹ bez ¿adnej zale¿noci organizacyjnej od K.P.P. Secesjonici
w/g g³oszonych przez siebie hase³, d¹¿¹ do wywo³ania zbrojnego powstania
przeciwko bur¿uazyjnej polskiej okupacji nie ogl¹daj¹c siê na sytuacjê
w Polsce.
Secesjonici zarzucaj¹ K.P.P.:
1/ bezowocne dyskusje, skutkiem których zabija siê wród cz³onków partji
wszelk¹ aktywn¹ inicjatywê rewolucyjn¹, powoduje siê rozk³ad partji, ¿e K.P.P.
nie umie wzi¹æ [sic!] inicjatywy w swoje rêce przy nadarzaj¹cej siê okazji.
2/ ¿e w kwestji ch³opskiej i narodowociowej Centralny Komitet K.P.P.
przestaje jedynie na bezowocnem g³oszeniu pseudo-bolszewizmu [sic!], w praktyce za okaza³ siê niezdolnym do oceniania wydarzeñ bie¿¹cych z bolszewickiego punktu widzenia, doprowadzaj¹c do tego, ¿e kierownictwo ruchu ch³opskiego ujê³a w swoje rêce Niezale¿na Partja Ch³opska92 , popierana po cichu
przez K.P.P. dzia³aj¹ca na terenie Bia³orusi Zachodniej , któr¹ polonizuj¹;
3/ ¿e nie ograniczaj¹c siê do terytorium etnograficznego Polski K.P.P.
rozszerza swój oportunizm, oraz pseudo-bolszewizm, i na okupowan¹ Bia³oru Zachodni¹, wrz¹c¹ ¿ywio³owym ruchem rewolucyjnym, do którego Centralny Komitet K.P.P. odnosi³ siê z lekcewa¿eniem i niedowierzaniem;
4/ ¿e K.P.P. nieudolnie i nieodpowiednie wykorzystywa³a specyficzne w³aciwoci ruchu narodowego bia³oruskiego, który jest najlepszym gruntem do
zbolszewizowania mas Zachodniej Bia³orusi, skutkiem czego rewolucyjne elementy wsi tworzy³y samodzielne powstañcze organizacje w rodzaju: Proletarjacka Gromada93, Organizacja Imienia Lenina94 i Czerwona gwiazda95.
5/ ¿e K.P.P. nie zgodzi³a siê z zasad¹ bia³oruskiego bojkotu szkó³ polskich
na Kresach i ¿e nie podziela³a pogl¹du, ¿e potajemne prowadzenie narodowego bia³oruskiego samokszta³cenia siê, oraz ¿e systematyczne ignorowanie
91

Czyrwony ciah (Czerwony Sztandar)  organ prasowy KPZB wydawany w jêzyku
bia³oruskim, w latach 19251926 kontrolowany przez tzw. Secesjê.
92 Szerzej zob. B. Dymek, Niezale¿na Partia Ch³opska 19241927, Warszawa 1972;
S. Jarecka, Niezale¿na Partia Ch³opska, Warszawa 1961.
93 Organizacja niezidentyfikowana.
94 Najprawdopodobniej: Organizacja Pionierska imienia W.I. Lenina za³o¿ona przez w³adze sowieckie w 1922 r.
95 Organizacja niezidentyfikowana.
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i bojkotowanie zarz¹dzeñ polskich w³adz skutecznie neutralizujê polonizacjê
i przez to wzmacniaj¹ d¹¿enie do po³¹czenia siê z Bia³orusi¹ Sowieck¹ pod
sztandarem S.S.S.R. co secesjonici uwa¿aj¹ za podstawowy idea³ pracy swej
rewolucyjnej.
Secesjonici na skutek bardzo energicznej akcji zdo³ali w pewnej czêci
zyskaæ sympatyków na terenie woj. Bia³ostockiego i Wileñskiego. Mimo prób
K.P.P. zlikwidowania zatargu, a nawet nakazów Miñska i Moskwy, secesjonici nie podporz¹dkowali siê lecz przyst¹pili do organizowania Krajowej Partii
Komunistycznej, niezale¿noæ nietylko [sic!] od K.P.P., ale nawet i od Kominternu. Przeprowadzona we wrzeniu i padzierniku 1925r. likwidacja organizacji komunistycznych na terenie woj. Bia³ostockiego i Wileñskiego, a tak¿e
czêciowo Nowogródzkiego i Poleskiego rozbi³a organizacje K.P.Z.B.96 Aresztowanie przywódców secesji Staka, Starego pozbawi³a secesjonistów najwybitniejszych jej przywódców i teoretyków. W danym momencie mo¿na
uwa¿aæ, i¿ ruch komunistyczny na terenach woj. pó³nocnych Polski zosta³ na
d³ugi okres czasu zniszczony.
K.P.P. ma za swoje g³ówne zadanie prowadzenie agitacji i organizowanie
starszego spo³eczeñstwa. Dla pracy za wród m³odzie¿y, Komintern stworzy³
specjaln¹ organizacjê miêdzynarodow¹ t.zw. Komunistyczn¹ Miêdzynarodówkê M³odzie¿y97. Powsta³a ona w listopadzie 1919r. w Moskwie, na Kongresie zwi¹zków komunistycznych m³odzie¿y. K.M.M. postawi³a sobie zadanie zorganizowanie jaknajszerszych [sic!] mas m³odzie¿y robotniczej i w³ociañskiej, uwiadomienie ich w kierunku komunistycznym i przygotowanie
do walki o dyktaturê proletarjatu. Organizacyjnie K.M.M. podporz¹dkowana
jest Kominternowi i stanowi jedn¹ z jego sekcji. Wewnêtrzna jej struktura jest
oparta na tych samych zasadach co i organizacja Kominternu. Przy ka¿dej
komunistycznej partji, bêd¹cej sekcj¹ Kominternu, istnieje Zwi¹zek M³odzie¿y
Komunistycznej, bêd¹cej sekcj¹ Komunistycznej Miêdzynarodówki M³odzie¿y.
W myl tej zasady i przy K.P.P. zosta³ zorganizowany Zwi¹zek M³odzie¿y
Komunistycznej w Polsce98 posiadaj¹cy dwa autonomiczne obwody: 1/ Zwi¹zek M³odzie¿y Komunistycznej Zachodniej Ukrainy i 2/ Zwi¹zek M³odzie¿y
Komunistycznej Zachodniej Bia³orusi99. Organizacja wewnêtrzna Z.M.K.
w P. jest taka jak organizacja K.P.P. Posiada on w³asny zjazd partyjny, Komitet Centralny, Komitety Okrêgowe, Dzielnicowe /rejonowe/, komórki. Terytorjalny [sic!] podzia³ mniej wiêcej odpowiada podzia³owi K.P.P. Komitet Centralny jest podzielony na wydzia³y, posiada w³asn¹ egzekutywê i td.
96

Zob. A Bergman, Komunistyczna Partia..., s. 24.
Szerzej zob. S. Jankowski, op. cit., s. 130133; AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym...,
k. 2327.
98 Na temat dzia³alnoci K wród m³odzie¿y szerzej zob. AAN, 9/1187, Organizacje antypañstwowe [1930], k. 2224; AAN, 9/1193, Dzia³alnoæ KPP i KZMP wród m³odzie¿y szkolnej i
akademickiej [1936], k. 14.
99 Zob. A Bergman, Komunistyczna Partia..., s. 27; AAN, 9/1187, Organizacje antypañstwowe [1930], k. 24.
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Uwzglêdniaj¹c odrêbnoæ warunków bytu m³odzie¿y robotniczej, jej specjalna
psychologiê, Z.M.K. w P. organizuje i przygotowuje j¹ do walki o pe³ne wyzwolenie proletarjatu, wpaja w umys³y m³odzie¿y przekonanie o koniecznoci
rewolucji i zbrojnego starcia z bur¿uazj¹, wyjania koniecznoæ obalenia
obecnego ustroju spo³ecznego dla ugruntowania podstaw nowego spo³eczeñstwa. Dla pozyskania sympatji [sic!] m³odzie¿y proletarjackiej Z.M.K.
w P. prowadzi energiczn¹ walkê o polepszenie ekonomicznego bytu m³odzie¿y
komunistycznej, oraz prowadzi szeroko zakrelon¹ akcjê kulturalno-owiatow¹, nie tylko wród swych cz³onków lecz wród szerokich mas m³odzie¿y.
W swej dzia³alnoci owiatowej i uwiadamiaj¹cej zwracaj¹ komunici specjaln¹ uwagê na walkê z nacjonalizmem, militaryzmem, klerykalizmem. Dla
swej pracy, agitacyjnej posiada Z.M.K. w P. w³asn¹ prasê partyjn¹100 i w³asn¹ technikê. Co do zale¿noci Z.M.K. w P. od K.P.P. to formalnie jest ona
bardzo s³aba i wyra¿a siê jedynie we wzajemnem przedstawicielstwie w Centralnych Komitetach, przyczep kierownik Centralnego Komitetu M³odzie¿y
K.P.P. obowi¹zkowo wchodzi w sk³ad Centralnego Komitetu Z.M.K.
w P., faktycznie za mimo posiadanych autonomji [sic!] Z.M.K. w P. dzia³a
cile w/g dyrektyw z K.P.P. i podlega bardzo kontroli z jej strony.
Przywódcy Kominternu przywi¹zuj¹c wielk¹ wagê na wszczepienie zasad
komunistycznych do umys³ów m³odzie¿y i powiêcaj¹ temu zadaniu b. wiele
uwagi i wysi³ku. Rozumiej¹ oni doskonale, i¿ starszy element robotniczy
nauczony dowiadczeniem ¿yciowym, wiêcej spokojnie i obiektywnie bêdzie
odnosiæ siê propagandy komunistycznej i obietnic stworzenia raju na ziemi,
natomiast m³odzie¿, jako element wiêcej zapalny, wiêcej ideowy, wiêcej ¿yj¹cy wyobrani¹ ni¿ rzeczywistoci¹, przedstawia z siebie doskona³y materja³
[sic!] na przyjêcie hase³ komunistycznych. Dla wp³ywania na ambicje m³odzie¿y komunistycznej i pobudzania jej do aktywnej dzia³alnoci, komunici,
w dowód zas³ug i odznaczenia wiêcej wyró¿niaj¹cych siê lokalnych organizacji komunistycznych m³odzie¿y, obejmuj¹ nad nimi szefostwo. Szefami takimi s¹ poszczególne urzêdy i instytucje spo³eczne Rosji Sowieckiej. Ostatnio
nad organizacj¹ m³odzie¿y komunistycznej w £odzi objê³a szefostwo Szko³a
Dowódców Krasnych Kamunarów w Moskwie.
Specyficzn¹ organizacj¹ komunistyczn¹ na terenie Polski jest Zwi¹zek
Proletarjatu Miast i Wsi101. Powsta³ on podczas wyborów do II Sejmu
z powodu, i¿ ruch komunistyczny, jako ruch nielegalny, nie móg³ siê ujawniæ
na zewn¹trz w postaci K.P.P. Pocz¹tkowo wszystkie partje komunistyczne,
a w ich liczbie i K.P.P. bojkotowa³y wybory do cia³ prawodawczych z przyczyn
100 Zwi¹zek M³odzie¿y Komunistycznej (ZMK) w Polsce wydawa³ w celach agitacyjnych
m.in. nastêpuj¹ce periodyki: Towarzysz, Biuletyn KC ZMK w Polsce, M³oda Robotnica oraz
Informator Zetomkowy; zob. AAN, 9/1187, Organizacje antypañstwowe [1930], k. 24.
101 Zwi¹zek Proletariatu Miast i Wsi zosta³ powo³any do ¿ycia w sierpniu 1922 r. w celu
wsparcia KPRP w listopadowych wyborach parlamentarnych, tym samym stanowi³ on legaln¹
organizacjê wyborcz¹ partii komunistycznej w Polsce; zob. Zwi¹zek Proletariatu Miast i Wsi,
[w:] II Zjazd..., s. 548549.
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zasadniczych, programowych, przedstawiaj¹c systemowi parlamentarnemu
system Rad delegatów Robotniczych i W³ociañskich, jako wyraziciele dyktatury proletarjatu. Prócz tego Komunistyczna Partja Polski nie wziê³a udzia³u
w wyborach do I Sejmu102 ze wzglêdu, i¿ 1/ idea bojkotu poczyni³a du¿e
postêpy w masach, 2/ zmiana stanowiska w partji wywo³a³aby zamêt ideowy,
3/ nie wierzy³a w legaln¹ rewolucyjna akcjê wyborcz¹ ze wzglêdu na mo¿liwe
represje, 4/ nie wierzy³a w mo¿liwoæ wyzyskania trybuny parlamentarnej
dla celów rewolucyjnych i obawia³a siê by w stosunku do pos³ów komunistycznych nie zastosowano niespodzianie ograniczenia nietykalnoci poselskiej. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie, Centralny Komitet K.P.P na pocz¹tku
stycznia 1919 r. jednomylnie uchwali³ nie przyjmowaæ udzia³u w wyborach
do I Sejmu. Co do motywów uchwa³y, to w ³onie Centralnego Komitetu
powsta³a ró¿nica. Dwóch cz³onków C.K. motywowa³a, i¿ bojkotowaæ wybory
nale¿y z przyczyn zasadniczych, a mianowicie, ¿e komunici potêpiaj¹ parlamentaryzm i przeciwstawiaj¹ dyktaturê proletarjatu i rz¹dy rad, przeto nigdy w wyborach bur¿uazyjno-demokratycznych cia³ prawodawczych udzia³u
braæ nie bêd¹. Pozostali cz³onkowie C.K. w liczbie C.K. byli natomiast zdania, ¿e wybory do Sejmu nale¿y bojkotowaæ jedynie z przyczyn taktycznych,
¿e komunici w danej sytuacji w wyborach do danego Sejmu udzia³u nie
wezm¹, nie przes¹dzaj¹c jednak sprawy na przysz³oæ103. Motywy tych
10-ciu cz³onków C.K. by³y podyktowane niewiadomoci¹, jak ustosunkuje
siê do parlamentaryzmu miêdzynarodówka komunistyczna, która mia³a powstaæ w niedalekiej przysz³oci104. Powsta³a w roku 1919 Miêdzynarodówka
Komunistyczna na swym II Kongresie 1920 r. uchwali³a, by wszystkie partje
komunistyczne, bêd¹ce jej sekcjami bra³y udzia³ w wyborach do cia³ prawodawczych105. Na skutek tej uchwa³y Kominternu K.P.P. musia³a zmieniæ swe
stanowisko i celem przygotowania mas do wyborów do II Sejmu wyda³a ca³y
szereg broszur wyjaniaj¹cych koniecznoæ przyst¹pienia do wyborów106. By
módz [sic!] wyst¹piæ na zewn¹trz K.P.P. wykorzystuj¹c okres przedwyborczy
stworzy³a nowa organizacjê, przystosowan¹ do wymagañ realnych ¿ycia
t.j. maj¹c¹ pozory legalnych poczynañ, by pod jej firm¹ wprowadziæ do Sejmu
102

Zob. Historia Sejmu Polskiego, t. 2, cz. II: II Rzeczypospolita, Warszawa 1989, s. 16;
L. Ziaja, op. cit., s. 30; A. Czubiñski, op. cit., s. 5051; K. Trembicka, op. cit., s. 151; AAN,
9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP [1933], k. 6.
103 Decyzjê o bojkocie wyborów do Sejmu Ustawodawczego skrytykowa³ w lutym 1921 r.
Henryk Walecki (Maksymilian Horowitz): Bojkot wyborów  by³ b³êdem, bo rewolucja sejmu
nie zmiot³a, przeto by³ on oparty na fa³szywej ocenie sytuacji za granic¹ i w kraju, na fa³szywym przewidywaniu. By³ b³êdem, bo znaczna czêæ klasy robotniczej, bo masy bra³y udzia³
w wyborach. H. Walecki, O taktyce i o stosunku do parlamentaryzmu, [w:] Wybór pism, t. 2:
19181937, Warszawa 1967, s. 3132.
104 K. Trembicka, op. cit., s. 152.
105 Ibidem, s. 153.
106 Podczas II konferencji partyjnej zorganizowanej w lutym 1921 r. podjêto uchwa³ê
o udziale partii w wyborach parlamentarnych; KPP. Uchwa³y..., t. 1, s. 124125; L. Ziaja, op.
cit., s. 29; K. Trembicka, op. cit., s. 154.
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mo¿liwie najwiêksz¹ iloæ pos³ów komunistycznych. T¹ organizacj¹ by³ Zwi¹zek Proletarjatu Miast i Wsi za³o¿ony w sierpniu 1922 r. przez grupê dzia³aczy komunistycznych. Z poród cz³onków tego zwi¹zku zosta³ wy³oniony Centralny Komitet Wyborczy Zwi¹zku Proletarjatu Miast i Wsi, który 19 wrzenia 1922r. z³o¿y³ Generalnemu Komisarzowi Wyborczemu pañstwow¹ listê
kandydatów do Sejmu i Senatu. Decyzj¹ Pañstwowej Komisji Wyborczej nazwa tej listy zosta³a zmieniona na nazwê: Komunistyczny Zwi¹zek Proletarjatu Miast i Wsi107. Podczas wyborów komunici przeprowadzili do Sejmu 2-ch
pos³ów108 KRÓLIKOWSKIEGO i £AÑCUCKIEGO109. Jak wynika z programu i taktyki K.P.P. oraz z treci odezw wydanych przez Zwi¹zek Proletarjatu
Miast i Wsi, zadaniem pos³ów, podporz¹dkowanych ca³kowicie Centralnemu
Komitetowi K.P.P. i obowi¹zanych dzia³aæ w myl jego dyrektyw, jest rozsadzanie bur¿uazyjnego Sejmu od wewn¹trz, oraz wyzyskanie trybuny sejmowej
i nietykalnoci poselskiej dla celów agitacyjnych110. Po przeprowadzeniu wyborów do Sejmu dzia³alnoæ Zwi¹zku Proletarjatu Miast i Wsi zosta³a sprowadzona do minimum i fikcja ta jest wyzyskiwana przez komunistów wypadkach, gdy komunici swym wyst¹pieniem chc¹ nadaæ pozory legalnoci111.
W myl statutu K.P.P. jest ona partj¹ bojowników rewolucji. Wobec czego
cz³onkiem partji mo¿e byæ ka¿dy, 1/ kto uznaje program i statut K.P.P., oraz
program i statut Kominternu, 2/ nale¿y do jednej z organizacji partyjnych,
3/ bierze czynny udzia³ w pracy partyjnej, wykonuje uchwa³y w³adz partyjnych, 4/ op³aca podatek partyjny. Nie mo¿e byæ cz³onkiem K.P.P. jednostka,
uprawiaj¹ca wyzysk kapitalistyczny, lub te¿ czerpi¹ca rodki swej egzystencji
ze róde³ spo³ecznie szkodliwych. O przyjêciu do partji decyduje Komitet
Dzielnicowy, wzglêdnie Komitet Okrêgowy, na podstawie polecenia co najmniej 2-ch cz³onków partji. Decyzja Komitetu Dzielnicowego o przyjêciu podlega zatwierdzeniu przez Komitet Okrêgowy. Ka¿dy cz³onek partji musi meldowaæ Komitetowi Okrêgowemu o zmianie miejsca zamieszkania. Cz³onek
107 Szerzej zob. G. Iwañski, Powstanie i dzia³alnoæ Zwi¹zku Proletariatu Miast i Wsi
19221925, Warszawa 1974.
108 W wyborach parlamentarnych do Sejmu w 1922 r. komunici zdobyli 132 tys. g³osów
(14%), co da³o im dwa mandaty. Na ich bazie w parlamencie powo³ana zosta³a Frakcja Sejmowa
Zwi¹zku Proletariatu Miast i Wsi. AAN, 1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP
[1933], k. 6, 9; A. Próchnik, Pierwsze piêtnastolecie Polski niepodleg³ej. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1957, s. 133; A. Ajnenkiel, op. cit., s. 84, 87; J. Holzer, op. cit., s. 234;
A. Czubiñski, op. cit., s. 98; L. Hass, Oblicze polityczne klasy robotniczej Polski miêdzywojennej
(w wietle statystyki wyborczej), Z pola walki 1985, nr 4(112), s. 1314; K. Trembicka, op. cit., s. 4.
109 Stanis³aw £añcucki (18821937)  dzia³acz socjalistyczny, nastêpnie komunistyczny,
w latach 19191921 pose³ na Sejm z ramienia PPSD, w 1921 r. przeszed³ do KPRP, w lipcu 1921
r. utworzy³ Frakcjê Sejmow¹ Pos³ów Komunistycznych, cz³onek Komunistycznej Partii Galicji
Wschodniej, w 1922 r. pose³ na Sejm I kadencji  cz³onek Frakcji Sejmowej Zwi¹zku Proletariatu Miast i Wsi, w 1924 r. pozbawiony przez Sejm immunitetu i aresztowany, od 1929 r. w ZSRS.
110 Zob. Rezolucja w sprawie parlamentaryzmu..., s. 124125; K. Trembicka, op. cit.,
s. 154155.
111 Dzia³alnoæ pos³ów komunistów w parlamentach narodowych okrela³a instrukcja
KW Kominternu z 1927 r.; S. Jankowski, op. cit., s. 208209.
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Partji komunistycznej, gdy z wiedz¹ i za zgod¹ organizacji partyjnej opuszcza
dany kraj, obowi¹zany jest wst¹piæ do partji komunistycznej w kraju, do
którego przyby³. Komunici, którzy wyjechali z granic swego pañstwa bez
zgody w³adz partyjnych nie mog¹ byæ przyjêci do innej sekcji Miêdzynarodówki Komunistycznej. Jak najcilejsza dyscyplina partyjna nale¿y do podstawowych obowi¹zków wszystkich cz³onków partji i wszystkich organizacji
partyjnych. Uchwa³y kierownictwa partyjnego powinny byæ wykonywane
szybko i cile. Dyskusja nad wszystkimi spornemi [sic!] zagadnieniami ¿ycia
partyjnego jest zupe³nie swobodna do chwili powziêcia przez odnone organa
partyjne. Wykroczenie przeciwko programowi, statutowi, uchwa³om cia³ partyjnych poci¹gaj¹ za sob¹: dla organizacji naganê, zawieszenie, rozwi¹zanie;
dla poszczególnych cz³onków naganê, surow¹ naganê publiczn¹ z podaniem
jej do wiadomoci cz³onków partji, czasowe zawieszenie we wszelkich czynnociach odpowiedzialnych, czasowe zawieszenie we wszelkich czynnociach
partyjnych, wydalenie z partji. Sprawy dyscyplinarne rozpatruje bezporednio odnony Komitet partyjny, lub te¿ wyznaczony specjalnie s¹d partyjny.
W wypadkach wyznaczenia specjalnego s¹du partyjnego, takowy zostaje wyznaczony ka¿dorazowo przez Komitet Okrêgowy lub Komitet Centralny.
Oskar¿onemu przys³uguje prawo odwodu w stosunku do cz³onków s¹du. Wyroki s¹du staj¹ siê prawomocne po zatwierdzeniu ich przez odnony Komitet
partyjny. Od decyzji Komitetu Partyjnego przys³uguje oskar¿onemu prawo
odwo³ania siê do wy¿szej instancji partyjnej, co nie wstrzymuje jednak wykonania wyroku. O ile chêæ odwo³ania siê do wy¿szej instancji nie zostanie
owiadczona w chwili zakomunikowania oskar¿onemu odnonej decyzji, uwa¿ana ona jest za ostateczn¹. Sprawy dyscyplinarne poszczególnych cz³onków
partji, komórek i dzielnic podlegaj¹ kompetencji Komitetu Okrêgowego, za
sprawy dyscyplinarne Okrêgów i Obwodów kompetencji Komitetu Centralnego. Ka¿dy cz³onek K.P.P. musi op³acaæ podatek partyjny, wysokoæ którego
jest okrelana przez K.C. Organizacjom Okrêgowym przys³uguje prawo podwy¿szania podatku partyjnego. Od op³acania podatku partyjnego wolni s¹
bezrobotni i osoby, korzystaj¹ce z opieki spo³ecznej. Cz³onek partji, zalegaj¹cy bez powa¿nych przyczyn w wyp³acie podatku partyjnego wiêcej ni¿
3 miesi¹ce traci prawa cz³onkostwa.
K.P.P. ¿¹daj¹c od swych cz³onków aktywnej pracy partyjnej, opiekuje siê
nimi w wypadkach, gdy z powodu swej dzia³alnoci utrac¹ zajêcie lub te¿
dostana siê do wiêzienia. W pierwszym wypadku przychodzi z pomoc¹ t.zw.
Czerwona Pomoc Robotnicza112, która udziela zapomóg i wyszukuje pracê.
W drugim wypadku opiekê nad cz³onkami partji roztacza MOPR /Miêdzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom/113, której centrala znajduje
112

Zob. AAN, 9/1176; AAN, 9/1177.
S. Jankowski, op. cit., s. 109, 150. W opinii Wydzia³u Bezpieczeñstwa MSW, Miêdzynarodowa Organizacja Pomocy Rewolucjonistom stanowi³a de facto filar wiatowej propagandy
komunistów, a jednoczenie jaskrawy przyk³ad zdumiewaj¹cego bogactwa i zarazem przewrotnoci taktyki komunistycznej. AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym..., k. 30; zob. te¿ AAN
9/1187, Organizacje antypañstwowe [1930], k. 1112.
113
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siê w Moskwie. MOPR podzielony jest na sekcje, z których ka¿da opiekuje siê
wiêniami komunistami w jakim poszczególnym kraju. MOPR posiada lokalne oddzia³y w Polsce, które zast¹pi³y dawniejsze Wydzia³y Wiêzienne K.C.
i Komitetów Okrêgowych. Cz³onkami MOPR-u, prócz pojedynczych osób, s¹
tez poszczególne urzêdy pañstwowe, instytucje spo³eczne i oddzia³y wojskowe
Rosji Sowieckiej. Taki zbiorowy cz³onek MOPR-u otrzymuje szefostwo nad
jednym wiezieniem.
Cz³onek organizacji komunistycznej, zwi¹zany cis³¹ dyscyplina partyjn¹
podczas swojej dzia³alnoci na swobodzie, podlega takiej samej dyscyplinie
podczas pobytu w wiêzieniu. W tym celu komunici wytwarzaj¹ w ka¿dym
wiêzieniu z poród wiêniów komunistów t.zw. Komitet Wiêzienny z³o¿ony
z trzech osób któremu podlegaj¹: wszyscy wiêniowie komunici znajduj¹cy
siê w danym wiêzieniu, a nawet i ci wiêniowie, którzy nie bêd¹c komunistami dostali siê do wiêzienia z powodu jakiej sprawy komunistycznej. Komitety te zawsze potrafi¹ nawi¹zaæ kontakt z lokalnym Komitetem Okrêgowym
lub lokaln¹ organizacj¹ MOPR-u. Komitety wiêzienne prowadz¹ cis³y nadzór nad zachowaniem siê wiêniów, a w wypadkach wzbudzaj¹cych podejrzenia co do lojalnoci danego wiênia, komunikuj¹ swe spostrze¿enia innym
wiêniom, zarz¹dzaj¹c izolacjê podejrzanego osobnika. Komitety wiêzienne
udzielaj¹ wiêniom komunistom dyrektyw jak maj¹ zachowaæ siê podczas
ledztwa i na rozprawie s¹dowej. Zarz¹dzaj¹ one g³odówki, demonstracje
i wystêpuj¹ jako rzenicy [sic!] interesów wiêniów wobec administracji wiêziennej. Wszelkie komunikowanie siê poszczególnych wiêniów ze wiatem
zewnêtrznym odbywa siê za zgod¹ i kontrol¹ Komitetu Wiêziennego. Za
niepodporz¹dkowanie siê dyrektywom i wskazówkom Komitetu Wiêziennego,
nak³adane s¹ kary dyscyplinarne a¿ do wykluczenia z partji i wstrzymania
pomocy rodzinie.
Komunistyczna Partia Polski, jako sekcja Kominternu, pozostaje od tego¿ ostatniego w cis³ej zale¿noci. Wszelkie uchwa³y i dyrektywy Kongresu
Kominternu i jego Egzekutywy s¹ dla niej obowi¹zuj¹ce i musz¹ byæ natychmiast wprowadzone w¿ycie [sic!]. przeciwko uchwa³om Egzekutywy, z któremi [sic!] K.P.P. nie uwa¿a za mo¿liwe siê zgodziæ, przys³uguje K.P.P. prawo
odwo³ania siê do Kongresu, jednak a¿ do zawieszenia uchwa³y przez Kongres, jest ona obowi¹zuj¹ca. K.P.P. i jej wszystkie organa kierownicze, jak
Zjazd partyjny, Komitet Centralny, s¹ odpowiedzialne przed Egzekutyw¹ za
sw¹ dzia³alnoæ. Egzekutywa ma prawo skasowaæ uchwa³ê zjazdu partyjnego
jak i C.K. wzglêdnie zmieniæ lub te¿ powzi¹æ inne obowi¹zuj¹ce K.P.P. Za
wykroczenie przeciwko programowi, statutowi lub uchwa³om Kongresu i Egzekutywy, ta ostatnia ma prawo wykluczyæ nie tylko poszczególnych cz³onków K.P.P. lecz jej organizacje lokalne, a nawet sam¹ K.P.P. z Miêdzynarodówki Komunistycznej. Na decyzje o wykluczeniu przys³uguje prawo odwo³ania siê do Kongresu lub Rozszerzonej Egzekutywy Kominternu. Program
K.P.P. jak i wszelkie zmiany w nim uchwalone przez Zjazdy K.P.P. musz¹
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uzyskaæ zatwierdzenie Egzekutywy. Egzekutywa Kominternu, jak i jej prezydjum [sic!], maj¹ prawo wysy³ania do K.P.P. swych pe³nomocników, którzy
musz¹ byæ dopuszczeni na wszystkie zgromadzenia i posiedzenia C.K. jak
i organów lokalnych K.P.P. Maj¹ oni za zadanie kontrolowanie jak K.P.P.
wprowadza w ¿ycie uchwa³y Kongresu i Egzekutywy. Komitet Centralny
K.P.P. obowi¹zany jest do systematycznego przedk³adania Egzekutywie protoko³ów ze swych posiedzeñ oraz sprawozdañ ze swej dzia³alnoci. Z³o¿enie
mandatu przez cz³onka K.C. mo¿e nast¹piæ jedynie za zgod¹ Egzekutywy
Kominternu. Ust¹pienie, nawet dozwolone przez K.C. lecz bez zgody Egzekutywy jest niewa¿ne. Wszystkie zjazdy K.P.P. tak zwyk³e jak i nadzwyczajne,
mog¹ byæ zwo³ane jedynie za wiedz¹ i zgod¹ Egzekutywy. K.P.P. jako sekcja
Kominternu musi wp³acaæ do Egzekutywy sta³¹ sk³adkê w wysokoci okrelonej przez Egzekutywê.
Jak z powy¿szego widaæ, zale¿noæ K.P.P. od Miêdzynarodówki Komunistycznej i jej Egzekutywy jest ca³kowita, w rzeczywistoci K.P.P. nie ma
prawa przeprowadzenia jakiejkolwiek samodzielnej polityki i jest jedynie
lepym wykonawc¹ planów i zamierzeñ Kominternu114. Ta zale¿noæ K.P.P.
od Kominternu wywo³uje w pewnych orodkach K.P.P. silne niezadowolenie.
Na tym tle powsta³ zatarg miedzy grup¹ trzech a grup¹ czterech który
o ma³o nie doprowadzi³ do rozbicia K.P.P. i utworzenia w Polsce Komunistycznej Partji niezale¿nej od Moskwy [sic!]115.
Mimo intensywnej pracy, energji [sic!] i znacznych sum pieniê¿nych asygnowanych przez Rosjê Sowieck¹, stan liczebny K.P.P. jest bardzo nik³y. Wed³ug oficjalnych danych partyjnych, liczba cz³onków K.P.P. nie przekracza
liczby 8000 wliczaj¹c w to komunistów znajduj¹cych siê w wiêzieniach. Zwi¹zek Komunistycznej M³odzie¿y liczy nie wiêcej jak 4.000 cz³onków oto s¹
wyniki siedmioletniej pracy komunistów na terenie pañstwa Polskiego
[sic!]116.
114

O bezwarunkowej podleg³oci KPRP/KPP Kominternowi przes¹dza³ zarówno statut
Miêdzynarodówki Komunistycznej (zob. II Zjazd..., s. 536), jak równie¿ 21 tez Zinowiewa,
zwanych inaczej 21 warunkami przyst¹pienia danej partii do Kominternu. Wed³ug opracowania Wydzia³u Bezpieczeñstwa MSW z 1933 r. stanowi³o to dowód, ¿e KPP jest nie tylko
kierowana, finansowana, ale i kontrolowana, i instruowana przez Moskwê. AAN, 9/1189,
Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP [1933], k. 3. Na temat bezwzglêdnego podporz¹dkowania KPRP/KPP w dzia³alnoci antypañstwowej, antypolskiej wytycznym III Miêdzynarodówki Komunistycznej zob. M. Przenios³o, KPP wobec poleceñ III Miêdzynarodówki Komunistycznej prowadzenia akcji wywiadowczej w Polsce, Kieleckie Studia Historyczne 1995, t. 13,
s. 231238.
115 Autor(rzy) referatu wyci¹gnêli zbyt daleko id¹ce wnioski z walk frakcyjnych w KPRP/KPP
po II Zjedzie, ¿adna bowiem ze stron ani grupa 3W, ani tym bardziej grupa 4 berliñska nie
zamierza³y podwa¿yæ statutu Miêdzynarodówki Komunistycznej i 21 tez Zinowiewa mówi¹cych m.in., ¿e w jednym kraju funkcjonuje tylko jedna partia komunistyczna (sekcja Kominternu).
116 Stan liczbowy wszystkich organizacji komunistycznych w II RP (tj. KPRPKPP, ZMK,
KPZB, KPZU, Komunistycznego Zwi¹zku M³odzie¿y Zachodniej Bia³orusi, Komunistycznego
Zwi¹zku M³odzie¿y Zachodniej Ukrainy) nigdy ³¹cznie nie przekroczy³ 40 tys. W latach 19191925
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Odpornoæ polskiego spo³eczeñstwa, jak ju¿ zaznaczono wy¿ej, na agitacjê komunistyczn¹ t³umaczy siê faktem, i¿ masy robotnicze w Polsce doskonale orientuj¹ siê, i¿ K.P.P. jest kierowana z Moskwy i jest narzêdziem
polityki imperjalistycznej [sic!] Rosji Sowieckiej117. Robotnik polski odzyskawszy po d³ugich latach niewoli woln¹ i niepodleg³¹ Ojczyznê, nie jest
sk³onny poddaæ siê dyrektywom Partji, która jest tylko narzêdziem w rêkach
b. uciêmiê¿ycieli [sic!] i nie posiada ¿adnej samodzielnoci. Robotnik polski
mimo doæ ciê¿kiej sytuacji ekonomicznej wierzy w lepsz¹ przysz³oæ i rozwój
swej Ojczyzny. Opanowanie stanowisk kierowniczych w ruchu komunistycznym przez element ¿ydowski118 nie zwi¹zany z Polsk¹ odpycha od ruchu
komunistycznego robotników i radykalizuj¹c¹ inteligencjê polsk¹, gdy¿ mimo
swych radykalnych pogl¹dów robotnik polski jest zawsze w g³êbi duszy antysemit¹ i gor¹cym patrjot¹ [sic!]. wyranym przyk³adem tego jest r. 1920, gdy
robotnik polski nie zawaha³ siê ani chwili by broniæ swej niepodleg³oci przed
zach³annoci¹ Moskwy, reprezentuj¹cej komunizm, nios¹cej rzekomo robotniliczba cz³onków ugrupowañ komunistycznych w Polsce oscylowa³a miêdzy 515 tys. (przy czym
ród³a KPP podaj¹ na czerwiec 1925 r. liczbê 8 tys. cz³onków); J. £awnik, Represje policyjne
wobec ruchu robotniczego 19181939, Warszawa 1979, s. 136, 138. Bogdan Kolebacz za wietlikow¹ podaje, ¿e w kwietniu 1924 r. KPRP liczy³a 6714 cz³onków; B. Kolebacz, op. cit., s. 28;
K. Trembecka, op. cit., s. 52. Z kolei opracowania Wydzia³u Bezpieczeñstwa MSW za ten okres
podawa³y inne, wy¿sze liczby, tj. 15 tys. w ramach KPP, 10 tys. na emigracji i ok. 4 tys. w ZMK
(zob. AAN, 9/1183, Stan ruchu komunistycznego w Polsce w chwili obecnej i jego plany na
najblizsza przysz³oæ [1925], k. 7). Pomimo tych rozbie¿noci struktury K w skali kraju w tym
okresie nie przekracza³y 20 tys. Jerzy Holzer stan liczbowy KPRP (³¹cznie z cz³onkami póniejszej KPZB i KPZU) w chwili jej powstania okrela³ na ok. 5 tys., 10 tys. w 1919 r., 1518 tys.
osób w latach 19321933; J. Holzer, op. cit., s. 235, 527. Jadwiga Piasecka i Julian Auerbach
podaj¹, ¿e stan liczbowy samej nastêpczyni KPRP w latach 19321933 nie przekroczy³ 10 tys.;
J. Piasecka, J. Auerbach, op. cit., s. 53. Z kolei wedle danych ze róde³ komunistycznych,
którymi dysponowa³o Wydzia³ Bezpieczeñstwa MSW, wynika³o, ¿e w padzierniku 1931 r. si³y
K wynosi³y ok. 27,4 tys. osób, z czego 6,8 tys. w KPP, po 2,6 tys. w KPZU i KPZB, ponad
9 tys. w KZMP, za 6 tys. przebywaæ mia³o w wiêzieniach. W tym samym raporcie sugerowano jednak, ¿e faktyczna wielkoæ struktur komunistycznych w lipcu 1932 r. oscylowa³a wokó³
liczby 20 tys.; AAN, 9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP [1933], k. 9.
117 Podporz¹dkowanie to by³o g³ównie dostrzegane przez polskie czynniki polityczne
i wojskowe: m.in. w 1935 r. p³k Tadeusz Pe³czyñski, pe³ni¹cy wówczas funkcjê Szefa Oddzia³u II
Sztabu Generalnego, stwierdzi³, ¿e [...] komunizm sam w sobie nie by³by bardziej grony ni¿
ka¿da inna doktryna polityczna, gdyby jego kierownictwo nie znajdowa³oby siê w Moskwie; cyt.
za T. Wyrwa, Wywiad i polityka w stosunkach polsko-francuskich przed 1939 rokiem, Zeszyty
Historyczne 1984, z. 67, s. 206; zob. M. Kornat, Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja.
Pocz¹tki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (19181939), t. 1, Kraków
2003, s. 459.
118 KPRP/KPP by³a formacj¹ wielonarodowociow¹, w której element polski stanowi³ zaledwie ok. 40% stanu ogólnego. Aparat kierowniczy, a zw³aszcza techniczny, zdominowany zosta³
przez osoby pochodzenia ¿ydowskiego; zob. H. Cimek, Komunici..., s. 14; idem, Komunici
a Polska (1918-1939), Warszawa 1989, s. 106107; K. Trembicka, op. cit., s. 53, 6667; P.
Wróbel, Wokó³ problemu rezydentury NKWD w getcie warszawskim, Pamiêæ i Sprawiedliwoæ
2005, nr 2(8), s. 201202; M. Przenios³o, ¯ydzi w polskim ruchu komunistycznym 19181926 (na
przyk³adzie województwa kieleckiego), Rocznik wiêtokrzyski 1995, t. 22, s. 2331.
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kowi polskiemu na ostrzach swych bagnetów raj na ziemi. Drugim dowodem
poczucia pañstwowoci Polski jest fakt, i¿ mimo najusilniejszych starañ, kolosalnej energji nieuda³i [sic!] siê komunistom zupe³nie przenikn¹æ do armji
polskiej na czem im tak bardzo zale¿y119.
ród³o: AAN, 9/1184, k. 113, maszynopis.

119 Na potrzebê infiltracji oraz agitacji K w armii wskazywa³ pkt 4 i 14 z 21 tez Zinowiewa; K. Trembicka, op. cit., s. 160165. Szerzej na temat d¹¿eñ KPRP/KPP do infiltracji struktur
WP oraz prób powstrzymania tej dzia³alnoci zob. A. Pep³oñski, MSZ, Oddzia³ II oraz formacje
ochrony granic wobec ruchu komunistycznego w Polsce (19181926), Z pola walki 1985,
nr 1(109), s. 9495; idem, Zwalczanie dzia³alnoci wywrotowej w wojsku polskim w latach
19181939, Przegl¹d Wschodni 2000, t. 7, s. 257-272; idem, Likwidacja organizacji komunistycznej w 16. Pu³ku U³anów Wielkopolskich, S³upskie Studia Historyczne 2001, nr 9, s. 317323;
I. Paw³owski, op. cit., passim.
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Carl Engel (18951947) nale¿y do stosunkowo nielicznego grona badaczy,
którzy odegrali wa¿n¹ rolê we wschodniopruskiej archeologii. Jego dorobek
naukowy i terenowy dla poznania pradziejów ziem pruskich jest  zwa¿ywszy na zaledwie siedmioletni (19291935) okres dzia³alnoci w Prusach
Wschodnich  na tyle imponuj¹cy, ¿e budzi³ i wci¹¿ jeszcze budzi uznanie
wielu archeologów1. Godny jest on podkrelenia ze wzglêdu na czasy,
w których ¿y³ Engel  m.in. jego czynny od 1914 do 1918 r. udzia³ w I wojnie
wiatowej i póniejszy pobyt w angielskiej niewoli2. Podj¹³ on wprawdzie
w 1913 r. studia filozoficzne i przyrodnicze na Uniwersytecie w Monachium,
jednak jego edukacjê przerwa³a wojna wiatowa. Studia akademickie po d³ugiej przerwie kontynuowa³ potem w okresie od 1 grudnia 1927 do 25 lipca
1928 r.3, jednak  jak podniós³ ostatnio Wojciech Nowakowski  Carl Engel
by³ w³aciwie samoukiem, bowiem jego niepe³ne studia ...nie mog³y zast¹piæ
normalnego przygotowania warsztatowego4.
1 Por. np. W. La Baume, Nachruf Carl Engel (18951947), Zeitschrift für Ostforschung,
Länder und Völker im östlichen Mitteleuropa, R. 2, Marburg 1953, s. 278280; J. Beran, Carl
Engel 18951947, Ausgrabungen und Funde, t. 40, 1995, s. 322324; idem, Carl Engel
(18951947), Altenropäische Forschungen, t. 1, 1997, s. 142146; M.J. Hoffmann, Carl Engel
 wybitny archeolog, kontrowersyjny cz³owiek, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 2000,
nr 3(229), s. 531533.
2 M.J. Hoffmann, Carl Engel  wybitny archeolog..., s. 527.
3 J. Beran, Carl Engel (18951947)..., s. 134.
4 W. Nowakowski, Cmentarzyska mazursko-germañskie z pónego okresu wêdrówek ludów
 grupa olsztyñska w koncepcji Carla Engla, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Archaelogica
t. 25, 2007, s. 95.
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Celem tego opracowania nie jest omówienie ¿yciorysu Engela ani jego
dokonañ naukowych w Królewcu, Rydze i Greifswaldzie, gdy¿ by³oby to
w du¿ej mierze powtarzaniem informacji zawartych w szkicach biograficznych5, które ju¿ zosta³y opublikowane. Zamierzeniem autora jest przedstawienie ma³o znanego etapu dzia³alnoci Engela na Litwie w latach 19411942.
Pe³ni³ on wówczas stanowisko kierownika Oddzia³u Prahistorii i Wczesnego
redniowiecza w Komisariacie Rzeszy Wschód6. W ramach pe³nionej funkcji
jesieni¹ 1941 r. i wiosn¹ nastêpnego roku wizytowa³ on w podbitych krajach
ba³tyckich oraz na Bia³orusi i w rejonie Pskowa muzea, kolekcje prywatne
i inne instytucje, które posiada³y zbiory archeologiczne, historyczne i etnograficzne. W trakcie swoich wyjazdów Engel zlustrowa³ zdecydowan¹ wiêkszoæ instytucji, w których zgromadzone by³y zabytki.
Ka¿d¹ inspekcjê wieñczy³y sprawozdania7 zawieraj¹ce informacje ogólne, krótk¹ historiê powstania placówki, liczbê pomieszczeñ, omówienie zbiorów ze szczególnym uwzglêdnieniem zabytków archeologicznych, charakterystykê sk³adu osobowego personelu, a tak¿e opis podjêtych dzia³añ i planów
na przysz³oæ8.

5 ¯adne z tych opracowañ (zob. przypis 1) nie pretenduje do miana pe³nej biografii tego
badacza.
6 M.J. Hoffmann, op. cit., s. 532.
7 Chcia³bym podziêkowaæ p. dr. Horstowi Woersterowi z Johann Gotfried Herder-Institut
w Marburgu za udostêpnienie spucizny Engla.
8 Jako przyk³ad podajê tu sprawozdanie z wizytacji Muzeum w Dyneburgu/Daugavpils
(Archiwum Johann Gotfried Herder-Institut e.V., Marburg, sygnatura DSHI 100 Engel
195/000061-000062): Informacje ogólne: Adres: Sonnenstraße (Saules iela) 5/7. Za³o¿one i udostêpnione do zwiedzania: 31.05.1938 r. Znajduje siê ono w du¿ym, nowym i bardzo dobrze
nadaj¹cym siê do tego celu budynku. W doskona³y sposób zaprezentowano w nim w dziewiêciu
du¿ych salach, w nowoczesnych witrynach prahistoriê, etnografiê oraz sztukê. Zgromadzone
eksponaty posiadaj¹ ogromn¹ wartoæ i czêciowo wyró¿niaj¹ siê swoim niepowtarzalnym charakterem. Na pocz¹tku wojny sale muzealne musia³y byæ w ci¹gu dwóch godzin opró¿nione,
gdy¿ urz¹dzono tutaj sowiecki szpital wojskowy. Materia³ oraz witryny wystawiono po prostu na
ulicê, przy czym wiele eksponatów zaginê³o. Po zajêciu Dyneburga przez Niemców muzeum
zarekwirowa³ niemiecki szpital polowy, a znaleziska oraz eksponaty etnograficzne umieszczono
w dwóch ma³ych, ciemnych i wilgotnych pomieszczeniach gospodarczych, gdzie czêciowo pokry³a je pleñ. Szeædziesi¹t dwie puste witryny rozdysponowano w miecie, czêciowo wykorzystano je w szpitalu polowym do przechowywania lekarstw, aparatury itp. Cz³onkowie rosyjskiego
personelu szpitala polowego, których pewien czas temu przesuniêto w stronê linii frontu, w³amali siê do niektórych witryn i skradli niezwykle cenne eksponaty etnograficzne, szczególnie
tkaniny, pakuj¹c je ze sob¹ do walizek; czêciowo te¿ pociêli tkaniny na cierki kuchenne
i onucki. Zrabowano tak¿e wartociowe znaleziska prahistoryczne. Zbiory: Epoka kamienia: S¹
tu niezwykle cenne znaleziska, zebrane przewa¿nie samodzielnie przez kierownika, pana Kalejsa (oko³o tysi¹c przedmiotów, miêdzy innymi ze rodkowej epoki kamienia  z Dviete oraz znad
jeziora Lubansze). Zosta³y one ca³kowicie uratowane, poniewa¿ pan Kalejs ukry³ je w momencie
wybuchu wojny. Epoka br¹zu: Zachowa³y siê jedynie 2-3 przedmioty. rodkowa epoka ¿elaza:
Z bogatego materia³u ze znalezisk zrabowano kilka zapinek (w tym jedn¹ wyk³adan¹ srebrem
z wyobra¿eniem sowy), platerowan¹ srebrem szpilê z g³ówk¹ krzy¿owat¹ oraz groty oszczepów
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Na Bia³orusi, a konkretnie w Miñsku, Carl Engel wizytowa³ piêæ muzeów, na £otwie dwadziecia muzeów i pañstwowych zbiorów zabytków,
w Estonii zapozna³ siê ze zbiorami osiemnastu muzeów, kolekcji zabytków
i innych instytucji kultury, w obwodzie pskowskim wizytowa³ muzea i zbiory
w Peèorach oraz w Pskowie. Na podstawie przeprowadzonych inspekcji zarysowa³ program przysz³ych dzia³añ w zakresie badañ oraz upowszechniania
i ochrony zabytków na podbitych terenach, które mia³y zostaæ podjête
w nastêpnych latach przez Komisariat Rzeszy Wschód.
W artykule tym ograniczymy siê jednak wy³¹cznie do wyników dwudziestu inspekcji muzeów, zbiorów i kolekcji zabytków oraz innych instytucji
kultury, które Carl Engel przeprowadzi³ na terytorium zaanektowanej Litwy.
Uwagê skoncentrowa³ g³ównie na sto³ecznych muzeach w Kownie (Muzeum
Wojskowe i Muzeum Kultury) oraz Wilnie, gdzie lustrowa³ archeologiczne
zbiory uniwersytetu, folklorystyczne i prahistoryczne zbiory Towarzystwa
Litewskiego, Muzeum Akademii Nauk urz¹dzone w budynkach dawnego
Muzeum Prowincjonalnego Polskiego Towarzystwa Naukowego, Muzeum
Sztuki oraz Muzeum Sztuki Sakralnej. Ponadto dokona³ przegl¹du stanu
muzeów i kolekcji w: iauliai, Paneveys, Rokikis, Birai, Zarasai, Dusetos, Utena, Teliai, Maeikiai, Kelme, Alytus oraz Kretyndze (zbiory archeologiczne, etnograficzne i historyczne, a ponadto prywatne zbiory proboszcza J. Kuprysa).

i inne przedmioty. Starsza epoka ¿elaza: Eksponaty w przewa¿aj¹cej mierze zachowane. M³odsza epoka ¿elaza: Eksponaty przewa¿nie zachowane. Cenne zabytki z wykopalisk z Gerzike
(Jersika) s¹ czêciowo przemieszane, niektóre za przedmioty zaginê³y. Monety rzymskie
i arabskie: zachowa³y siê. Dzia³ folkloru: Poniós³ du¿e straty, szczególnie w zakresie tkanin
(patrz wy¿ej). Ca³oæ zbiorów zgromadzonych przez pana Kalejsa wynosi³a ponad 2000 sztuk.
Zachowa³ siê sprzêt rolniczy. Obrazy: (dzie³a Purpeta i Rosentala) zachowa³y siê. Stan osobowy
personelu. Kierownik: Oskars Kalejs: absolwent akademii sztuk, specjalnoæ  prahistoria,
etnografia, wiek 39 lat, zatrudniony od 1939 r. Sprawia jak najlepsze wra¿enie, samodzielnie
stworzy³ podstawy i urz¹dzi³ tutejsze muzeum, realizowa³ te¿ samodzielne prace wykopaliskowe, okazuje ogromn¹ pasjê w swojej pracy. Wykazuje tak¿e nienagann¹ postawê polityczn¹.
Asystentka: Millija Brakse, magister historii, absolwentka Uniwersytetu w Królewcu; specjalizacja: prahistoria, wiek 33 lata, zatrudniona od 1941 r. Gospodarz budynku: Ernest Brunieks,
wykszta³cenie podstawowe, wiek 35 lat, zatrudniony od 1939 r. Podjête dzia³ania: Poniewa¿
w najbli¿szym czasie nie jest realne opuszczenie budynku muzeum przez obecny szpital wojskowy, nak³oni³em komisarza terenowego i przywódcê grupy nazistowskiej Schwunga do wyszukania 23 odpowiednich pomieszczeñ (co nie jest proste w prawie zupe³nie zniszczonym miecie),
w których pan Kalejs móg³by zabezpieczyæ zagro¿one eksponaty i zorganizowaæ tymczasow¹
wystawê zaopatrzon¹ w dwujêzyczne opisy, przeznaczon¹ dla ¿o³nierzy Wehrmachtu i zainteresowanej ludnoci miejscowej. Podpisa³: prof. Engel.
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Dok. 1.
Muzea na Litwie
1. Kowno
I. Muzeum Wojskowe
Muzeum posiada prezentowany na du¿ej powierzchni bogaty materia³
zwi¹zany z histori¹ litewskich wojen i narodu litewskiego. Znajduj¹ siê tutaj
obrazy, przewa¿nie nowoczesne, rzeby, mapy, wspomnienia historyczne, dokumenty, broñ itd., ponadto zbiory dydaktyczne zwi¹zane z przemys³em,
lotnictwem, ochron¹ przeciwgazow¹ itd.
Czêæ prahistoryczna obejmuje jedn¹ salê, w której znajduj¹ siê zabytki
z wykopalisk prowadzonych przez genera³a Nageviciusa. Miêdzy innymi
z ró¿nych cmentarzysk z rejonu Krottingen/Kretyngi (Prismonti i inne),
a tak¿e grodzisko Apuole (z rekonstrukcjami, modelami, odbudowanym fragmentem) i inne grodziska (modele, plany, zdjêcia), wszystko za przedstawione w sposób sugestywny.
Dyrektor: genera³ Vladas Nagevicius, d³ugoletni kierownik muzeum
i mi³onik archeologii, wiek oko³o 65 lat.
II. Muzeum Kultury (po³o¿one w tylnym skrzydle Muzeum Wojskowego)
Posiada bogate zbiory sztuki z okresu prahistorycznego i historycznego
oraz zbiory etnograficzne. Nale¿y do niego równie¿ przy³¹czony Urz¹d
Ochrony Zabytków. Jest ono w pe³ni nowoczesne i wzorowo rozplanowane.
Chocia¿, podobnie jak Muzeum Wojskowe, zosta³o wybudowane i urz¹dzone
zaledwie przed kilkoma laty, ju¿ teraz dotkliwie odczuwa brak miejsca
i pilnie potrzebuje poszerzenia, w szczególnoci z uwagi na zbiory prahistoryczne i brak mo¿liwoci pokazania kolekcji etnograficznych.
Dyrektor: prof. Paulius Galaune, historyk sztuki, wiek oko³o 60 lat.
A. Dzia³ Archeologii
Kierownik: Pranas Kulikauskas, koñcz¹cy studia prahistorii, bezporednio przed uzyskaniem dyplomu. Studiowa³ w Królewcu, Kownie i Wilnie.
Wiek 28 lat, kierownik od koñca czerwca 1941 r., wczeniej przez d³u¿szy
czas naukowy pracownik pomocniczy.
Konserwator (preparator): Pranas Baleniunas, wiek ponad 40 lat, od
wielu lat zatrudniony w muzeum.
Zbiory:
a) wystawa wzorowo przygotowana w 3 salach i rozmieszczona w nowoczesnych witrynach.
b) dobrze uporz¹dkowany, jednak gabarytowo ju¿ nie wystarczaj¹cy magazyn, obejmuj¹cy dwa pomieszczenia. Ponadto jeden warsztat oraz jedno
pomieszczenie do przechowania wycofanych eksponatów. Muzeum w Kownie posiada (oprócz wileñskiego) g³ówne zbiory archeologiczne litewskich
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muzealiów  poza zbiorami przeniesionymi z by³ego Kowieñskiego Muzeum
Miejskiego znajduj¹ siê tutaj liczne nowe znaleziska.
B. Dzia³ Historii
Obejmuje monety, dokumenty, medale, stare przedmioty dotycz¹ce kultury itd.
Kierownik: Paulius Karagija, numizmatyk.
C. Dzia³ Etnografii
Obejmuje bogate zbiory starolitewskiej materialnej kultury ludowej,
w tym szczególnie bogate kolekcje sakralnej sztuki ludowej. Z powodu braku
miejsca pokazana jest na wystawie jedynie bardzo ma³a czêæ zbiorów.
Kierownik: Antonas Rukstele, etnograf.
Do tego dzia³u nale¿y równie¿ ma³y skansen po³o¿ony przy placu Parade
(w pobli¿u Góry Vytautasa), który obejmuje kilka starych budynków, w których przechowywany jest sprzêt rolniczy. Zachowa³y siê jeszcze jeden dom ze
¯mudzi, stajnia oraz trzy ganki. Inne 3 ganki oraz liczny sprzêt spalili ¿o³nierze sowieccy podczas minionej zimy.
D. Dzia³ Sztuki
Znajduj¹ siê tutaj liczne obrazy i rzeby, prawie wy³¹cznie s¹ to dzie³a
artystów litewskich m³odszej generacji, m.in. du¿a kolekcja s³ynnego malarza mistyka Zielonasa.
Dyrektor: prof. Palius Galaune, historyk sztuki.
Z muzeum po³¹czony jest (w jego dolnych pomieszczeniach roboczych)
Urz¹d Ochrony Zabytków, obejmuj¹cy dzia³y: prahistoryczny, historyczny,
etnograficzny oraz architektury. Zajmuje siê on wyszukiwaniem, ewidencj¹,
katalogowaniem i kartowaniem zabytków. Dzia³ prahistoryczny kierowany
jest przez emerytowanego majora Petrasa Sestakauskasa wspieranego przez
sekretarkê, pani¹ Steikuniene.
2. Wilno
Wilno, stara stolica Litwy, przez 20 lat znajduj¹ca siê poza jej terytorium
pañstwowym, zosta³a dopiero w sierpniu 1940 r. ponownie w³¹czona do tego
kraju. W czasie nieco przekraczaj¹cym rok Litwini dokonali z zadziwiaj¹c¹
energi¹ i bezwzglêdnoci¹ usuniêcia wszystkich polskich elementów, zast¹pili
te¿ polsk¹ administracjê w dziedzinie kultury swoj¹ w³asn¹ i zaprowadzili
porz¹dek do polskiego ba³aganu. W szczególnoci dotyczy³o to muzealnictwa. Dotychczasowy polski uniwersytet w Wilnie zosta³ ca³kowicie zlituanizowany przez przeniesienie tutaj niemal po³owy potencja³u uniwersytetu kowieñskiego. Równie¿ tutaj ma swoj¹ now¹ siedzibê litewska Rada Generalna
do spraw Edukacji (pod kierunkiem dr. Germantasa).
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I. Zbiory uniwersyteckie z zakresu prahistorii
Obejmuj¹ bogate materia³y pochodzenia wschodniolitewskiego oraz spoza kraju (np. z £otwy, Skandynawii i Rosji). Ca³oæ na nowo usystematyzowana i w sposób przejrzysty pokazana jest w witrynach ustawionych
w starych pomieszczeniach uniwersyteckich (jedna du¿a sala). Pozosta³a
czêæ znajduje siê natomiast w magazynie (urz¹dzonym w bocznym pomieszczeniu). Zbiory maj¹ byæ w przysz³oci przeniesione do Muzeum Akademii
Nauk (dawnego polskiego Muzeum Prowincjonalnego).
Dyrektor: dr Jonas Puzinas, docent na uniwersytecie, obecnie dziekan
wydzia³u filozofii, ur. 18.09.1905 r., studiowa³ i doktoryzowa³ siê w Heidelbergu.
Do muzeum do³¹czony jest Gabinet Archeologiczny uniwersytetu, sk³adaj¹cy siê z jednego ma³ego pomieszczenia wyposa¿onego w bibliotekê podrêczn¹. Obecnie studiuj¹ tu cztery osoby, które za g³ówny przedmiot obra³y prahistoriê, w tym trzy studentki, które jeszcze w tym roku z³o¿¹ egzaminy
koñcowe.
Asystentka: Regina Volkaite, zatrudniona od 1914 r.
Bogate zbiory uniwersyteckie dotycz¹ce etnografii nie mog³y byæ do tej
pory prezentowane na wystawie z powodu braku miejsca.
II. Towarzystwo Litewskie obejmuje bogate archiwum folklorystyczne,
zgromadzone z wielk¹ pasj¹ i wzorowo uporz¹dkowane oraz obecnie spakowane i przechowywane w jednym z pomieszczeñ zbiory prahistoryczne,
w sk³ad których wchodz¹ znaleziska pojedyncze oraz zabytki z wykopalisk
przeprowadzonych przez Romanowa na Bia³orusi i przez Nageviciusa w rejonie Krottingen/Kretyngi (przed 1914 r.). Planowane jest póniejsze przeniesienie tych zbiorów równie¿ do Muzeum Akademii Nauk (wczeniejszego
polskiego Muzeum Prowincjonalnego).
Dyrektor: Str. Antakalnis, etnograf.
III. Muzeum Akademii Nauk, urz¹dzone w dawnym Muzeum Prowincjonalnym Polskiego Towarzystwa Naukowego (w³asny budynek nad rzek¹ Wili¹ lub Neris)
Budynek jest obecnie odnawiany, poniewa¿ w czasie dzia³añ wojennych
trafiony zosta³ przez bombê lotnicz¹, która wprawdzie wyrz¹dzi³a powa¿ne
szkody w samym budynku, jednak na szczêcie nie spowodowa³a prawie
uszkodzenia zbiorów. Po zakoñczeniu prac renowacyjnych bêd¹ siê tutaj znajdowa³y dwa dzia³y:
1) Dzia³ Prahistorii.
2) Dzia³ Historii Miasta.
Bogate zbiory prahistoryczne, które przede wszystkim obejmuj¹ materia³y zebrane we wschodniej Litwie (szczególnie z wykopalisk prowadzonych
przez Szukiewicza i Brenszteina), zachowa³y siê, jednak obecnie s¹ spakowane z uwagi na przeprowadzane zmiany budowlane. Bêd¹ one póniej posze-
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rzone o wymienione w punkcie I zbiory uniwersyteckie oraz wymienione
w punkcie II zbiory Towarzystwa Litewskiego, poza tym wystawiona aktualnie w Muzeum Sztuki kolekcja znalezisk z wykopalisk na Górze Zamkowej,
obejmuj¹ca okres od rodkowej epoki ¿elaza a¿ do XVI wieku.
Przysz³ym dyrektorem zostanie docent dr Puzinas.
IV. Muzeum Sztuki, po³o¿one w Starym Ratuszu
Zosta³o ono na nowo urz¹dzone przez Litwinów. W bardzo piêknych pomieszczeniach po³o¿onych na piêtrze prezentuje kolekcjê starszego malarstwa europejskiego i rzeby oraz interesuj¹ce obrazy wileñskich mistrzów.
Poza tym znajduje siê tutaj szereg nowoczesnych litewskich obrazów i drzeworytów. Na parterze ma byæ w przysz³oci urz¹dzona wystawa zbiorów
etnograficznych uniwersytetu.
Dyrektor: Valeska, malarz i historyk sztuki.
V. Muzeum Sztuki Sakralnej
Muzeum to przeniesione zosta³o czêciowo do Wilna z Kowna, jednak na
razie nie mo¿e byæ zaprezentowane i zbiory s¹ obecnie przechowywane
w magazynie. Pozosta³a czêæ zbiorów znajduje siê w Kownie.
3. Schaulen/iauliai
Jest muzeum miejskim, finansowanym przez Zwi¹zek Muzeów i Ministerstwo Edukacji. Urz¹dzone na piêtrze szko³y redniej.
Honorowym dyrektorem jest dziennikarz Bugailiskis. Zbiorami opiekuje
siê spo³ecznie kilku pracowników, wród nich nauczyciel gimnazjalny B. Tarvydas zajmuj¹cy siê prahistori¹. Poza tym jest tutaj jeden robotnik pomocniczy.
Zbiory obejmuj¹ bogate znaleziska prahistoryczne z okolic iauliai (m.in.
wykopaliska Tarwydasa), a ponadto cenne kolekcje historyczne i etnograficzne. S¹ one zachowane w dobrym stanie.
4. Ponewesch/Paneveys
Obejmuje dosyæ du¿¹ iloæ materia³u prahistorycznego i etnograficznego.
Kierownik: jeden z nauczycieli, zbiory dobrze zachowane.
5. Rokischken/Rokikis
Muzeum zawiera trochê materia³u prahistorycznego i etnograficznego.
Kierownik wywieziony przez Rosjan.
6. Birsen/Birai
Muzeum zawiera liczne zabytki prahistoryczne i etnograficzne. Nie ma
¿adnych informacji o stanie zachowaniu zbiorów w chwili obecnej. Kierownik
placówki nieznany.
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7. Osserse/Zarasai
Ma³e muzeum zawieraj¹ce kilka znalezisk prahistorycznych, m.in. z grodzisk. Czêæ zbiorów zosta³a prawdopodobnie spl¹drowana i uszkodzona
przez bolszewików. Kierownik placówki nieznany.
8. Dusetos
Ma³e muzeum, którego kierownik jest nieznany. Obejmuje kilka znalezisk prahistorycznych, m.in. z grodzisk. Czêæ zbiorów zosta³a zrabowana
przez bolszewików (monety, medale, kilka znalezisk prahistorycznych).
9. Utena
Ma³y zbiór, z³o¿ony przede wszystkim ze znalezisk prahistorycznych; nie
jest to muzeum w pe³nym tego s³owa znaczeniu. Nie jest znany kierownik,
jak równie¿ los tych zbiorów.
10. Telsche/Teliai
Znajduje siê tutaj pewien zbiór prahistoryczny i etnograficzny. Kierownikiem jest pisarz Genys. Stan zbiorów nieznany.
11. Krottingen/Kretinga
Zbiór zawiera stosunkowo du¿o pojedynczych znalezisk z okresu prahistorycznego, poza tym trochê materia³u historycznego i etnograficznego.
Zbiory zachowane. Kierownik zosta³ wywieziony przez bolszewików.
12. Moscheiken/Maeikiai
Ma³e muzeum urz¹dzone przez specjalistów z Kowna. Znajduje siê
w nim trochê zabytków prahistorycznych i etnograficznych. Zbiory s¹ uporz¹dkowane. Funkcjê kierownika pe³ni jeden z nauczycieli.
13. Kelme
Ma³e muzeum posiadaj¹ce kilka znalezisk z okresu prahistorycznego
oraz pewn¹ liczbê eksponatów etnograficznych. Miejscowoæ zosta³a bardzo
zniszczona podczas dzia³añ wojennych i nie wiadomo, czy ocala³o samo
muzeum. Kierownik jest nieznany  dotychczas brakuje na ten temat wiadomoci.
14. Olita/Alytus
Znajduje siê tutaj kilka znalezisk prahistorycznych oraz liczne przedmioty zwi¹zane z etnografi¹. Niektóre eksponaty etnograficzne zosta³y zrabowane przez bolszewików. Poprzedni kierownik, inspektor szkolny Meskinis zosta³ zwolniony przez bolszewików, obecnie jednak powróci³ i pracuje na swoim stanowisku.
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15. Prywatne zbiory proboszcza J. Kuprysa w Krottingen/Kretinga
Zawieraj¹ one du¿¹ iloæ istotnych znalezisk z okresu prahistorycznego,
która zosta³y nabyte przez proboszcza J. Ziogasa, który te¿ osobicie zajmowa³ siê intensywnie wykopaliskami i zebra³ bardzo interesuj¹cy materia³.
Nie wiadomo, czy kolekcja siê zachowa³a9.
podpisa³ Engel
Dok. 2.
Plan dzia³ania dla Krajowego Urzêdu Prahistorii i Wczesnej Historii
na Litwie z siedzib¹ w Kownie (przy Komisarzu Generalnym)
Druga g³ówna placówka Urzêdu znajdowaæ siê bêdzie siê w Wilnie (ze
wzglêdu na znaczenie i s³aby stopieñ zbadania Wschodniej Litwy  starego
centrum kulturowego).
Mniejsze filie (niektóre czynne jedynie latem) mog³yby byæ uruchomione
w Tauroggen/Tauragè, Krottingen/Kretindze, Telsche/Teliai, Schaulen/iauliai, Rokischken/ Rokikis, Utena, Swenziany/venèionys, Olita/Alytus oraz
Vilkaviskis/Vilkavikis (czêciowo przy istniej¹cych ju¿ w tych miejscach muzeach). Szczególnie wa¿ne zadanie stoi przed Krajowym Urzêdem w zakresie
rozpoznania i zbadania prawie zupe³nie nieznanych zamków krzy¿ackich
po³o¿onych na terenie Litwy10.
podpisa³ Engel
* * *
Lektura sprawozdañ Carla Engela, zachowanych w formie maszynopisów w Archiwum Johann Gotfried Herder-Institut e.V. w Marburgu, rzuca
nowe wiat³o na dzia³alnoæ tego badacza w okupowanych krajach pó³nocnowschodniej Europy w latach 19411942. W tym czasie Engel zwi¹zany by³
ju¿ z Uniwersytetem im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie, gdzie
w 1939 r. obj¹³ profesurê, a trzy lata póniej wybrano go na rektora11. Jego
udokumentowana w za³¹czonych aneksach dzia³alnoæ wynika³a z funkcji
kierownika Oddzia³u Prahistorii i Wczesnego redniowiecza w Komisariacie
Rzeszy Wschód. Carl Engel by³ zatem wysokim urzêdnikiem narodowosocjalistycznych w³adz okupacyjnych i mo¿na siê zastanawiaæ, czemu zawdziêcza³
9

Archiwum Johann Gotfried Herder-Institut e.V., Marburg, sygn. DSHI 100 Engel 195/
000089-000093.
10 Ibidem, sygn. DSHI 100 Engel 195/000093.
11 M.J. Hoffmann, op. cit., s. 532.
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taki awans. Na jego szybk¹ karierê na obszarze Komisariatu Rzeszy Wschód
z³o¿y³o siê kilka czynników. Wydaje siê, ¿e du¿e znaczenie mia³a bliska znajomoæ Engela z bardzo prominentnym archeologiem i nastêpc¹ Gustafa Kossiny, prof. Hansem Reinerthem12 oraz doskona³a znajomoæ problematyki ba³tyjskiej, wynikaj¹ca z kilkuletniego pobytu i pracy zawodowej na obszarze
£otwy i Prus Wschodnich. Czynnikiem decyduj¹cym jednak by³y najpewniej
narodowosocjalistyczne pogl¹dy Engela, nieartyku³owane przez niego wczeniej podczas pracy zawodowej w Królewcu i Rydze. Stanowisko, które sprawowa³ w Komisariacie Rzeszy Wschód, wymaga³o osoby zaufanej13 i z pewnoci¹ Carl Engel spe³nia³ oczekiwania swoich szefów i mocodawców. Czy
jednak wype³nianie obowi¹zków wobec Rzeszy w krajach okupowanych nie
k³óci³o siê z jego wewnêtrznymi przekonaniami?
W meldunkach tego badacza razi sucha, beznamiêtna i s³u¿bowa sprawozdawczoæ, np. w ocenie stanu osobowego i materia³owego lustrowanych
instytucji14, jak¿e ró¿na od romantycznego i patetycznego stylu, tak charakterystycznego dla wczesnego okresu twórczoci Engela ze schy³ku trzeciej
dekady XX w.15 ¯eby nie byæ go³os³ownym, zacytowaæ mo¿na fragmenty
wczesnych publikacji Carla Engela. Artyku³ o grobach megalitycznych16 rozpocz¹³ autor nastêpuj¹co: Gdzie na stromo opadaj¹cym wybrze¿u Ba³tyku
lub na lekko faluj¹cej pla¿y Morza Pó³nocnego g³ono hucz¹ca kipiel g³ucho
wbija siê w l¹d, a nad wszystkim góruje przeraliwy krzyk mew, gdzie
cieniste bukowe lasy i sêkate dêby porastaj¹ skraj wybrze¿a, z wysokiej
stra¿nicy spogl¹daj¹ daleko w g³¹b l¹du i w stronê zawsze niespokojnego
morza potê¿ne kamienne pomniki. Pouk³adane jakby czyj¹ ogromn¹ rêk¹
kamienne bloki zdaj¹ siê byæ zabawk¹ jakiego wymar³ego, potê¿nego plemienia....
W podobnie patetycznym i sugestywnym, icie homeryckim stylu rozpoczyna siê ustêp powiêcony epoce br¹zu w rodkowych Niemczech: Kiedy
plemiona epoki kamiennej uderzy³y na siebie, rozpoczynaj¹c mordercz¹ bitwê, zaczê³y szczêkaæ kamienne topory bojowe, groty oszczepów i krzemienne
sztylety, rozpryskiwa³y siê od³amki krzemienia, zieleñca i wê¿owca, a ciê¿ka,
kamienna siekierka g³uchym uderzeniem rozbija³a czaszki i cia³a trafionych.
I kiedy ju¿ bój rozszala³ siê na dobre, zacz¹³ rozbrzmiewaæ inny jeszcze ton;
dwiêczny, metaliczny piew br¹zowego toporka uderzaj¹cego o drewnian¹
tarczê, wist i syczenie br¹zowego miecza i sztyletu, które ostro jak b³yskawica przecinaj¹ powietrze i wycinaj¹ otwarte rany w cia³ach wroga....
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wybór Carla Engela na stanowisko kierownika
Oddzia³u Prahistorii i Wczesnego redniowiecza w Komisariacie Rzeszy
12

J. Beran, Carl Engel (18951947)..., s. 143145.
Analogiczn¹ funkcjê na obszarze Ukrainy pe³ni³ Hans Reinerth (informacja ustna uzyskana od prof. Stefana Karola Koz³owskiego).
14 Por. sprawozdanie z wizytacji Muzeum w Dyneburgu/Daugavpils (patrz przypis 8).
15 M.J. Hoffmann, op. cit., s. 528.
16 Artyku³ opublikowany w czasopimie Kosmos 1929, nr 26, s. 382390.
13
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Wschód by³ bardzo trafn¹ decyzj¹ nazistów. Engel wczeniej kilka lat przebywa³ na £otwie, a tak¿e podró¿owa³ po krajach ociennych, st¹d doskonale
zna³ relacje osobowe oraz organizacjê archeologii i muzealnictwa na tym
obszarze. By³ dobrze zorientowany, na których tamtejszych badaczy mo¿e
liczyæ w dziele tworzenia nowej struktury archeologii i muzealnictwa na
warunkach narzuconych tym krajom, a mo¿e i... nawet jemu?
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Archiwum Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie

ZESPÓ£ AKT WY¯SZEJ SZKO£Y GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W £ODZI (19451950) W ZASOBIE
ARCHIWUM UNIWERSYTETU
WARMIÑSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
W zasobie Archiwum Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
(UWM) znajduje siê niewielki zespó³ akt Wy¿szej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego (WSGW) istniej¹cej w £odzi w latach 194519501. Aby otrzymaæ odpowied na pytanie dotycz¹ce pochodzenia akt ³ódzkich w stolicy Warmii
i Mazur, nale¿y cofn¹æ siê do pocz¹tków olsztyñskiej uczelni.
UWM powsta³ 1 wrzenia 1999 r. z po³¹czenia trzech szkó³ wy¿szych:
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie, Akademii Rolniczo-Technicznej
i Warmiñskiego Instytutu Teologicznego2. Wy¿sz¹ Szko³ê Pedagogiczn¹ utworzono w 1974 r. po przekszta³ceniu Wy¿szego Studium Nauczycielskiego3.
Znacznie d³u¿sz¹ i skomplikowan¹ historiê posiada Akademia RolniczoTechniczna w Olsztynie4. Jej korzenie siêgaj¹ pocz¹tków II Rzeczypospolitej.
Po odzyskaniu niepodleg³oci wiosn¹ 1919 r. z inicjatywy Wielkopolskiej Izby
Rolniczej oraz profesorów z Uniwersytetu Poznañskiego rozpoczêto w Bydgoszczy organizacjê Akademii Rolniczej. W listopadzie 1919 r. przeniesiono j¹
na krótko do Poznania. Z powodu trudnoci lokalowych w lutym 1920 r.
1 A. Wójcicka, Zasób Archiwum Uniwersytetu Warmiñsko- Mazurskiego w Olsztynie, Echa
Przesz³oci, 2002, III, s. 171-182.
2 Dz.U. 1999, nr 69, poz. 762; Powstanie Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, oprac. B. £ukaszewicz, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, 1999, nr 4, s. 601660; idem,
Kalendarium uniwersyteckie 19992004, Olsztyn 2004, ss. 198; M. Strzy¿ewska, Pierwszy rok
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego (Kalendarium 19992000), Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, 2001, nr 1, s. 111142.
3 XX lat Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie, pod red. T. Zienkiewicza, Olsztyn 1989,
ss. 144; J. Ch³osta, Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Olsztynie 19691999, Olsztyn 1999, ss. 85.
4 Jubileusz 50-lecia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, pod red. S. Tarczyñskiego,
Olsztyn 1999, t. III.
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powróci³a do Bydgoszczy. Szko³a ta by³a uczelni¹ dwuletni¹, kierowan¹ przez
dyrektora. W jej ramach utworzono cztery odrêbne wydzia³y: 1) Rolniczy,
2) Melioracyjny i Mierniczy, 3) Ogrodniczy, 4) Kobiecego Gospodarstwa Wiejskiego. Na pierwszy rok studiów przyjmowano kandydatów zarówno z matur¹, jak i z ukoñczonymi szecioma klasami gimnazjalnymi5.
Jednak¿e z powodu niekoñcz¹cych siê problemów lokalowych w³adze
centralne rozpoczê³y poszukiwaæ miasta, które stworzy lepsze warunki dla
rozwoju szko³y. Wybór pad³ na Cieszyn. Tam te¿ bydgoska uczelnia rozpoczê³a dzia³alnoæ od wrzenia 1922 r. pod zmienion¹ nazw¹: Pañstwowa Szko³a
Gospodarstwa Wiejskiego. Naukê przed³u¿ono o jeden semestr. Naczelnym
zadaniem szko³y by³o wykszta³cenie specjalistów na potrzeby rolnictwa, a od
profesorów nie wymagano prowadzenia badañ naukowych. Usilne starania
dyrekcji i poparcie miejscowych w³adz doprowadzi³y do podniesienia rangi
uczelni. W listopadzie 1927 r. Ministerstwo Wyznañ Religijnych i Owiecenia
Publicznego nada³o szkole nowy statut, studia przed³u¿ono do 6 semestrów,
a w nazwie pojawi³ siê przymiotnik wy¿sza. Okrelono j¹ jako szko³ê wy¿sz¹ pierwszego stopnia. Absolwenci opuszczali mury szko³y z tytu³em dyplomowanego rolnika6.
Obok Wydzia³u Rolniczego, który funkcjonowa³ od momentu powo³ania
uczelni, w 1923 r. utworzono Wydzia³ Instruktorsko-Nauczycielski, kszta³c¹cy nauczycieli i instruktorów do gminnych i powiatowych szkó³ rolniczych.
Studenci specjalizowali siê w ogrodnictwie, sadownictwie, pszczelarstwie, rybactwie i mleczarstwie. Rozkwit szko³y przypad³ na lata 19271935. Po wydaniu w 1933 r. przez ministerstwo zarz¹dzenia ograniczaj¹cego demokratycznie uprawnienia szkó³ wy¿szych, uczelnia cieszyñska rozpoczê³a walkê
o przetrwanie. W³adze pañstwowe postanowi³y przekszta³ciæ j¹ w liceum
rolnicze. Protesty kadry i studiuj¹cej m³odzie¿y doprowadzi³y jedynie do odroczenia tej decyzji. W czerwcu 1939 r. ukaza³o siê ministerialne zarz¹dzenie,
na mocy którego przemianowano uczelniê powtórnie na Pañstwow¹ Szko³ê
Gospodarstwa Wiejskiego. Rangê jej obni¿ono do trzyletniej szko³y redniej
typu licealnego. Wybuch wojny zatrzyma³ realizacjê niekorzystnych zarz¹dzeñ.
W ci¹gu 17-letniego okresu dzia³alnoci mury szko³y cieszyñskiej opuci³o
z dyplomem 950 osób, poprzednio uczelniê bydgosk¹  100 osób. £¹czny wiêc
dorobek tej uczelni to 1050 osób wykszta³conych w zakresie nowoczesnego
rolnictwa7. W kwietniu 1949 r. na zjedzie przedwojennych absolwentów
Wy¿szej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego (dalej: WSGW) w Cieszynie z okazji
30-lecia szko³y na podstawie weryfikacji nadano 273 dyplomy in¿ynierskie8.
5 M. Nagiêæ, W. Minakowski, Akademia Rolnicza w Bydgoszczy, Biuletyn Naukowy ART
w Olsztynie 1988, nr 1 (4), s. 2935; J. Proñczuk, Cieszyñski rodowód Akademii RolniczoTechnicznej w Olsztynie, Biuletyn Naukowy ART w Olsztynie, 1990, nr 2(7), s. 1331.
6 Monografia Wy¿szej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Materia³y przyczynkowe, pod red. J. Dzier¿awskiego, Warszawa 1985, s. 35, 4244.
7 Ibidem, s. 7072; J. Proñczuk, op. cit., s. 31.
8 B. Warzybok, Krótki rys historyczny, w : Dziesiêciolecie Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie 19501960, pod red. W. Wawrzyczka, Olsztyn 1960, s. 16.
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W okresie okupacji ca³y maj¹tek i urz¹dzenia uczelni zosta³y przez
Niemców rozgrabione i wywiezione. Z biblioteki ocala³a zaledwie ma³a cz¹stka zbiorów. Kilkunastu profesorów zaginê³o lub zosta³o zamordowanych.
Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych Ministerstwo Owiaty anulowa³o zarz¹dzenie z czerwca 1939 r. i powtórnie zaliczy³o WSGW do rzêdu szkó³
wy¿szych. Ju¿ w padzierniku 1945 r. rozpoczêto wyk³ady na dwóch wydzia³ach: Rolnym i Mleczarskim o trzyletnim toku studiów. Pod koniec 1945 r.
uruchomiono jednoroczne Studium Nauczycielsko-Instruktorskie z trzema
oddzia³ami: rolniczym, pedagogicznym i gospodarstwa domowego. W lutym
1947 r. zorganizowano jednoroczne Studium Ochrony Rolin. Z biegiem lat
powiêksza³a siê kadra naukowa i liczba osób studiuj¹cych. W pierwszym
powojennym roku akademickim kszta³ci³o siê 167 osób, w 1949/50 r. 564 osób
i 70 s³uchaczy na kursach wstêpnych. W sumie w piêcioletnim okresie szko³ê
ukoñczy³o 291 absolwentów9. W 1945/46 zatrudniano 21 profesorów, dodatkowo 4 profesorów prowadz¹cych wyk³ady zlecone i 12, jak wówczas okrelano
dzisiejszych magistrów, pomocniczych si³ naukowych. W ostatnim roku liczba ta uros³a do 25 profesorów, 12 prowadz¹cych wyk³ady zlecone, 27 pomocniczych si³ naukowych, 11 nauczycieli zawodu i 13 si³ naukowo-technicznych10 . Trzon kadry stanowili przedwojenni profesorowie na czele z rektorem prof. Tadeuszem Rodkiewiczem. W 1949 r. rektorem zosta³ prof. Marian
Gotowiec, póniejszy pierwszy rektor Wy¿szej Szko³y Rolniczej (WSR)
w Olsztynie. Dla celów dydaktycznych oraz dowiadczalnych Ministerstwo
Rolnictwa przekaza³o szkole piêæ maj¹tków dowiadczalnych o ³¹cznej powierzchni 1750 ha.
W sierpniu 1949 r. Ministerstwo Owiaty ustali³o nowe podstawy organizacyjne szko³y i wprowadzi³o czêciow¹ zmianê programów. Okres studiów
przed³u¿ono o jeden semestr z przeznaczeniem na zawodowe praktyki. Absolwenci, którzy ukoñczyli studia pierwszego stopnia z tytu³em in¿yniera, mogli
byæ dopuszczeni do studiów drugiego stopnia z tytu³em naukowym magistra11. Wy¿ej wymienione zmiany nie zosta³y wprowadzone w ¿ycie, gdy¿
z dniem 31 maja 1950 r. wesz³o nowe rozporz¹dzenie Prezydium Rady Ministrów nakazuj¹ce zwiniêcie WSGW w Cieszynie i WSGW w £odzi i utworzenie WSR w Olsztynie12. Zgodnie z tym rozporz¹dzeniem zakoñczy³a swoj¹
prawie 30-letni¹ dzia³alnoæ uczelnia cieszyñska.
Druga szko³a, która w 1950 r. wraz z uczelni¹ cieszyñska utworzy³a WSR
w Olsztynie, zosta³a przeniesiona z £odzi. Jej historia jest znacznie krótsza
od szko³y l¹skiej.
W okresie przedwojennym w £odzi nie by³o ¿adnej wy¿szej uczelni. Zaraz po wyzwoleniu miasta zaczê³y pojawiaæ siê ró¿ne koncepcje. Dzia³acze
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ludowi, skupieni g³ównie w Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej Wici i w Stronnictwie Ludowym, podjêli myl stworzenia Akademii Rolniczej. Ju¿ w kwietniu
1945 r. utworzono komitet organizacyjny i wyst¹piono do Ministerstwa
Owiaty z konkretnym memoria³em. Jednak¿e ministerstwo zezwoli³o jedynie na uruchomienie redniej szko³y rolniczej. Wówczas ludowcy postanowili
uruchomiæ szko³ê prywatn¹. Funkcjê rektora powierzono prof. Franciszkowi
Skupieñskiemu. Po skompletowaniu zespo³u wyk³adowców w czerwcu 1945 r.
rozpoczêto kurs przygotowawczy z udzia³em 80 s³uchaczy. Nauczanie trwa³o
przez ca³y okres wakacyjny, a ciê¿ar finansowy spad³ na barki ludowców13.
Po dalszych pertraktacjach Ministerstwo Owiaty zgodzi³o siê na powo³anie
do ¿ycia 20 wrzenia 1945 r. WSGW w £odzi14.
Podobnie jak na pocz¹tku uczelnia cieszyñska, tak¿e szko³a w £odzi
zosta³a utworzona jako wy¿sza szko³a zawodowa bez praw akademickich.
Powstanie WSGW zbieg³o siê z powo³aniem Uniwersytetu £ódzkiego, Politechniki £ódzkiej i Wy¿szej Szko³y Handlowej (póniejszej Akademii Ekonomicznej)15. Pomaga³o to skupiæ w jednym miecie fachow¹ kadrê. Wyk³adowcy WSGW pracowali jednoczenie na uniwersytecie czy na politechnice. Prof.
Skupieñski funkcjê rektora pe³ni³ do koñca istnienia szko³y. W roku akademickim 1945/46 uczelnia zatrudnia³a: 15 profesorów, 22 profesorów pracuj¹cych na umowê-zlecenie, 34 osoby jako pomocnicze si³y naukowe. W ci¹gu
piêciu lat potencja³ naukowy uczelni zwiêkszy³ siê o ponad 50%16.
Pierwsza uroczysta inauguracja odby³a siê 10 listopada 1945 r. Naukê
rozpoczêto na piêciu wydzia³ach: Rolniczym (niekiedy zwanym te¿ Rolnym),
Ogrodniczym, Przemys³u Rolnego, Spo³ecznym i Spó³dzielczym. Na Wydziale
Rolniczym utworzono nastêpuj¹ce sekcje: hodowlan¹, produkcji rolinnej
i ryback¹. W ramach Wydzia³u Ogrodniczego pracowa³y sekcje: sadownictwa,
warzywnictwa, kwiaciarstwa, architektury krajobrazu. Na Wydziale Przemys³u Rolnego studiowano na nastêpuj¹cych oddzia³ach: cukrownictwa, przemys³u fermentacyjnego, przetwórstwa miêsno-rybnego, przetwórstwa warzywno-owocowego. Wydzia³ Spó³dzielczy nastawiony by³ na dzia³alnoæ administracyjn¹ i lustracyjno-instruktorsk¹. Wydzia³ Agronomii Spo³ecznej (pocz¹tkowo nazwany Wydzia³em Spo³ecznym) kszta³ci³ w sekcji owiatowo-samorz¹dowej organizatorów i kierowników przeznaczonych do pracy owiatowo-kulturalnej oraz nauczycieli szkó³ rolniczych, uniwersytetów ludowych i dzia³aczy
samorz¹dowych. W póniejszym czasie wiêkszy nacisk po³o¿ono na przedmioty
rolniczo-przyrodnicze. Studenci mieli za zadanie przygotowaæ siê do organizowania produkcji rolniczej oraz ¿ycia spo³eczno-kulturalnego na wsi17.
13 Wy¿sza Szko³a Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi [Informator], £ód 1946, s. 38,
w zbiorach Archiwum UWM.
14 Dz. Urzêd. Ministerstwa Owiaty z 18 wrzenia 1945 r., nr IV-2407/45, poz. 177.
15 K. Baranowski, Pocz¹tki £odzi akademickiej, £ód 1993.
16 S. £aniec, Wy¿sza Szko³a Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi (19451950), Biuletyn
Naukowy ART w Olsztynie 1991, nr 2(9), s. 66.
17 H. Szulc-Bujnicka, Z dziejów Wy¿szej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi ze szczególnym uwzglêdnieniem Wydzia³u Rolniczego, £ód 1997, maszynopis, Archiwum UWM, s. 12.
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Studia trwa³y trzy lata i podzielono je na szeæ semestrów. Zapisy do
szko³y rozpoczyna³y siê 1 wrzenia, zajêcia trwa³y od 1 padziernika przez 30
tygodni. Do ukoñczenia studiów i uzyskania tytu³u in¿yniera wymagane by³o
odbycie sezonowych praktyk w czasie trwania studiów i rocznej praktyki po
studiach. Na WSGW przyjmowano absolwentów szkó³ rednich, kursu zerowego i kandydatów skierowanych przez komisjê kwalifikacyjno-weryfikacyjn¹. Okres okupacji spowodowa³, ¿e wiele osób musia³o wyrównaæ swoje wykszta³cenie. Mo¿na by³o tak¿e studiowaæ w charakterze wolnego s³uchacza.
Po dwóch latach wolny s³uchacz z dobrymi wynikami na podstawie postanowienia rady wydzia³u móg³ zostaæ zapisany w poczet studentów. Powo³ano
równie¿ miêdzywydzia³owe Studium Pedagogiczne dla studentów WSGW
i dla nauczycieli szkó³ zawodowych. S³uchacze otrzymywali wiadectwo powiadczaj¹ce uzyskanie kwalifikacji nauczania w szko³ach zawodowych.
Wed³ug statutu WSGW z 1945 r. w³adze szko³y to: zebranie ogólne profesorów, senat, rektor i prorektorzy, dziekani, rady wydzia³owe i rady studiów
specjalnych18. Zebranie profesorów rozpatrywa³o zagadnienia nauczania
i wychowania, plany dzia³alnoci szko³y. Senat by³ naczeln¹ w³adz¹ kolegialn¹
w sprawach naukowych, gospodarczych i administracyjnych. Do senatu nale¿a³a miêdzy innymi troska o zdrowie moralne i nale¿yte warunki bytu materialnego m³odzie¿y. Rektor by³ przedstawicielem szko³y na zewn¹trz, wykonawc¹ uchwa³, prze³o¿onym grona nauczycielskiego i zwierzchnikiem pomocniczych si³ naukowych oraz urzêdników i ni¿szych funkcjonariuszy szko³y19.
Troska o warunki bytu materialnego studiuj¹cej m³odzie¿y w okresie
powojennym by³a szczególnie uzasadniona.
Jedna z absolwentek WSGW w £odzi, Czes³awa Janiga, tak opisywa³a po
wielu latach swoje prze¿ycia z okresu studiów: Po wojnie w 1945 roku
podjê³am pracê w »Spo³em«. Po otrzymaniu wiadomoci od prof. Heleny Radliñskiej z zapytaniem, czy mam zamiar kontynuowaæ naukê [w czasie okupacji Janiga uczêszcza³a na tajne komplety na Wolnej Wszechnicy  D.K.]
oraz propozycji przyjazdu do £odzi i podjêcia pracy w owiacie rolniczej,
natychmiast zdecydowa³am siê pojechaæ do £odzi. Otrzyma³am pracê
w Szkole Rolniczej w Krogulcu ko³o Zgierza w charakterze nauczycielki warzywnictwa. St¹d doje¿d¿a³am do £odzi na wyk³ady Studium Wstêpnego
przy WSGW w £odzi. W Krogulcu pracowa³am przez rok. Musia³am zrezygnowaæ z pracy w szkole, gdy¿ du¿a iloæ zajêæ na uczelni uniemo¿liwia³a
pogodzenie obu funkcji. W £odzi znalaz³am siê bez dachu nad g³ow¹, gdy¿
nieliczne domy akademickie by³y przepe³nione, a o stancje prywatne by³o
trudno. Z pomoc¹ Zarz¹du Domu Akademickiego uda³o siê otrzymaæ miejsce
na nocleg w prywatnym mieszkaniu. Zastrze¿ono jednak, ¿e jakiekolwiek
odwiedziny nie bêd¹ tolerowane. Ze wzglêdu na brak podrêczników i skryptów pewnego dnia uczy³ymy siê w trójkê w moim pokoju (z Marysi¹ Kotar18
19
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biñsk¹ i Tadziem Szwej¹). Przyczyni³o siê to do natychmiastowej eksmisji
pod kontrol¹ milicji. Znów znalaz³am siê bez dachu nad g³ow¹, kole¿anki po
cichu »przytula³y« mnie na nocleg. Okrela³am to, ¿e »mieszkam na torbie«.
Zaczê³am znów walczyæ o miejsce w akademiku. Miejsce otrzyma³am pod
warunkiem, ¿e bêdê organizowaæ ¿ycie kulturalno-towarzyskie studentów
tam mieszkaj¹cych. Nareszcie mog³am siê powa¿nie zaj¹æ nauk¹. Nale¿a³am
do Zarz¹du Bratniej Pomocy w sekcji gospodarczej i nadzorowa³am sto³ówkê
akademick¹ WSGW (przed wojn¹ ukoñczy³am Szko³ê Gospodarstwa Domowego w Albigowej). Warunki materialne na pierwszym roku by³y prawdziw¹
»szko³¹ ¿ycia«20.
Spraw¹ aprowizacji sto³ówki zajmowali siê sami studenci. Wspomina³
Antoni Biernacki: Wraz z uruchomieniem studiów zorganizowano dla naszej
uczelni sto³ówkê. Kwestia wy¿ywienia w tym okresie by³a podstawow¹ dla
braci studenckiej. Sto³ówkê otwarto na ulicy Jaracza w lokalu po niemieckiej
restauracji. Nasza sto³ówka otrzyma³a nazwê »Pod k³osem«. Niedaleko na
ulicy Piotrkowskiej otwarto sto³ówkê Uniwersytetu £ódzkiego pod nazw¹
»Gêsie pióro«. Najtrudniejsz¹ spraw¹ by³o pozyskanie artyku³ów spo¿ywczych, a w szczególnoci miêsa, które by³o wydzielone i by³ zakaz przewozu.
W jednym roku studiów pe³ni³em funkcjê spo³ecznego kierownika sto³ówki
a Wac³aw Kowalczyk by³ wtedy magazynierem. Za tê pracê mielimy bezp³atne obiady. Nasza uczelnia pod swoim zarz¹dem posiada³a kilka maj¹tków,
które by³y zobowi¹zane do sprzeda¿y produktów naszej sto³ówce. W zwi¹zku
z tym jedzilimy najczêciej do Luæmierza po warzywa, m¹kê oraz niedozwolon¹ do obrotu wieprzowinê. Posiadalimy do dyspozycji sto³ówki samochód z demobilu amerykañskiego pó³ciê¿arówkê Dodge. Na kilka dni przed
przyjazdem ustalalimy, aby by³ przygotowany w po³ówkach wieprz o wadze
100150 kg. Na pod³ogê k³adlimy obrusy ze sto³ówki, potem po³ówki wieprza, które nakrywalimy obrusami, a na wierzch wk³adalimy ile siê da³o
buraków æwik³owych21.
I jeszcze na koniec zacytujmy s³owa ze sprawozdania dr. Micha³a Rêkasa: Jedn¹ z nader wa¿nych bol¹czek m³odzie¿y studiuj¹cej, maj¹cych swój
wybitnie ujemny wp³yw na przebieg studiów, zarówno pod wzglêdem czasu,
jak i wyników uczenia siê, jest koniecznoæ podejmowania pracy zarobkowej,
poch³aniaj¹cej zazwyczaj niezmiernie du¿o czasu. M³odzie¿y pracuj¹cej zarobkowo jest na naszej uczelni 514 osób, co czyni 42% ogó³u m³odzie¿y studiuj¹cej22.
Do celów dydaktycznych i badawczych dziêki staraniom dr. Jana Szendlera Ministerstwo Rolnictwa przekaza³o WSGW 8 maj¹tków rolnych (Widzew, Kruszów, Luæmierz, Sarnów, ¯eronin, D³utów, G³ogowa, Koryta)
o ³¹cznej powierzchni 3200 ha. Przejêto je w 1945 r. w stanie ca³kowitej
20
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dewastacji. Urz¹dzano je dziêki dotacjom i zaci¹ganym po¿yczkom23. Maj¹tki dowiadczalne podlega³y uczelni do 30 czerwca 1949 r. Po przeniesieniu uczelni do Olsztyna zosta³y przejête przez Pañstwowe Gospodarstwa
Rolne.
Przy uczelni powo³ano Instytut Kultury Wsi, który organizowa³ i prowadzi³ rolnicze szko³y rednie. W Wolborzu utworzono szko³ê powszechn¹ dla
doros³ych, w której uczy³o siê 60 osób, nastêpnie liceum i gimnazjum dla
m³odzie¿y, do których uczêszcza³o 220 uczniów. W Widzewie w szkole ogrodniczej uczy³o siê 60 osób. W £odzi prowadzono liceum i gimnazjum dla 260
uczniów. Absolwenci tych szkó³ w wiêkszoci wybierali póniej studia rolnicze. Szko³y te po 1948 r. przejê³o kuratorium24.
Tak jak wspomina³am, ³ódzka uczelnia nie mia³a wiêkszych problemów
z kadr¹ dydaktyczn¹. W roku akademickim 1945/46 na uczelni zatrudnionych by³o ponad 70 osób w charakterze pracowników naukowych. Piêæ lat
póniej  111 nauczycieli25. Krzysztof Baranowski w swoim opracowaniu
Pocz¹tki £odzi akademickiej pisa³: Grono nauczaj¹ce Wy¿szej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego obdarowano grzecznociowo tytu³em profesora. By³o ono
liczne i mia³o ró¿ne walory naukowo-dydaktyczne. W roku akademickim
1946/47 by³o 40 »profesorów«, z nich 14 posiada³o doktoraty lub habilitacje26. Do najwybitniejszych profesorów dawna studentka Halina Szulc-Bujnicka zaliczy³a rektora, prof. Franciszka Skupieñskiego, botanika; prof. Wac³awa Moycho, mikrobiologa; prof. Boles³awa Bachmana, technologa; prof.
Stefana Purzyckiego, specjalistê w zakresie spó³dzielczoci; prof. Stefana
Ignara, socjologa; dziekana Wydzia³u Rolnego, prof. W³odzimierza SzczekinKrotowa, który ca³e swoje ¿ycie powiêci³ hodowli byd³a27.
Najwiêkszym problemem w funkcjonowaniu WSGW w £odzi przez ca³e
piêciolecie by³y sprawy lokalowe. Pomieszczenia uczelni, w wiêkszoci wynajmowane, rozsiane by³y po ca³ej £odzi. Do uczelni nale¿a³y tylko budynki przy
ul. Wierzbowej 13 i ul. Nowotki 18 (przedwojennej Pomorskiej), gdzie mieci³
siê rektorat i administracja. Wyk³ady prowadzono g³ównie w kinach Hel
i Gdynia. Zajêcia na poszczególnych wydzia³ach odbywa³y siê na ul. Nowotki
18, 101, 137, Wierzbowej 13, Po³udniowej 20, Narutowicza 58, Sterlinga 2/4,
w Gimnazjum Szczanieckiej, na torze wycigowym. Jak ciê¿kie to by³y warunki lokalowe, wiadczy protokó³ z posiedzenia senatu z dnia 29 padziernika 1946 r. Oto jego fragment dotycz¹cy podzia³u pomieszczeñ: Instytut Kultury Wsi otrzyma³ dwa pokoje na I piêtrze przy Pomorskiej 18. Tam te¿
23 Sk³ad osobowy i spis wyk³adowców WSGW w £odzi na rok szkolony 1948/49 [Informator, b.r.w], s. 25, w zbiorach Archiwum UWM.
24 L. Pelczarski, D. Wanic, Z ¿ycia Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie, Komunikaty
Mazursko-Warmiñskie, 1960, nr 4, s. 640; S. £aniec, op. cit., s. 57; J. Warzybok, op. cit., s. 18.
25 J. Warzybok, op. cit., s.19; Wy¿sza Szko³a Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi..., s. 5355;
Sk³ad osobowy..., s. 69.
26 H. Szulc-Bujnicka, op. cit., s. 16.
27 Ibidem.
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zosta³a ulokowana biblioteka, otrzymuj¹c pokój na czytelniê, drugi na magazyn, trzeci na pracowniê. Dwie sale po³¹czone na I piêtrze bêd¹ stanowiæ
aulê WSGW28 . Bibliotek¹ szko³y kierowa³a Janina Wojciechowska.
Aby zaradziæ tej trudnej sytuacji, powo³ano w maju 1946 r. Komitet
Budowy WSGW w £odzi, który mia³ zdobyæ fundusze i rozpocz¹æ budowê
obiektów uczelnianych. Sporz¹dzono projekt osiedla barakowego na terenie
maj¹tku Widzew. Niestety, z powodów finansowych, planów nie uda³o siê
sfinalizowaæ29.
I w³anie problemy lokalowe uczelni by³y podstawow¹ przyczyn¹, i¿ w³adze lokalne i centralne zaczê³y zastanawiaæ siê nad przeniesieniem szko³y do
miasta, które zapewni lepsze mo¿liwoci rozwoju uczelni. Ju¿ na jesieni 1947 r.
delegacja uczelniana na czele z rektorem prof. Skupieñskim pojecha³a
do Elbl¹ga, który proponowa³ korzystne warunki dla szko³y ³ódzkiej. Ale nie
podjêto decyzji o przeprowadzce. Opór pracowników i studentów wstrzyma³
postanowienia ministerstwa na okres dwóch lat. Polityczne przes³anki
w³adz centralnych, d¹¿¹cych do wiêkszego zagospodarowania ziem pó³nocnych i zachodnich, doprowadzi³y ostatecznie do przeniesienia szko³y do
Olsztyna30.
Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. zosta³a powo³ana do ¿ycia WSR w Olsztynie. Powsta³a ona z dwóch uczelni: Wy¿szej Szko³y
Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wy¿szej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi31. WSR przejê³a ca³y maj¹tek ruchomy obydwu szkó³. Szko³a
cieszyñska zosta³a przeprowadzona w ca³oci, z kadry przesz³o 85% personelu naukowego. Ze szko³y ³ódzkiej czêæ s³uchaczy przeniesiono do Wy¿szej
Szko³y Ekonomicznej w £odzi oraz do Politechniki £ódzkiej. Do Olsztyna
przesz³a nieliczna grupa pracowników naukowych: 7 profesorów32, 5 adiunktów i 5 asystentów oraz 576 s³uchaczy z trzech wydzia³ów: Rolniczego,
Ogrodniczego, Agronomii Spo³ecznej. Rektor i wiêkszoæ profesorów nie wyrazi³a zgody na wyjazd do Olsztyna.
W WSR utworzono w 1950 r. trzy wydzia³y: Rolniczy, Zootechniczny
i Mleczarski, a w 1951 r.  Rybacki. Przeprowadzka do nowego miasta trwa³a
ca³e lato i wczesn¹ jesieñ. Prace budowlane w Kortowie ko³o Olsztyna, nowej
siedzibie uczelni, trwa³y od wiosny 1950 r. Jak pisa³ Stanis³aw £aniec,
w sposób drastyczny rozwi¹zano problem mieszkañ dla kadry naukowej.
W czerwcu 1950 r. po prostu wykwaterowano z Olsztyna do ró¿nych miejscowoci województwa 204 rodziny i dziêki temu rodziny naukowców natych28 Archiwum UWM, Zespó³ WSGW w £odzi, Protoko³y z posiedzenia senatu WSGW,
sygn.1/1, Protokó³ z dnia 29 padziernika 1946 r., s. 14.
29 Wy¿sza Szko³a Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi..., s. 3236.
30 R. Hryciuk, Wy¿sza Szko³a Rolnicza w Olsztynie, Rocznik Olsztyñski, 1964, t. 6,
Olsztyn 1966, s. 307308; E. Sukertowa-Biedrawina, B. Wilamowski, Rozwój nauki w Olsztynie
po wyzwoleniu, [w:] Szkice olsztyñskie, pod red. J. Jasiñskiego, Olsztyn 1967, s. 343356.
31 Dz. U. z 10 czerwca 1950 r., nr 24/50, poz. 216.
32 Informacje dotycz¹ce stanowisk profesorskich znacznie ró¿ni¹ siê w poszczególnych
opracowaniach, gdy¿ nie wszyscy profesorowie mieli habilitacjê.
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miast otrzyma³y mieszkania33. Na pocz¹tku lipca 1950 r. do Olsztyna przyjecha³o 300 studentów, którzy zadeklarowali pomoc w odbudowie miasteczka kortowskiego. Byli to studenci z Cieszyna i £odzi. Studentów z obydwóch uczelni zakwaterowano wspólnie. Chodzi³o o zintegrowanie dwóch
rodowisk m³odzie¿owych34. Zajêcia rozpoczêto zgodnie z planem 2 padziernika 1950 r.35
Z dokumentacji przechowywanej w Archiwum UWM wynika, i¿ czêæ
studentów egzaminy koñcowe zalicza³a nadal w £odzi. Niektórzy bronili siê
jeszcze w pierwszej po³owie 1951 r. Zawiadczenia o zdanym egzaminie wydawane by³y z piecz¹tk¹ WSGW w £odzi i podpisem prorektora Hieronima
Urbana. Znaczna czêæ osób zwróci³a siê do uczelni olsztyñskiej o wystawienie dyplomu ukoñczenia studiów dopiero w latach póniejszych, 50. i 60.,
a nawet 70.36 Na podstawie zarz¹dzenia Ministra Szkó³ Wy¿szych i Nauki
z dnia 4 lipca 1951 r. dotycz¹cego okrelenia specjalnoci in¿yniera dla absolwentów WSGW w Cieszynie i £odzi ustalono jednolity wzór dla dyplomów, do
których przygotowania i wydawania zobowi¹zano WSR w Olsztynie. Absolwentom Wydzia³u Rolniczego WSGW w £odzi dyplomy wystawia³ Dziekanat
Wydzia³u Rolniczego w Olsztynie. Absolwentom Wydzia³u Agronomii Spo³ecznej, Spó³dzielczego, Ogrodniczego i Przemys³u Rolnego dyplomy wystawia³a
Komisja Weryfikacyjna przy WSR w Olsztynie. Przez d³ugi okres czasu cz³onkiem Komisji Weryfikacyjnej dla by³ych studentów WSGW w £odzi by³ profesor Hialmar Uggla37.
Zespó³ akt Wy¿szej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego trafi³ do Olsztyna
wraz z ca³ym maj¹tkiem szkolnym latem 1950 r.38 bez formalnego przekazania, gdy¿ szko³a olsztyñska by³a w trakcie organizacji. Nie wiadomo, kiedy
akta trafi³y do uczelnianego Archiwum, którego pierwsze lady dzia³alnoci
siêgaj¹ po³owy 1953 r.39 Zespó³ ³ódzki nie zosta³ rozparcelowany na poszczególne dzia³y i dziekanaty. Przechowywany by³ w ca³oci, prawdopodobnie
w sekretariacie rektora.
W okresie od lipca 1955 do koñca 1956 r. stanowisko kierownika Archiwum pe³ni³ Kazimierz Jakubowski, in¿ynier lenik, który jednoczenie zosta³
zobligowany do prowadzenia kroniki szko³y i protoko³owania obrad senatu40.
33 S. £aniec, Genezis Almae Matris Cortoviensis, Biuletyn Naukowy ART w Olsztynie,
1988, nr 1(4), s. 43.
34 Biuletyn I Zjazdu Absolwentów WSGW-Cieszyn WSGW -£ód WSR-Olsztyn, pod red.
K. Berliñskiego, W. Marsza³ka, J. Rytelewskiego, S. Grabarczyka, Olsztyn 1960, ss. 262.
35 Ibidem, s. 4347; M. Gotowiec, Narodziny pierwszej wy¿szej uczelni na Warmii i Mazurach, [w:] Z Kortowa rodem. Piêtnastolecie WSR, Olsztyn 1965, s. 810.
36 Archiwum UWM, Ewidencja Archiwum UWM, Korespondencja dotycz¹ca wydawania
dyplomów i zawiadczeñ absolwentom i s³uchaczom WSGW w £odzi, sygn. 8/14.
37 Ibidem, Profesorowie Akademii 1980. Informator Akademii Rolniczo-Technicznej
w Olsztynie, oprac. R. Hryciuk, Olsztyn 1980, s. 5558.
38 Ibidem, Spis akt WSGW w £odzi w Archiwum WSR sporz¹dzony 7 kwietnia 1956 r.
39 D. Kasparek, Historia Archiwum Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie,
Echa Przesz³oci 2002, III, s. 156.
40 Ibidem.
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Sporz¹dzi³ on Wykaz zdawczo-odbiorczy nr 2 akt Wy¿szej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi dnia 7 kwietnia 1956 roku. Na koñcu zaznaczy³, ¿e
jest to spis akt znajduj¹cych siê obecnie w Archiwum WSR. Spis ten sporz¹dzony jest rêcznie na formularzu archiwalnym druku spisów zdawczo-odbiorczych. Nie ma informacji o osobie przekazuj¹cej akta. Znak teczek zapisany
zosta³ wg Wykazu rzeczowego podzia³u akt szko³y wy¿szej bêd¹cego za³¹cznikiem do zarz¹dzenia nr 53 Ministerstwa Szkolnictwa Wy¿szego z dnia
1 listopada 1952 r. dotycz¹cego przechowywania akt w szko³ach wy¿szych.
Spis zawiera pozycji 122, teczek 1166, segregatorów 9, ksi¹g 47, paczek 16
i piecz¹tek 5841. Na ród³a ³ódzkiej uczelni przechowywane w Archiwum
WSR powo³a³ siê po raz pierwszy autor Krótkiego rysu historycznego, opublikowanego w wydawnictwie Dziesiêciolecie Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie 19501960, Bronis³aw Warzybok. Zamieci³ on przed swoim nazwiskiem
krótk¹ informacjê: opracowa³ na podstawie materia³ów archiwalnych42.
W latach 50. i 60. XX w. zatrudnienie w Archiwum WSR cechowa³a
p³ynnoæ kadr. Sytuacja ustabilizowa³a siê dopiero wraz z podjêciem stanowiska kierownika Archiwum uczelnianego w kwietniu 1970 r. przez Wac³awê
Siek, poprzednio pracownika Wojewódzkiego Archiwum Pañstwowego
w Olsztynie. Na pocz¹tku swej pracy dokona³a ona spisu z natury przejêtych
od swoich poprzedników akt. Spis dotycz¹cy akt ³ódzkich, pochodz¹cy z pocz¹tku 1970 r., nie ró¿ni siê od wykazu z kwietnia 1956, jest tylko mniej
szczegó³owy. Obejmuje w sumie 1309 jednostek archiwalnych. Wszystkie zachowane materia³y zosta³y zakwalifikowane przez archiwistkê do kategorii
A. Wród nich znajduj¹ siê akta (m.in. dzienniki podawcze), które zaliczamy
do dokumentacji niearchiwalnej43.
Ze spisu wynika, ¿e pomiêdzy 1956 a 1970 r. nie dokonano brakowania
akt. Porównuj¹c identyczne wykazy akt z 1956 i 1970 dotycz¹ce WSGW
w Cieszynie, archiwistka stwierdzi³a: Spis sporz¹dzony w Archiwum w 1956
roku nie do sprawdzenia ze stanem faktycznym, kiedy zaczê³am w 1970 roku
tworzyæ w³aciwe Archiwum44. Przypuszczalnie podobne sprawa przedstawia³a siê z aktami ³ódzkimi. Niewielkiej czêci dokumentacji brakowa³o.
Adnotacje z nastêpnych lat na poszczególnych spisach informuj¹, ¿e akta
WSGW w £odzi s¹ w opracowaniu. Ostatecznie dla zespo³u WSGW w £odzi
w 1976 r. sporz¹dzono wy³¹cznie inwentarz kartkowy, który omawiam poni¿ej. I tutaj spotykamy ju¿ znacz¹ce braki w dokumentacji ³ódzkiej w stosunku do lat poprzednich. Braki dotycz¹ i materia³ów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej. Nie zosta³y zinwentaryzowane prace dyplomowe, materia³y stypendialne, akta kandydatów (pozosta³y szcz¹tki), dzienniki podawcze, ksiêgi inwentarzowe, protoko³y likwidacyjne WSGW. Brakuje czêci pie41

Archiwum UWM, Spis akt WSGW w £odzi
B. Warzybok, op. cit., s. 20.
43 Archiwum UWM, Ewidencja Archiwum UWM, Spis akt kategorii A Archiwum Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie [wrzesieñ 1970].
44 Ibidem, Spis zdawczo-odbiorczy akt WSGW w Cieszynie z 5 lutego 1974 r.
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czêci, a przede wszystkim nie posiadamy w swoich zbiorach wymienianych
w 1956 i 1970 r. dwóch kronik WSGW w £odzi. Sprawa jest o tyle interesuj¹ca, i¿ od 1970 r., czyli od podjêcia pracy w Archiwum WSR przez pani¹ Siek,
zachowa³y siê wszystkie protoko³y akt wyselekcjonowanych i wydawane zgody na brakowanie przez Archiwum Wojewódzkie w Olsztynie. Akta dotycz¹ce
szko³y ³ódzkiej nie figuruj¹ na ¿adnym z tych protoko³ów.
Wac³awa Siek przez 16 lat swojej pracy w Archiwum uporz¹dkowa³a
wed³ug ustalonego przez siebie schematu wiêkszoæ zasobu archiwalnego.
Wydzieli³a z ca³oci m.in. zespó³ WSGW w Cieszynie (19191950) i WSGW
w £odzi (19451950). Zespo³y nie posiadaj¹ oddzielnej numeracji.
Zespó³ WSGW w £odzi zosta³ podzielony na nastêpuj¹ce serie akt:
Rektorat, Dzia³ Kadr, Ró¿ne Kursy, Wydzia³ Rolniczy, Wydzia³ Spó³dzielczy,
Wydzia³ Przetwórstwa Rolnego, Wydzia³ Agronomii Spo³ecznej, Wydzia³
Ogrodniczy. Ka¿dy z tomów zwieraj¹cy jednostki ma swoj¹ numeracjê wewn¹trz serii. Numeracja jednostek archiwalnych poprowadzona jest od pocz¹tku pierwszego tomu do ostatniego. Tak usystematyzowano wszystkie serie w ca³ym zespole akt. Bior¹c za przyk³ad serie akt Rektorat, czwarta
jednostka w pierwszym tomie ma sygnaturê 1/4, a z kolei pierwsza jednostka
w nastêpnym tomie, drugim, oznaczona jest sygnatur¹: 2/5. Poprowadzenie
sygnowania teczek w ka¿dej serii akt od numeru pierwszego spowodowa³o, i¿
w ca³ym zespole kilkakrotnie powtarzaj¹ siê te same sygnatury archiwalne.
Karty inwentarzowe zosta³y za³o¿one nie dla poszczególnych jednostek archiwalnych, a dla poszczególnych tomów. Z kolei sygnatur¹ akt na karcie inwentarzowej jest numer ksiêgi akcesji, dla ca³ego zespo³u jeden  291. Obok
podany jest numer tomu, oczywicie kolejny w danej serii akt. Tytu³y teczek
i kolejne ich numery w danej serii, a zawarte w kolejnym tomie, zapisane
zosta³y z ty³u karty inwentarzowej. Ta niedogodnoæ znacznie utrudnia odszukiwanie akt, podobnie jak powtarzaj¹ce siê sygnatury archiwalne. Akta
zosta³y prze³o¿one do szarych kopert, które przechowywane s¹ z kolei
w obwolutach wi¹zanych oprawionych w p³ótno.
Na stronie tytu³owej teczki zapisano nazwê zespo³u, seriê akt, nazwê
jednostki, kategoriê akt, sygnaturê archiwaln¹, liczbê stron i oznaczono piecz¹tk¹ Archiwum Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Brakuje dat
skrajnych. Daty roczne zosta³y wpisane na pierwszych stronach kart inwentarzowych. W inwentarzu kartkowym zapisano ponadto dodatkowe informacje o zawartych w poszczególnych tomach jednostkach: absolwenci, odpady
[czyli osoby, które nie ukoñczy³y studiów  D.K.], ró¿ne, akta osobowe czy
kolejna litera alfabetu.
Tomy zosta³y oznakowane przez archiwistkê w sposób charakterystyczny
dla ca³ego zasobu archiwalnego WSR. Na grzbiecie u góry widnieje litera £,
co oznacza zespó³ akt wytworzony przez WSGW w £odzi. Ka¿da seria oznaczona jest innym symbolem literowym w górnej czêci grzbietu: Rektorat
liter¹ R, Dzia³ Kadr liter¹ K koloru ¿ó³tego, Ró¿ne Kursy tak¿e liter¹ K
tylko koloru zielonego. Wydzia³y opatrzono symbolami od ich nazw:
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WR oznacza Wydzia³ Rolniczy, WPR  Wydzia³ Przetwórstwa Rolnego,
WO  Wydzia³ Ogrodniczy, WAS  Wydzia³ Agronomii Spo³ecznej, WS 
Wydzia³ Spó³dzielczy. W dolnej czêci wypisano kolejne tomy w ramach serii
oraz dodatkowe oznaczenia: A  absolwenci, O  odpady, R  protoko³y
rad wydzia³owych, programy i plany studiów, albumy.
Seria akt zatytu³owana Rektorat. Ró¿ne. 19451951 zawiera w dwóch
tomach 9 jednostek archiwalnych: Senat  Ksiêga Protoko³ów, 2 Albumy
Dyplomantów, Ksiêga Wydanych Dyplomów, Statut Uczelni i Statuty, Regulaminy Kó³ Naukowych i Stowarzyszeñ, Sprawozdawczoæ i Statystyka Opisowa i GUS, Protoko³y Ró¿ne, Dyplomy Orygina³y oraz Foldery. Ksiêga
Protoko³ów senatu WSGW (od 1946 r. zwanego Rad¹ Dziekanów) zawiera
wszystkie protoko³y z posiedzeñ od utworzenia szko³y (pierwszy z dat¹ 28
stycznia 1946 r.) do protoko³u z ostatniego spotkania w³adz uczelni z 20 maja
1950 r., na którym poinformowano pracowników i studentów o po³¹czeniu
szko³y ³ódzkiej ze szko³¹ cieszyñsk¹ i przeprowadzce do Olsztyna. Pierwszy
Album Dyplomantów zawiera spis 499 absolwentów, którzy ukoñczyli studia w okresie: czerwiec 1947  grudzieñ 1950 r. Drugi zachowany Album
Dyplomantów poprowadzony jest od numeru 500 do 657 i zawiera nazwiska
absolwentów, którzy obronili siê okresie od 16 grudnia 1950 do marca 1951 r.
Z albumów tych wynika, ¿e w sumie na WSGW w £odzi ukoñczy³o studia
z dyplomem in¿yniera 657 osób. W albumach widnieje imiê i nazwisko absolwenta, nr indeksu, imiê ojca, data i miejsce urodzenia, pochodzenie spo³eczne, nazwa szko³y lub kursu, na podstawie ukoñczenia którego dana osoba
zosta³a przyjêta na studia, wydzia³ ze specjalizacj¹, data immatrykulacji,
data egzaminu koñcowego wraz z ocen¹. Wed³ug nastêpnej teczki: Ksiêgi
Dyplomów od grudnia 1951 r. wydano 125 dyplomów z Wydzia³u Rolnego,
68 z Wydzia³u Ogrodniczego, 150 z Wydzia³u Przetwórstwa Rolnego,
63 z Wydzia³u Agronomii Spo³ecznej oraz 345 z Wydzia³u Spó³dzielczego.
Tej ostatniej jednostki nie wymienia w swoim spisie z 1956 r. Kazimierz
Jakubowski. Musia³a zostaæ do³¹czona do zespo³u w latach póniejszych.
W nastêpnym poszycie zebrano akty normatywne uczelni: Statut WSGW
z poprawkami naniesionymi w 1947 r., Statut Rady Spo³ecznej WSGW,
Regulamin Maj¹tków Dowiadczalnych WSGW, Statut Bratniej Pomocy
Studentów WSGW, Statut Ko³a Spó³dzielców, Statut Ko³a Naukowego Technologów Przemys³u Rolnego, Statut Ko³a Spo³eczników, Statut Ko³a Naukowego Rolników.
Materia³y zawieraj¹ce sprawozdania przybli¿aj¹ nam dzia³alnoæ szko³y
na wszystkich poziomach. Sprawozdania do GUS podaj¹ nam dok³adn¹ liczbê studentów, a jak zauwa¿y³a Halina Szulc-Bujnicka, dane te znacznie
ró¿ni¹ siê od siebie w poszczególnych opracowaniach. Na pierwszy rok
wed³ug niektórych autorów zapisa³o siê 377 kandydatów, inni podaj¹ liczbê
607 osób45. Zgodnie natomiast z uczelnianymi sprawozdaniami w 1945/46 r.
45
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studiowa³o 377 osób, w 1946/47  784; 1947/48  1453; 1948/49  1288
i w ostatnim 1949/50  1014 osób46. Na podsumowuj¹cym pierwszy rok
akademicki senacie tak charakteryzowano sytuacjê: Dziekan Przemys³u Rolnego in¿. Izdebski poda³, ¿e zapisa³o siê 145 studentów, praktycznie pracowa³o w ci¹gu roku 75. Egzaminy zda³o 30% ogólnej liczby. Na praktyki skierowano 76 studentów [...]. Dziekan Wydzia³u Rolnego poda³, ¿e zapisa³o siê 78
kandydatów, z tej liczby dotrwa³o do koñca roku 41 studentów [...]. Na praktyki letnie zg³osi³o siê 28 studentów47. Z kolei w sprawozdaniu z 1948 r.
w³adze uczelni pisa³y: Rozwój uczelni na przestrzeni trzech lat by³ istotnie
imponuj¹cy. W 1945 r. rozpoczêto pracê z grup¹ 84 studentów, która szybko
wzros³a do liczby 380, by w nastêpnym roku osi¹gn¹æ liczbê 760, a obecnie
1153, co wiadczy wymownie o potrzebie takiej Uczelni48. Liczba studentów
osi¹gnê³a apogeum w 1947 r., w nastêpnych latach zaczê³a maleæ. W zwi¹zku
z planami likwidacji szko³y Ministerstwo Owiaty ju¿ w 1947 r. wstrzyma³o
nabór na Wydzia³ Spó³dzielczy. Tak wiêc w momencie likwidacji szko³y
w 1950 r. m³odzie¿ studiuj¹ca jedynie na III roku tego wydzia³u odesz³a do
Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej. Na pocz¹tku roku akademickiego 1949/50 do³¹czono do Wydzia³u Rolniczego Wydzia³ Agronomii Spo³ecznej i Wydzia³
Ogrodniczy. Studenci z tego wydzia³u w liczbie 576 rozpoczêli w padzierniku
1950 r. naukê na Wydziale Rolniczym w Olsztynie. Roczniki II i III z Wydzia³u Przetwórstwa Rolniczego ulokowano na Politechnice £ódzkiej na Wydziale
Chemii.
Akta osobowe absolwentów i osób, które nie ukoñczy³y studiów, stanowi¹ znacz¹c¹ czêæ w zespole ³ódzkim. W sumie przechowywanych jest 847
teczek absolwentów i 162 teczek osób, które nie ukoñczy³y studiów (odpowiednio na wydzia³ach: Rolniczym  138 i 95; Spó³dzielczym  361 i 22;
Przetwórstwa Rolnego  189 i 17; Agronomii Spo³ecznej  78 i 25; Ogrodniczym  81 i 3).
W aktach Rektorat zachowa³y siê tak¿e protoko³y z przeprowadzanych kontroli na WSGW, zebrañ pracowniczych, spotkañ ze studentami, informator zatytu³owany Wy¿sza Szko³a Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi
wydany w 1946 r. oraz Sk³ad osobowy i spis wyk³adów Wy¿szej Szko³y
Gospodarstwa Wiejskiego (W.S.G.W.) w £odzi na rok szkolny 1948/49, cegie³ki Komitetu Budowy WSGW.
W zespole ³ódzkim przechowywanych jest 396 teczek osobowych pracowniczych, u³o¿onych alfabetycznie, zgrupowanych w 20 tomach. Umowy
z wszystkimi pracownikami zosta³y rozwi¹zane w lipcu i sierpniu 1950 r.
Znajduj¹ siê tu tak¿e teczki kadry naukowej, która zdecydowa³a siê na pracê
w Olsztynie. Teczki zawieraj¹ dokumentacjê przebiegu pracy i karty uposa¿eñ. Niektóre akta informuj¹ tylko o wynagrodzeniu pracownika. W spisach
46
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Ibidem, s. 10.
48 Ibidem, Pismo do Ministerstwa Owiaty z dnia 2 czerwca 1948 r., s. 11.
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z 1956 i 1970 r. figuruje 116 akt pracowników. Pozosta³e przypuszczalnie
zosta³y do³¹czone do zespo³u pomiêdzy 1970 a 1976 r. lub zosta³y prawid³owo
uporz¹dkowane, jednej osobie odpowiada jedna jednostka.
Nastêpn¹ seriê akt zgrupowan¹ w jednym tomie archiwistka nazwa³a
Ró¿ne Kursy. Dwa poszyty zawieraj¹ u³o¿one alfabetycznie wiadectwa
ukoñczenia Miêdzywydzia³owego Studium Pedagogicznego z 1949 i 1950 r.
W kolejnej jednostce zosta³y z³o¿one listy s³uchaczy i zestawienia wyników
z rocznego Kursu Rolnego z lat 1948 i 1949. Protoko³y z egzaminów ukoñczenia Studium Wstêpnego w 1949 r. uporz¹dkowano alfabetycznie w trzech
kopertach. Ostatnia jednostka z tej serii zawiera 10 wiadectw ukoñczenia
Gimnazjum Ogólnokszta³c¹cego w Wolborzu w 1947 r.
Akta osobowe studenckie, najbardziej charakterystyczne dla zespo³ów
szkó³ wy¿szych, zosta³y uporz¹dkowane wed³ug poszczególnych wydzia³ów49.
Pierwsze tomy grupuj¹ absolwentów w porz¹dku alfabetycznym, nastêpne
tomy osoby, które nie ukoñczy³y studiów. Zwraca uwagê ma³a liczba teczek
osób, którym nie uda³o siê uzyskaæ dyplomu, w stosunku do liczb wymienianych w sprawozdaniach. W wiêkszoci zachowa³y siê wy³¹cznie imienne karty toku studiów, które na poszczególnych wydzia³ach zosta³y u³o¿one alfabetycznie. W osobnych teczkach posegregowano wiadectwa dojrza³oci i odpisy
wiadectw (dla osób, którym nie uda³o siê dostaæ na studia lub nie ukoñczyli
nauki), indeksy, pokwitowania odbioru dokumentów. Brakuje albumów studentów z Wydzia³u Spó³dzielczego i Wydzia³u Przetwórstwa Rolniczego. Przypuszczalnie zosta³y przekazane w momencie przeniesienia studentów na Wy¿sz¹ Szko³ê Ekonomiczn¹ i Politechnikê £ódzk¹. Wród akt wydzia³owych
zachowa³y siê protoko³y rad wydzia³owych, programy i plany studiów, sprawozdania, zawiadczenia.
* * *
Ca³oæ zespo³u akt Wy¿szej Szko³y Gospodarstwa Wiejskiego w £odzi
z lat 19451950, przechowywana w Archiwum Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, liczy w sumie 1468 jednostek archiwalnych aktowych zakwalifikowanych w ca³oci do materia³ów archiwalnych, usystematyzowanych w serie, pogrupowanych w 105 tomy (7.2 m.b.). Zachowane zosta³y
najbardziej charakterystyczne i cenne akta dotycz¹ce zespo³u szko³y wy¿szej:
akta osobowe pracownicze i studenckie, absolwentów i osób, które nie ukoñczy³y studiów. Z aktami tymi wi¹¿¹ siê ksiêgi albumów, dzienniki studentów,
ksiêgi wydanych dyplomów, brakuje prac dyplomowych. Zachowa³y siê ponadto programy studiów, sprawozdania, informatory, akty normatywne. Poza
dokumentacj¹ aktow¹ w zespole przechowywanych jest 21 pieczêci kauczukowych. Nie figuruje dokumentacja fotograficzna.
49

A. £osowska, Problemy przechowywania i przetwarzania masowej dokumentacji osobowej w szkole wy¿szej, Archiwista Polski 2001, nr 1(21), s. 3444.
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O roli archiwów szkó³ wy¿szych pisano ju¿ niejednokrotnie50. Przede
wszystkim zasoby archiwów szkó³ wy¿szych s¹ cennym ród³em do badañ
regionalnych51, badañ socjologicznych nad dziejami inteligencji polskiej,
a tak¿e badañ w zakresie nauki i szkolnictwa polskiego52. Archiwum UWM
ze swoimi zbiorami wykraczaj¹cymi nawet poza ziemiê warmiñsko-mazursk¹
ca³kowicie wpisuje siê w tê charakterystyczn¹ rolê archiwów uczelnianych53.

50 R. Degen, Archiwum uniwersytetu  rola i zadania w zarz¹dzaniu dokumentacj¹ szko³y
wy¿szej, Archiwista Polski 2002, nr 4(28), s. 2532; E. K³apciñska, Archiwa szkó³ wy¿szych
i innych instytucji naukowych. Zadania w³asne oraz miejsce i rola w spo³eczeñstwie, [w:] Archiwa i Archiwici. W dobie spo³eczeñstwa informacyjnego. Pamiêtnik IV Powszechnego Zjazdu
Archiwistów Polskich, Szczecin 1213 wrzenia 2002, t. 1, Toruñ 2002, s. 255263.
51 A. Domalanus, Archiwa uczelniane jako baza ród³owa dla badañ regionalnych, Archiwista Polski 2004, nr 2(34), s. 5964.
52 M. Barcik, Miejsce i znaczenie archiwów uczelnianych w s³u¿bie archiwalnej, Archiwista Polski 2001, nr 34(2324), s. 147152.
53 A. Wójcicka, Odbicie historii szkolnictwa wy¿szego w Olsztynie w strukturze i zawartoci
zasobu Archiwum Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, [w:] Archiwa w nowoczesnym spo³eczeñstwie. Pamiêtnik V Powszechnego Zjazdu Archiwistów Polskich Olsztyn 68
wrzenia 2007 r., pod red. J. Poraziñskiego i K. Stryjkowskiego, Warszawa 2008, s. 8796;
D. Kasparek, Znaczenie zasobu Archiwum Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
dla badañ regionalnych, [w:] ibidem, s. 125130.
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O EKSMISJI WY¯SZEGO SEMINARIUM
DUCHOWNEGO HOSIANUM W 1962 ROKU
Jednym z g³ównych zadañ nowo mianowanego administratora diecezji
warmiñskiej ks. Teodora Benscha by³a troska o duchownych, a tak¿e uruchomienie Seminarium Duchownego. Poniewa¿ wszystkie instytucje diecezjalne
po zakoñczeniu II wojny wiatowej przeniesiono do Olsztyna, równie¿ tu
poszukiwano budynku na ten cel. Po kilku tygodniach ks. Bensch zorientowa³ siê, ¿e najbardziej odpowiednim obiektem by³oby dawne schronisko dla
starców po³o¿one przy ul. Mariañskiej 3, nieco poza miastem i posiadaj¹ce
ogród. 16 padziernika 1945 r. (6 tygodni po jego przybyciu do Olsztyna)
zwróci³ siê do Pe³nomocnika Rz¹du na Okr¹g Mazurski o przekazanie tego
gmachu na Seminarium. Stacjonowa³y tam jeszcze oddzia³y sowieckie (potem
zajmowa³o go Wojsko Polskie). Odpowiedzi nie otrzyma³. Ponowne pismo
wystosowa³ 25 stycznia 1946 r. By³o to po utworzeniu specjalnej komisji,
która mia³a zaj¹æ siê rozdzia³em budynków miêdzy poszczególne urzêdy. Administrator apostolski prosi³ wówczas o piêæ budynków: na Seminarium Duchowne, Kuriê oraz mieszkania dla ordynariusza, wikariusza generalnego
(biskupa pomocniczego) i co najmniej czterech kanoników. Odpowied przysz³a dok³adnie po miesi¹cu. Wojewoda olsztyñski Zygmunt Robel 25 lutego
1946 r. przydzieli³ diecezji wspomniany dom starców przy ul. Mariañskiej 3.
Za wykonanie tego polecenia uczyni³ odpowiedzialnym prezydenta Olsztyna
i wyznaczy³ datê dope³nienia tej czynnoci  do 5 marca tego roku. Zapewne
ten ostatni oci¹ga³ siê z decyzj¹, poniewa¿ 12 marca ks. Teodor Bensch
wys³a³ pismo do Ministerstwa Rolnictwa z prob¹ o przyznanie na cele Seminarium czêci budynków znajduj¹cych siê w Kortowie (nr 23, 25, 26 i 19),
a tak¿e dzia³ki o powierzchni 20 ha (15 ha ornej i 5 ha ³¹ki). Jednak siedem
dni póniej nadesz³a odpowied od prezydenta Olsztyna, który przekaza³
diecezji warmiñskiej gmach przy ul. Mariañskiej. Ale pojawi³ siê problem
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zwi¹zany z wykwaterowaniem wojska. Jeszcze 3 maja zgodê na dalsze zamieszkanie w tym budynku otrzyma³ mjr Jan Krechowicz; pozosta³ tak¿e
Rejonowy S¹d Wojskowy1.
Mimo tych trudnoci, ju¿ w wakacje 1946 r. uruchomiono tam na drugim
piêtrze Ni¿sze Seminarium Duchowne, erygowane 16 sierpnia. Na parterze
urz¹dzono pomieszczenia dla Kurii Biskupiej, która korzysta³a z tego budynku do listopada 1950 r. Przeprowadzono te¿ gruntowne remonty, których
wartoæ w lipcu 1949 r. oszacowano na 586 834 z³. Jednak Prezydium MRN
w Olsztynie na posiedzeniu w dniach 2 i 3 sierpnia 1950 r. podjê³o postanowienie o wypowiedzeniu dzier¿awy nieruchomoci, na której znajdowa³ siê
gmach Seminarium z dat¹ wykonania na 19 marca 1951 r.2 Ks. Teodor
Bensch uruchomi³ wszystkie mo¿liwe instytucje, aby zmieniæ tê decyzjê.
5 listopada 1950 r. skierowa³ te¿ pismo do Prezydium MRN, w którym wyrazi³ swoje ubolewanie z tego powodu. Zaznaczy³: Wypowiedzenie dzier¿awy
dotyczy gmachu, w którym przed czterema laty zaczêto z wielkim trudem
organizowaæ Seminaria Duchowne Diecezji Warmiñskiej; pocz¹tkowo Ni¿sze
 od dwóch ju¿ lat Wy¿sze. Doda³ te¿, ¿e diecezja op³aca³a terminowo czynsz
wynikaj¹cy z dzier¿awy, a ponadto w³adze wieckie korzystaj¹ w Olsztynie
z trzech gmachów, które s¹ w³asnoci¹ kocieln¹: Szpitala Mariackiego,
Domu Kopernik i domu przy ul. Pieniê¿nego, wykorzystywanego przez Wojewódzki Urz¹d Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. Prosi³ równie¿ o ponowne rozpatrzenie tej sprawy i cofniêcie decyzji o wymówieniu dzier¿awy3.
Tym razem do eksmisji jeszcze nie dosz³o. Zapewne zadecydowa³o o tym
stanowisko Urzêdu ds. Wyznañ w Warszawie i przeprowadzone tam rozmowy
przez sekretarza Episkopatu Polski bpa Zygmunta Choromañskiego.
11 grudnia 1950 r. zastêpca przewodnicz¹cego Prezydium MRN Aleksander
Adomas przes³a³ do Kurii Biskupiej pismo, w którym przedstawi³ rzekome
powody decyzji o wymówieniu dzier¿awy (m.in. ¿e Frombork by³ym lepszym
miejscem na siedzibê Kurii), a tak¿e poinformowa³ o uchyleniu uchwa³y
z pocz¹tku sierpnia tego roku. W wyniku dalszych rozmów 20 listopada 1951
r. dosz³o do zawarcia umowy, na mocy której diecezja przekaza³a w³adzom
wojewódzkim w dzier¿awê na 10 lat Górê wiêtego Andrzeja w Ornecie wraz
ze znajduj¹cymi siê tam budynkami, a w zamian otrzyma³a te¿ w dzier¿awê
na 10 lat budynek z ogrodem przy ul. Mariañskiej 3. W punkcie 4 zapisano,
¿e obiekty te przekazuje siê w zarz¹d i u¿ytkowanie bez obowi¹zku p³acenia
czynszu dzier¿awnego. Natomiast w punkcie 7 dodano, ¿e po up³ywie okresu
u¿ytkowania termin zostanie automatycznie przed³u¿ony na dalsze 10 lat,
o ile nie nast¹pi uprzednio jednoroczne wypowiedzenie jednej ze stron. Pro1 A. Szorc, A. Kopiczko, Wy¿sze Seminarium Duchowne Hosianum. Zarys dziejów, Olsztyn 1995, s. 107108; Archiwum Akt Nowych Archidiecezji Warmiñskiej (dalej: AAWO-N), Teczka Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum.
2 J. Wojtkowski, Kalendarium budynków Warmiñskiego Seminarium Duchownego Hosianum w Braniewie i Olsztynie 15651961, Studia Warmiñskie 1991, t. 28, s. 151.
3 AAWO-N, Teczka Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum.

O eksmisji Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum w 1962 roku

425

tokó³ zdawczo-odbiorczy podpisali przedstawiciele Kurii Biskupiej (ks. Franciszek Bryx oraz ks. Aleksander Iwanicki) i Prezydium MRN w Olsztynie
(Franciszek Kurzynoga i Stanis³aw ¯mijewski), a tak¿e kierownik Samodzielnego Referatu do Spraw Wyznañ (Józef Czerniakowski)4.
Ta ostatnia umowa mia³a gwarantowaæ Seminarium Duchownemu
wzglêdn¹ stabilnoæ. Poniewa¿ pomieszczeñ przy ul. Mariañskiej 3 by³o za
ma³o na normalne funkcjonowanie tej instytucji, 4 grudnia 1951 r. diecezja
podjê³a starania o rozbudowê gmachu. Na to jednak w³adze pañstwowe nie
wyra¿a³y zgody. W po³owie lat piêædziesi¹tych Koció³ warmiñski myla³ nawet o budowie nowego obiektu, na co w 1957 r. otrzyma³ zgodê Wojewódzkiego Zarz¹du Architektoniczno-Budowlanego. 1 sierpnia tego roku diecezja poleci³a Stowarzyszeniu Architektów Polskich rozpisanie konkursu na projekt5.
W roku nastêpnym (7 II) Prezydium WRN w³¹czy³o tê inwestycjê do planu
budownictwa sakralnego na rok 1958. 12 marca 1958 r. zakupiono 3 ha, 40 a,
85 m kw. ziemi od Walerii Zajdel przy ul. Polnej6. I na tym zakoñczy³y siê
prace, poniewa¿ Prezydium MRN w Olsztynie uniemo¿liwi³o prowadzenie
dalszych przygotowañ do budowy. A to oznacza³o dalsze k³opoty.
Ju¿ w po³owie 1959 r. dotar³a do Kurii Biskupiej wiadomoæ o na³o¿eniu
czynszu na Seminarium Duchowne. By³o to naruszenie umowy z 20 listopada
1951 r., tym bardziej ¿e nie wspomniano o Górze wiêtego Andrzeja w Ornecie. Ponadto wyznaczony czynsz przekracza³ mo¿liwoci finansowe diecezji
i mia³ ewidentnie charakter represyjny. 20 padziernika 1959 r. wikariusz
generalny diecezji ks. Wojciech Zink wyda³ wiêc owiadczenie, w którym
przypomnia³ wczeniejsze dokumenty, podpisane przez stronê kocieln¹
i pañstwow¹: Z obszernego wyjanienia sprawy gmachu Seminarium Duchownego Diecezji Warmiñskiej wynika ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ, ¿e by³o
intencj¹ Rz¹du PRL przydzieliæ na sta³e Diecezji Warmiñskiej odpowiedniego
na ten cel obiektu oraz wyznaczyæ czynsz dzier¿awny w granicach mo¿liwoci
finansowych diecezji. Przypomnia³ równie¿, ¿e Prezydium MRN w Olsztynie
od wielu lat korzysta z obiektów nale¿¹cych do diecezji, m.in. szpitala przy
ul. Mariañskiej w Olsztynie oraz gmachu przy ul. Pieniê¿nego, w którym
mieci siê restauracja Pod ¯aglami, a ponadto w³adze pañstwowe przejê³y
gmach szpitala dla chorych psychicznie we Fromborku i maj¹tek Smo³owo,
nie przekazuj¹c w zamian ¿adnego ekwiwalentu.
Poniewa¿ suma czynszu wówczas naliczona  387 452 z³ nie mieci³a siê
w normach ustawowych, diecezja zaczê³a odwo³ywaæ siê od tego postanowienia. Pisma kierowano zarówno do w³adz lokalnych, jak i centralnych, w tym
4 Ibidem; J. Wojtkowski, Kalendarium budynków Warmiñskiego Seminarium Duchownego
Hosianum w Braniewie i Olsztynie 15651961, s. 151.
5 AAWO-N, Teczka Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum; K. Torla, Historia
budowy nowego obiektu Seminarium Duchownego w Olsztynie, Studia Warmiñskie 1991, t. 28,
s. 166167.
6 AAWO-N, Teczka Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum; A. Kopiczko, Koció³
warmiñski a polityka wyznaniowa po II wojnie wiatowej, Olsztyn 1996, s. 73.
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do Sekretariatu Episkopatu Polski, ale bezskutecznie. Nie pomóg³ tak¿e wyrok Wydzia³u II Cywilnego S¹du Wojewódzkiego w Olsztynie z 27 lipca 1960 r.,
który orzek³ nies³usznoæ ¿¹dania czynszu za u¿ytkowanie budynku przy ul.
Mariañskiej 3.
W kwietniu 1959 r. Prezydium MRN w Olsztynie podjê³o równie¿ próbê
podwa¿enia w³asnoci kocielnej plebanii przy kociele Najwiêtszego Serca
Jezusowego, która zosta³a spalona pod koniec II wojny wiatowej i nastêpnie
odbudowana przez diecezjê. Za¿¹dano m.in. przed³o¿enia dokumentów, na
podstawie których przyst¹piono do jej odbudowy oraz rachunków za wykonan¹ pracê. Diecezja takimi dowodami dysponowa³a i przedstawi³a je w zredagowanym pimie z 6 listopada 1959 r. (ostatecznie nie zosta³ wys³any),
a faktycznie odpisy wszystkich dokumentów dostarczy³a na pocz¹tku 1960 r.
By³y tak¿e i inne szykany wobec Seminarium Duchownego. 21 stycznia
1959 r. Kolegium przy Prezydium WRN ukara³o kilka osób grzywn¹ za zbiórkê artyku³ów ¿ywnociowych, m.in. ks. Leona Kamiñskiego z Klewek i ks.
W³adys³awa Kotowskiego z Klebarka Wielkiego7.
Kolejny cios zosta³ wymierzony 5 lipca 1960 r. Wówczas Miejski Zarz¹d
Budynków Mieszkalnych w Olsztynie przes³a³ do Kurii Biskupiej wypowiedzenie dzier¿awy nieruchomoci przy ul. Mariañskiej 3 z dniem 20 listopada
1961 r. Powo³ywa³ siê przy tym na protokó³ zdawczo-odbiorczy z 20 listopada
1951 r., ale nic nie wspomnia³ o przejêtych budynkach i ziemi w Ornecie.
Dokument podpisa³ dyrektor Stanis³aw ¯mijewski. Kilkanacie dni póniej
kierownik Kuratorium Okrêgu Szkolnego w Olsztynie Franciszek Sikora za¿¹da³ od kierownictwa Seminarium Duchownego przes³ania regulaminu wewnêtrznego, wykazu u¿ywanych podrêczników i skryptów oraz liczby woluminów w bibliotece8.
I znów strona kocielna podjê³a ró¿ne pertraktacje licz¹c, ¿e w³adze
lokalne odst¹pi¹ od decyzji o zabraniu budynku przy ul. Mariañskiej 3. Przygotowano m.in. historiê wszystkich budynków seminaryjnych od 1565 r.,
w której przypomniano, ¿e w 1960 r. dosz³o do rozbiórki na ceg³ê tzw. nowego
Seminarium w Braniewie i Kamiennego Domu, który równie¿ by³ w³asnoci¹ seminaryjn¹. 2 lipca 1952 r. zlikwidowano Ma³e Seminarium we Fromborku, a budynek przekazano na Pañstwowy Szpital Psychiatryczny. W 1955 r.
w³adze lokalne w Olsztynie zabra³y czêæ budynku przy Jagielloñskiej 57
i przekaza³y Filharmonii Olsztyñskiej, a tak¿e internatowi Szko³y Muzycznej9.
7

AAWO-N, Wykaz represji wobec Seminarium Duchownego (do 1964 r.).
AAWO-N, Teczka Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum; J. Wojtkowski, Kalendarium budynków Warmiñskiego Seminarium Duchownego Hosianum w Braniewie i Olsztynie 15651961, s. 152.
9 Budynek zosta³ wzniesiony przez Koció³ w 1918 r. Po II wojnie wiatowej mieszka³y
tam Siostry Misjonarki wiêtej Rodziny oraz  po utworzeniu Seminarium Duchownego
 pocz¹tkowo tak¿e alumni starszych kursów, a od roku akademickiego 1952/53  kurs I.
5 wrzenia 1951 r. ordynariusz diecezji warmiñskiej wyrazi³ zgodê na otwarcie tam kaplicy
pó³publicznej z prawem przechowywania Najwiêtszego Sakramentu. Jednak 10 padziernika
1955 r. Prezydium WRN w sposób brutalny zajê³o parter i dwa piêtra w domu.
8
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Mimo to 29 maja 1961 r. Prezydium MRN wys³a³o kolejne pismo,
w którym podtrzyma³o wypowiedzenie dzier¿awy nieruchomoci, u¿ytkowanej przez Seminarium Duchowne (podpisa³ przewodnicz¹cy Julian Molenda).
7 czerwca odby³o siê spotkanie rektora bpa Józefa Drzazgi oraz ksiê¿y Jana
Ob³¹ka i Mieczys³awa Karpiñskiego z przewodnicz¹cym Prezydium MRN.
Strona kocielna pyta³a o intencje, jakie kry³y siê w pimie z 29 maja.
W odpowiedzi przewodnicz¹cy zaznaczy³, ¿e Resort Zdrowia z³o¿y³ zapotrzebowanie na ten gmach i Rada Narodowa postanowi³a rewindykowaæ go dla
potrzeb resortu i umowy w ogóle nie zawieraæ. Biskup Drzazga podj¹³ wówczas próbê uzasadnienia koniecznoci utrzymania Seminarium. Wskazywa³
na racje spo³eczne, duszpasterskie, historyczne i polityczne (m.in. na to, ¿e
osiedlaj¹ca siê ludnoæ domaga siê polskich duszpasterzy). I na tym rozmowy
zosta³y zakoñczone, a obydwie strony pozosta³y przy swoich racjach. Piêæ dni
póniej Kuria Biskupia wys³a³a kolejne pismo do Prezydium MRN w Olsztynie w sprawie przed³u¿enia u¿ytkowania tej nieruchomoci. Oprócz znanych
ju¿ argumentów, wskazano te¿ na zajête przez pañstwo obiekty zabytkowe,
m.in. zamki biskupów w Lidzbarku Warmiñskim i Reszlu, zamki kapitulne
w Olsztynie i Pieniê¿nie oraz Liceum Hosianum w Braniewie. Napisano
równie¿, ¿e Prezydium MRN uniemo¿liwi³o budowê nowego gmachu seminaryjnego, torpeduj¹c zakup dzia³ki i wstrzymuj¹c niezbêdne decyzje administracyjne. W pkt 6 dodano: Warmiñskiemu Seminarium Duchownemu nie
pozostaje nic innego, jak zgodnie z powy¿szym nadal u¿ytkowaæ przydzielon¹
sobie przed 15 laty nieruchomoæ w Olsztynie przy ul. Mariañskiej 3. Jest to
jedyne wyjcie wobec pozbawienia zarz¹du i u¿ytkowania w³asnych nieruchomoci, wobec uniemo¿liwienia budowy w³asnego gmachu. 160 alumnów, 19 profesorów, 27 sióstr zakonnych musz¹ gdzie mieszkaæ, gdzie pracowaæ i ¿yæ.
Odpowied na to pismo zosta³a wys³ana dopiero 10 sierpnia 1961 r.
Napisano w niej: Na podstawie art. 33 § 1 KPA Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Olsztynie powiadamia, ¿e nie jest w stanie za³atwiæ w ustalonym w art. 32 KPA terminie wniosku Kurii w sprawie dalszego u¿ytkowania
nieruchomoci, po³o¿onej w Olsztynie przy ul. Mariañskiej 3. Przesuniêto
te¿ termin kolejnej decyzji do 15 wrzenia tego roku (dokument podpisa³
zastêpca przewodnicz¹cego Prezydium W³adys³aw Kapucik).
W tym czasie powróci³a te¿ sprawa budowy nowego gmachu. Otó¿
11 sierpnia 1961 r. wikariusz generalny Kurii Biskupiej ks. Wojciech Zink
wys³a³ do Wydzia³u Architektury i Nadzoru Budowlanego przy Prezydium
WRN w Olsztynie pismo w sprawie przed³u¿enia lokalizacji dla Seminarium
Duchownego. Nawi¹za³ w nim do zawiadczenia lokalizacyjnego wydanego
17 lipca 1957 r. oraz do zmian poczynionych w dokumencie z 17 listopada
1958 r. W uzasadnieniu poda³: Warmiñska Kuria Biskupia jako inwestor
nowego gmachu Warmiñskiego Seminarium Duchownego poczyni³a w latach
19561958 powa¿ne nak³ady materialne, cile zwi¹zane z okrelonym lokalizacj¹ terenem (m.in. konkurs ogólnopolski SARP). Chwilowe trudnoci
z rozpoczêciem budowy winny  jak spodziewamy siê  z czasem ustaæ.
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Oczywicie, te trudnoci nie wynika³y z opiesza³oci czy braku mo¿liwoci
kontynuowania prac przez diecezjê, ale by³y zwi¹zane z przyczynami natury
politycznej.
Pewne kuriozum prawne stanowi kolejna decyzja Prezydium MRN
w Olsztynie z 4 wrzenia 1961 r. Otó¿ w wys³anym do Kurii Biskupiej licie
przypomniano o wypowiedzeniu umowy, ale w dalszej czêci napisano: Rozpatruj¹c pismo Kurii Biskupiej nr 1714/61 z dnia 12 VI 1961 r. Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej postanowi³o wydzier¿awiæ obiekt zastêpczy na
prowadzenie Seminarium Duchownego w Olsztynie, sk³adaj¹cy siê z budynku nr 57 przy ul. Jagielloñskiej i z budynku przy ul. Kopernika u¿ytkowanego przez Seminarium10. Oznacza³o to, ¿e te dwa obiekty, stanowi¹ce w³asnoæ diecezji i nadal przez ni¹ u¿ytkowane, teraz zosta³y jednostronnie
uznane za w³asnoæ miasta i wspania³omylnie zaofiarowane znowu w ramach rekompensaty za te¿ odebran¹ Kocio³owi nieruchomoæ przy Mariañskiej 3 (prawnie protokó³ przekazania z 20 XI 1951 r. nadal powinien obowi¹zywaæ, bo w³adze pañstwowe nie zwraca³y obiektów w Ornecie, oddanych
przez diecezjê za gmach w Olsztynie).
Dwa dni póniej kierownik Wydzia³u Finansowego przy Prezydium MRN
w Olsztynie Tadeusz Waizer wyda³ zarz¹dzenie: Na podstawie art. 34 dekretu z dnia 28 I 1947 r. o egzekucji administracyjnej wiadczeñ pieniê¿nych
zarz¹dzam przeprowadzenie rewizji domowej i osobistej w Seminarium Duchownym w Olsztynie przy ul. Mariañskiej nr 3. Rewizjê przeprowadzi poborca skarbowy pracownik Skarbowego Urzêdu Komorniczego przy Wydziale
Finansowym PMRN w Olsztynie. Po otrzymaniu tego pisma 11 wrzenia
zastêpca rektora Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum ks. Tadeusz Pawluk odpisa³, ¿e 4 wrzenia zosta³o skierowane pismo do Ministra
Finansów o umorzenie tego podatku, prosi wiêc o zawieszenie postêpowania
egzekucyjnego do czasu za³atwienia wniosku przez ministerstwo. Dodatkowo
15 wrzenia g³ówny architekt województwa olsztyñskiego odmówi³ zgody na
przed³u¿enie lokalizacji dla Seminarium Duchownego (odpowied na pismo
z Kurii z 11 VIII). Nastêpnego dnia z Kurii Biskupiej wys³ano do Prezydium
MRN odwo³anie od decyzji z 4 wrzenia o nieprzed³u¿eniu umowy dzier¿awy
budynku przy ul. Mariañskiej 3. Uzasadnienie obejmowa³o siedem obszernie
zredagowanych punktów, ale  pod wzglêdem treciowym  nie zawiera³o ju¿
nowych elementów.
10 Przed wojn¹ by³a tu plebania parafii Najwiêtszego Serca Jezusowego w Olsztynie. Na
pocz¹tku 1945 r. zosta³a zniszczona w 60%. Prace remontowe trwa³y trzy lata. Zakoñczono je
w 1955 r. Mieszkali tu zasadniczo klerycy najpierw kursu I, potem tak¿e II, ale w roku
akademickim 1957/58 umieszczono tutaj alumnów kursów II i III. Zezwolenie na otworzenie
w tym obiekcie kaplicy pó³publicznej, z prawem przechowywania Najwiêtszego Sakramentu,
wydano 1 wrzenia 1955 r. Bp T. Wilczyñski 21 grudnia 1957 r. wyrazi³ dodatkowo zgodê na
utworzenie drugiej kaplicy pó³publicznej dla Sióstr Misjonarek wiêtej Rodziny. By³o ich wówczas szeæ. Do tego budynku przeniesiono Seminarium z domu przy ul. Jagielloñskiej 57, który
zajê³a Filharmonia Olsztyñska, z wyj¹tkiem poddasza, na którym utrzyma³y siê do dnia dzisiejszego Siostry Misjonarki.
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Zanim przejdziemy do relacjonowania kolejnych zdarzeñ w dziejach
gmachu seminaryjnego przy ul. Mariañskiej 3, skorzystajmy z innych informacji obrazuj¹cych faktyczne intencje w³adz pañstwowych. Otó¿ 10 maja
1961 r. zosta³ przygotowany Plan represjonowania Kurii Biskupiej. Zaplanowano w nim m.in. przejêcie budynku Instytutu Katolickiego w Gietrzwa³dzie, pa³acu we Fromborku, czêci plebanii w parafii Najwiêtszego Serca
Jezusowego w Olsztynie (sala, gdzie odbywa³y siê spotkania ksiê¿y), wietlicy
i kuchni przy parafii w. Jakuba oraz biblioteki oraz oratorium parafii
w Reszlu, a w przysz³oci przejêcie budynków u¿ytkowanych przez Seminarium oraz ogrodu i gruntu wydzier¿awionego przez Prezydium MRN, przejêcie z biblioteki Seminarium wszystkich pozycji o znaczeniu muzealnym, zamkniêcie katedry we Fromborku i uznanie jej ³¹cznie z ca³ym wzgórzem za
Muzeum Narodowe11.
Dokument opracowa³ kierownik Wydzia³u ds. Wyznañ i przedstawi³
17 maja Komisji ds. Kleru przy KW PZPR. Plan zyska³ aprobatê I sekretarza
KW PZPR Stanis³awa Tomaszewskiego. W³adze pañstwowe podjê³y te¿ decyzjê o niezw³ocznym zrealizowaniu pkt 6 tego planu, mówi¹cego o ci¹ganiu
w drodze egzekucji nale¿noci podatkowych i czynszowych. Dlatego te¿ przewodnicz¹cy rad [powiatowych] wytypuj¹ odpowiednich poborców, którzy zaopatrzeni w rodki lokomocji i transport dokonaj¹ w odpowiednim czasie
egzekucji. Postanowiono równie¿, ¿e Prezydium MRN podejmie uchwa³ê
o nieprzed³u¿aniu umowy na dzier¿awê budynku przez Seminarium przy ul.
Mariañskiej na dalszy okres. O decyzji tej powiadomiono diecezjê zaznaczaj¹c, ¿e o ile Kuria nie posiada odpowiedniego budynku, to Rada Narodowa
gotowa jest wydzier¿awiæ budynek przy stacji, w którym obecnie znajduje siê
internat dla uczennic szko³y pielêgniarskiej. Dalej zanotowano, ¿e po otrzymaniu tej decyzji przyby³ na rozmowê rektor Seminarium bp Józef Drzazga
w towarzystwie wikariusza generalnego ks. Mieczys³awa Karpiñskiego
i kanclerza Kurii ks. Czes³awa Kulikowskiego, ale nic nie osi¹gn¹³. W ostatnim akapicie napisano: Wobec takiej sytuacji omówi³em z p³k. [Kum¹]
Romaniukiem koniecznoæ zaplanowania odpowiednich przedsiêwziêæ operacyjnych maj¹cych na celu dop³yw informacji i zapobieganie ewentualnym
zajciom, jakie mog¹ wynikn¹æ na tym tle (podpisa³ starszy oficer Wydzia³u V Departamentu III MSW  kpt. T. Pilawski, co oznacza, ¿e tymi dzia³aniami dzielono siê z odpowiednimi w³adzami w Warszawie). Na dole ju¿
odrêcznie dopisano: Odpis notatki przes³a³em w dniu 10 VII br. do Olsztyna wraz z informacj¹ dotycz¹c¹ pracy na odcinku WSD12. W ca³¹ operacjê
zostali wiêc w³¹czeni tak¿e funkcjonariusze bezpieczeñstwa i zastosowano
metody operacyjne. Bez przerwy te¿ o wszystkim informowano Urz¹d ds.
Wyznañ w Warszawie i odpowiednie komórki Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych.
11
12

IPN BU 01283/648 (oczywicie tych represji zaplanowano znacznie wiêcej).
Ibidem.
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W Olsztynie w tym czasie przygotowywano siê do egzekucji ruchomoci
seminaryjnych. Pierwsza13 mia³a miejsce ju¿ 22 wrzenia 1961 r. O godz.
8.30 stawili siê w budynku przy ul. Mariañskiej poborca Siegfried Steffen
oraz pracownicy Prezydium MRN Wolfgang Walendszus i Józef Grudziñski.
Najpierw oznajmili, ¿e maj¹ zalecenie przejêcia nieruchomoci zajêtych ju¿
6 wrzenia. W oficjalnym protokole napisano: Bezporednio potem w obecnoci ks. prokuratora Seminarium Stefana Brzykcego i licznie zgromadzonych kleryków przyst¹pili do ³adowania trzody chlewnej na 2 samochody
ciê¿arowe Przedsiêbiorstwa Obrotu Zwierzêtami Rzenymi. Prace za³adunkowe wykonywali studenci Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Olsztynie. Kilku sporód
studentów nie przyst¹pi³o do pracy, gdy zorientowali siê, do jakiej pracy
zostali zaanga¿owani14. Podczas za³adowywania trzody asystowali funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej w liczbie od 2 do 5.
Egzekucja trwa³a od godz. 8.30 do 16.00. Zabrano wówczas 49 wiñ,
które przewieziono do bazy Rejonowego Przedsiêbiorstwa Obrotu Zwierzêtami Rzenymi w Olsztynie, gdzie je sprzedano. Okaza³o siê wówczas, ¿e
w dokumencie egzekucji by³o podanych 46, a nie  jak zabrano  49 wiñ.
Na tym jednak zabór mienia nie zakoñczy³ siê. 27 wrzenia 1961 r. znów
o godz. 8.30 w budynku przy ul. Mariañskiej 3 pojawili siê funkcjonariusze
Wydzia³u Finansowego Prezydium MRN, w tym wspomniani wy¿ej Siegfried
Steffen i Józef Grudziñski oraz Stefan £epkowski. Poniewa¿ nie posiadali
orygina³u zarz¹dzenia, wicerektor ks. Julian Wojtkowski najpierw za¿¹da³
odst¹pienia od egzekucji, a poniewa¿ nie zgodzili siê na to, zadzwoni³ do
miejskiego prokuratora. Jednak ten nakaza³ podporz¹dkowaæ siê i umo¿liwiæ
egzekucjê. Wówczas za³adowano na jeden samochód pianino i zegar cienny15, natomiast na ciê¿arówkê Star  9 m3 desek (wywo¿ono trzy razy).
Nieco inaczej wygl¹da³a sprawa ze sprowadzonymi dwoma wozami, na
które planowano zaj¹æ pi³ê tarczow¹ i agregat elektryczny z kablem i pasem
napêdowym. Wozacy odmówili jednak wykonania zadania i opucili teren
Seminarium. Wówczas poborca sprowadzi³ ci¹gnik ogrodowy, na który za³adowano pi³ê z agregatorem i przyczepiono jeszcze dodatkowo wóz jednokonny
na gumowych ko³ach. Po powrocie zabra³ bryczkê jednokonn¹ na czterech
ogumionych ko³ach16.
Po tych zajciach 28 wrzenia rektor Wy¿szego Seminarium Duchownego
Hosianum bp Józef Drzazga z³o¿y³ skargê i za¿alenie do Prezydium WRN
w Olsztynie. Oprócz wyszczególnienia zabranych materia³ów i przedmiotów,
zwróci³ uwagê na niesprawiedliwe naliczenie podatku za 1959 r. w wysokoci
387 452 z³, którego Seminarium  nawet przy najlepszych chêciach  nie by³o
w stanie zap³aciæ. Przy wycenie zabranych trzody i drewna przyjêto te¿
13 W³aciwie by³a to ju¿ kolejna. Dokonywano ich m.in. 24 i 25 marca 1960 r., a póniej
tak¿e w lutym 1961 r. w Kurii Biskupiej.
14 Wczeniej ok³amano ich mówi¹c, ¿e bêd¹ pracowaæ przy prze³adunku na stacji kolejowej.
15 Zegar zwrócono 4 grudnia 1961 r.
16 Bryczk¹ przywo¿ono pieczywo. Odt¹d klerycy musieli przynosiæ je w koszach.
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bardzo zani¿one ceny (m.in. 4 X 1961 r. komornik zamieci³ og³oszenie
o licytacji czêci zabranych ruchomoci w G³osie Olsztyñskim). Takie same
pisma skierowano do Ministerstwa Finansów, przewodnicz¹cych prezydiów
WRN i MRN oraz Wydzia³u Finansowego Prezydium MRN w Olsztynie, do
Sekretariatu Episkopatu Polski w Warszawie i Kurii Biskupiej w Olsztynie.
Dodatkowo 5 padziernika wys³ano informacjê o tym do Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie, w której napisano m.in.: Rektorat Warmiñskiego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie stoi na stanowisku, ¿e urzêdnicy dokonuj¹cy egzekucji dopucili siê nadu¿ycia w³adzy po myli art. 286
Kodeksu Prawa Karnego. Sprawê zajêcia ruchomoci i gmachu przy ul.
Mariañskiej omawiano tak¿e podczas konferencji rejonowych ksiê¿y pod koniec wrzenia 1961 r.
Protesty oraz nag³anianie tych wydarzeñ nie spowodowa³o jednak ¿adnej reakcji, co by³o zreszt¹ do przewidzenia. 29 wrzenia kierownik Wydzia³u
Administracyjnego KW PZPR Roman Strze¿ewski przes³a³ do KC PZPR informacjê, ¿e 22 i 27 IX 1961 r. dokonano zwózki zajêtych w dniu 6 wrzenia
w Seminarium Diecezjalnym w Olsztynie ruchomoci oraz trzody chlewnej
na poczet nale¿noci finansowych. Ze wzglêdu na stosunkowo du¿¹ iloæ
zajêtych przedmiotów czynnoci egzekucyjne zaplanowano na 2 wy¿ej podane terminy. W dniu 22 IX 1961 r. dokonywano zwózki trzody chlewnej
w iloci 49 sztuk na sumê przekraczaj¹c¹ 70 tysiêcy z³otych. W trakcie
wykonywania czynnoci egzekucyjnych komornik skarbowy Wydzia³u Finansowego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej natrafi³ na powa¿ne przeszkody. Dzia³alnoæ utrudniaj¹ca czynnoci egzekucyjne przejawia³a siê w zatarasowaniu przez oko³o 120 alumnów dojæ do pomieszczeñ, w których znajdowa³a siê trzoda chlewna, w u¿ywaniu przez nich obel¿ywych zwrotów pod
adresem komornika i asystuj¹cych mu osób, oraz demonstracyjnym fotografowaniu pracowników w trakcie wykonywania przez nich obowi¹zków s³u¿bowych. Dopiero wkroczenie na teren obiektów organów MO spowodowa³o
umo¿liwienie wykonania obowi¹zków komornikowi. W dniu 27 wrzenia br.
zwo¿one by³o pozosta³e mienie zajête w dniu 6 IX 1961 r. W dniu tym
zachowanie siê alumnów by³o podobne, z tym ¿e przy wyjedzie ostatniego
pojazdu z zajêtymi przedmiotami alumni w iloci oko³o 100 demonstracyjnie
»odprowadzili« go poza teren Seminarium  oko³o 300 metrów gwi¿d¿¹c
i wrzucaj¹c ró¿ny z³om i mieci na pojazd. W sprawie utrudniania czynnoci
s³u¿bowych komornikowi oraz zniewa¿ania go prowadzone jest postêpowanie
karne, bior¹c jednak pod uwagê fakt, ¿e zajcie mia³o charakter masowy
 g³osy obel¿ywe wypowiadane by³y przez osoby znajduj¹ce siê w grupie
 istnieje ma³e prawdopodobieñstwo ustalenia i poci¹gniêcia winnych do
odpowiedzialnoci karnej. W zwi¹zku z powy¿szym postulujemy wcielenie
w okresie jesiennym oko³o 4050 alumnów do wojska z I, II i III kursu.
Ogó³em w tutejszym Seminarium jest aktualnie 159 alumnów. Wykaz alumnów wnioskowanych do wcielenia do wojska w za³¹czeniu. Projekt powy¿szy
uzyska³ aprobatê Kierownictwa Komitetu Wojewódzkiego. Proszê uprzejmie
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o ustosunkowanie siê do powy¿szych zamierzeñ i powiadomienie nas o podjêtej decyzji. Dodatkowo informujê, ¿e w zajciach, o których mowa na wstêpie,
nie uczestniczy³y osoby wieckie za wyj¹tkiem kilku osób z personelu pomocniczego zatrudnionego w gospodarstwie Seminarium (Seminarium po³o¿one
jest na uboczu) i sprawa ta nie nabra³a rozg³osu17. Ta informacja wyjania
w³aciwe intencje w³adz administracyjnych18.
Z Prokuratury Wojewódzkiej odpowied zosta³a wys³ana dopiero 30 grudnia 1961 r. (czyli po trzech miesi¹cach, a podpisa³ siê pod ni¹ wiceprokurator
Cz. Siwicki). Poinformowano w niej jedynie, ¿e sprawê przekazano prokuratorowi powiatowemu w Olsztynie. Oczywicie, ¿adnych dalszych odpowiedzi
na protest w sprawie egzekucji ruchomoci nie by³o19.
Klerycy, którzy protestowali przeciwko zaborowi mienia, ju¿ 28 wrzenia
1961 r. o godz. 16.00 otrzymali wezwania na przes³uchanie. Najpierw objê³o
ono trzech diakonów: Mieczys³awa Bêbenka i Piotra Bibika oraz Romana
Pauczka (ten ostatni nie ukoñczy³ Seminarium). Funkcjonariusze milicji wypytywali ich przez 2,5 godziny. Nastêpnego dnia zostali wezwani na Komendê Milicji alumni: Marian Buciñski, Henryk Cimochowski, Stanis³aw Gu³a,
Edward K³os, Henryk Madej i W³adys³aw Rolka (wszyscy ukoñczyli Seminarium). 30 wrzenia byli przes³uchiwani: Czes³aw Bryka³a, Józef Kowalczyk,
Stanis³aw Kowalski, Kazimierz Lenart, Emil Rzeszutek, Kazimierz Torla
i Józef Wysocki (studiów nie ukoñczy³ tylko Bryka³a). Natomiast 25 padziernika tego roku wezwano jeszcze Edwarda Michonia i Wies³awa Wiêcka20.
Intencj¹ w³adz diecezjalnych by³a jednak obrona budynku przy ul. Mariañskiej 3. Mimo wiêc dokonanych egzekucji, Kuria Biskupia 16 padziernika 1961 r. wys³a³a pismo do Rady Ministrów z wnioskiem o przekazanie na
w³asnoæ tej nieruchomoci. Zosta³ on te¿ mocno uzasadniony racjami historycznymi i spo³ecznymi.
30 padziernika przewodnicz¹cy Prezydium WRN Marian Gotowiec odpowiedzia³ na pismo Kurii z 16 wrzenia, a wiêc te¿ dotycz¹ce dalszej dzier¿awy. Podtrzyma³ negatywne stanowisko i poinformowa³, ¿e budynek ju¿
przeznaczono na szko³ê dla pielêgniarek. Dwa tygodnie póniej, 14 listopada,
bp Tomasz Wilczyñski zamierza³ jeszcze raz wys³aæ pismo do Rady Ministrów, ale  mimo ¿e zosta³o zredagowane  nie uczyni³ tego.
6 listopada odby³a siê rozmowa bpa Tomasza Wilczyñskiego (w asycie
bpa J. Drzazgi i ks. M. Karpiñskiego) z przewodnicz¹cym Prezydium WRN
Marianem Gotowcem, jego zastêpc¹ (nie podano nazwiska) oraz naczelnikiem Wydzia³u ds. Wyznañ Leopoldem Topczewskim. Oprócz protoko³u spo17

AP Olsztyn 1141/3256.
Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e klerycy, broni¹cy w³asnoci seminaryjnej, byli potem wzywani
i przetrzymywani przez organy cigania. Jednemu z nich przez wiele nastêpnych lat  w formie
represji  odmawiano przyznania paszportu na wyjazd do Rzymu na studia.
19 AAWO-N, Teczka Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum.
20 Informacje o przes³uchaniach znajduj¹ siê w Kronice seminaryjnej. Por. A. Kopiczko,
Koció³ warmiñski a polityka wyznaniowa po II wojnie wiatowej..., s. 73.
18
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rz¹dzonego przez stronê kocieln¹, zachowa³o siê tak¿e sprawozdanie podpisane inicja³ami S.M. Wiele fragmentów w obu relacjach jest bardzo podobnych. Jednak przedstawiciel strony pañstwowej odnotowa³ jeszcze wypowied bpa Wilczyñskiego: Jako Kuria Biskupia i Seminarium Duchowne nic
nie posiadamy (ni gospodarstwa, ni ziemi) i z tego jeszcze nas siê usuwa si³¹.
Trudno, przed si³¹ muszê ust¹piæ, gdy¿ ja si³¹ nie dysponujê. Stawiam te
sprawy dlatego, ¿e jestem katolikiem od urodzenia, jestem biskupem katolickim i to mnie zmusza, aby troszczyæ siê o sprawy Kocio³a i diecezji. Dodano
w nim tak¿e g³os kierownika Wydzia³u ds. Wyznañ: »Stanowisko w³adz
pañstwowych w stosunku do Kurii i Seminarium wyp³ywa ze stanowiska
i dzia³alnoci Kurii« i zarzuci³, ¿e popiera ona wyst¹pienia Duchowieñstwa
przeciwko w³adzy ludowej oraz szykanuje ksiê¿y lojalnie ustosunkowanych
do niej. Nastêpnie wskaza³ te¿ na niedopuszczenie do wizytacji Seminarium
przez przedstawicieli Kuratorium. Biskup jednak zdecydowanie odpowiedzia³, ¿e »nie mo¿e byæ dwóch biskupów, jeden w Kurii, a drugi w Prezydium
WRN«. Z przek¹sem te¿ powiedzia³: »w sprawie wys³ania do probostw protoko³u z zajêcia w Seminarium Duchownym nie widzi nic z³ego, poniewa¿ o ile
wymienione w tym dokumencie osoby uwa¿aj¹, ¿e dzia³a³y praworz¹dnie, to
winny byæ zadowolone, ¿e ich wymieniono«. Ca³oæ zakoñczono akapitem:
Fakt przeniesienia Seminarium Duchownego do nowego budynku Wydzia³ III
S³u¿by Bezpieczeñstwa zamierza wykorzystaæ do zorganizowania »PP« [pods³uchu pokojowego]21.
Dla strony kocielnej ta rozmowa nic nie wnios³a, poza tym, ¿e postanowiono powo³aæ komisjê do sprawdzenia mo¿liwoci przeniesienia Seminarium
do obiektów przy ul. Jagielloñskiej 57 i ul. Kopernika 46a. I rzeczywicie
16 listopada taka komisja w sk³adzie: bp Józef Drzazga i ksiê¿a Mieczys³aw
Karpiñski oraz Jan Ob³¹k, a ze strony pañstwowej: Micha³ P³ocica (Kuratorium), Jan Kacprzyk (S³u¿ba Zdrowia), Stanis³aw Przy³ucki (Wydzia³
ds. Wyznañ) i przedstawiciel Wydzia³u Miejskiej Gospodarki Komunalnej
(nie podano nazwiska) dokona³a wizji lokalnej wszystkich gmachów. W protokole zaznaczono, ¿e przedstawiciele strony kocielnej stwierdzaj¹ fizyczn¹
niemo¿liwoæ przeniesienia i umieszczenia Seminarium z ul. Mariañskiej 3
w budynku przy ul. Jagielloñskiej 57 i Kopernika 46a (na alumna przypada³by 1 m2). Delegaci w³adz pañstwowych natomiast mieli jeszcze raz przeanalizowaæ plany wszystkich trzech budynków.
Nieco wczeniej, 30 padziernika, przedstawiciele Kuratorium Olsztyñskiego Okrêgu Szkolnego wraz z przedstawicielami Wydzia³u ds. Wyznañ
postanowili jeszcze raz przeprowadziæ wizytacjê Seminarium, ale do niej
nie dosz³o, poniewa¿ w³adze uczelni nie wyrazi³y na to zgody. Protest przeciwko temu skierowa³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum
zastêpca kuratora.
21
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Rok 1962 przyniós³ najpierw rozmowê przeprowadzon¹ 9 stycznia przez
przedstawicieli diecezji (bp J. Drzazga, ks. W. Zink i ks. J. Ob³¹k) i w³adz
miejskich (przewodnicz¹cy MRN Julian Molenda, sekretarz MRN Julian
Zió³kowski i przedstawiciel Wydzia³u ds. Wyznañ). W zasadzie nie wnios³a
ona nic nowego; przewodnicz¹cy MRN jeszcze raz powtórzy³ wczeniejsze
postanowienia, natomiast bp Drzazga owiadczy³, ¿e decyzja w³adz administracyjnych jest nie do przyjêcia. Kuria Biskupia do sprawy powróci³a ju¿
22 stycznia, wysy³aj¹c pismo do Prezydium WRN, w którym dok³adnie przeanalizowa³a warunki proponowane przez w³adze administracyjne. Wykaza³a
te¿, ¿e powierzchnia budynków przy ul. Jagielloñskiej i ul. Kopernika jest za
ma³a dla Seminarium. Nie mo¿na te¿ zrezygnowaæ z kaplicy, biblioteki
i archiwum oraz mieszkañ dla niektórych profesorów, poniewa¿ tego wymaga
ratio studiorum i Kodeks Prawa Kanonicznego. We wnioskach poprosi³a
o przed³u¿enie umowy na u¿ytkowanie gmachu przy ul. Mariañskiej 3 oraz
o wyra¿enie zgody na budowê nowego obiektu lub rozbudowê budynku przy
ul. Kopernika 46a.
Oprócz pertraktacji na temat przed³u¿enia dzier¿awy nadal bolesn¹
spraw¹ by³y nak³adane czynsze. 14 lutego 1962 r. Miejski Zarz¹d Budynków
Mieszkalnych w Olsztynie za¿¹da³ wp³acenia nale¿noci za Seminarium Duchowne przy ul. Kopernika 46a w wysokoci 116 077,50 z³ w ci¹gu 7 dni od
daty otrzymania pisma. Od tej decyzji odwo³a³ siê rektor ju¿ 17 lutego,
wykazuj¹c, ¿e ten budynek stanowi³ i stanowi w³asnoæ diecezji, dlatego te¿
uznaje pismo z 14 lutego za nieaktualne. Jednak dyrektor Miejskiego Zarz¹du Budynków Mieszkalnych 27 lutego uzna³ wymierzony czynsz za w³aciwy i podtrzyma³ wczeniejsz¹ decyzjê. To spowodowa³o, ¿e jeszcze raz
19 marca rektor Hosianum przedstawi³ podstawy prawne do w³asnoci
tego budynku i zwolnienia z czynszu, m.in. przytoczy³ nr 60 pkt 9 okólnika
ministra Gospodarki Komunalnej z 29 listopada 1959 r., w którym napisano:
Nie nale¿y wszczynaæ egzekucji czynszu najmu w przypadkach, gdy bezspornie oczywistym jest fakt odbudowania u¿ytkowanego budynku po 1945 r.
przez koció³, zwi¹zki wyznaniowe i ich jednostki. Od wymiaru podatku
dochodowego za 1960 r. Seminarium odwo³a³o siê jeszcze 27 marca 1962 r. do
Ministra Finansów.
W sprawie samego gmachu przy ul. Mariañskiej bp Tomasz Wilczyñski
26 lutego 1962 r. zaapelowa³ jeszcze do Urzêdu ds. Wyznañ w Warszawie.
W pimie przedstawi³ wszystkie gwarancje prawne udzielone Seminarium po
1945 r., a nastêpnie poprosi³ o wsparcie starañ diecezji o budynek przy ul.
Mariañskiej. Nadal te¿ korespondowano z Wydzia³em ds. Wyznañ w Olsztynie (m.in. 24 I, 23 II 1962 r.) i przewodnicz¹cym Prezydium WRN (30 IV
1962 r.), ale bezskutecznie. Ponadto 30 kwietnia 1962 r. Wydzia³ Ksi¹g Publicznych S¹du Powiatowego w Olsztynie, reprezentowany przez przewodnicz¹c¹ Bogus³awê Staszyñsk¹, odmówi³ za³o¿enia ksiêgi wieczystej na nieruchomoæ nabyt¹ przez Kuriê Biskupi¹ 12 marca 1959 r. od Walerii Zajdel.
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Oznacza³o to, ¿e nawet ziemia zakupiona pod budowê Seminarium nie zosta³a uznana za w³asnoæ diecezji22.
6 maja 1962 r. list do bpa Tomasza Wilczyñskiego wystosowa³ prymas
Polski Stefan Wyszyñski. Wynika z niego, ¿e bez przerwy by³ informowany o
prowadzonych pertraktacjach z miejscowymi w³adzami. Napisa³ wówczas:
Sprawê Warmiñskiego Seminarium Duchownego, jako sprawê nie tylko kocieln¹, ale i sprawê polsk¹ na Warmii, biorê sobie g³êboko do serca i uwa¿am j¹ za swoj¹ tak, ¿e bêdê o ni¹ walczy³ wszystkimi, dostêpnymi dla
Obywatela Polski rodkami. Bp Wilczyñski podziêkowa³ za to 12 maja.
Oprócz wyrazów wdziêcznoci za poparcie napisa³: Je¿eli sprawa gmachu
seminaryjnego zostanie wznowiona, bêdziemy modliæ siê g³ono. Mam nadziejê, ¿e w tym ostatnim wypadku zostalibymy wsparci modlitwami ca³ej
katolickiej Polski. Co nam dzisiaj, innym mo¿e groziæ jutro. Dziwiê siê, ¿e
jestem przedmiotem ci¹g³ych oskar¿eñ miejscowych W³adz Administracyjnych, które wszystko robi¹, aby nie by³o spokoju miêdzy Pañstwem i Kocio³em na w¹skim terenie Diecezji Warmiñskiej. Jaskrawym tego dowodem jest
chêæ zniszczenia Warmiñskiego Seminarium Duchownego. Chciano by za
moim przyzwoleniem, wiêcej  moimi rêkami, zniszczyæ ¿ycie religijne na
Warmii i Mazurach. Mog¹ mnie umêczyæ, ale zmêczyæ siê nie dam i spraw
Kocio³a wraz z moim Duchowieñstwem Warmiñskim i powierzonej pieczy
mojej ludem broni³ bêdê.
Wyrazy solidarnoci i poparcia przesy³ali tak¿e inni biskupi polscy, informowani o represjach wobec Seminarium Duchownego w Olsztynie. Przynajmniej na pimie o swojej pomocy i interwencjach w instytucjach centralnych
zapewnia³ równie¿ pose³ na Sejm Janusz Makowski. 30 kwietnia bp Wilczyñski wystosowa³ jeszcze komunikat z trzema za³¹cznikami do dziekanów diecezji warmiñskiej. Chodzi³o mu o poinformowanie wszystkich ksiê¿y o zagro¿eniu i zmobilizowanie do modlitwy i wsparcia duchowego Seminarium23.
Powoli zbli¿a³ siê czas wakacji i zarazem okres decyduj¹cy dla dalszych
losów Seminarium. W³adze lokalne zapewne obawia³y siê reakcji spo³eczeñstwa na brutalne zabranie gmachu przy Mariañskiej 3. Nic wiêc dziwnego, ¿e
zaczêto ju¿ opracowywaæ plany dzia³añ prewencyjnych ze strony funkcjonariuszy MO i Urzêdu Bezpieczeñstwa. Opublikowano te¿ pe³en hipokryzji
artyku³ na ³amach G³osu Olsztyñskiego (6 VI 1962 r.) pt. Kalejdoskop
niemo¿liwoci. Losy Liceum Pielêgniarstwa w Olsztynie. Wypowiada³a siê
w nim dyrektorka szko³y Alicja Maksymowicz. Przede wszystkim wskazywa22 W tej sprawie 14 czerwca 1958 r. uda³ siê do Ministerstwa Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej ks. Stefan Brzykcy, prokurator Seminarium Duchownego. Tam uzyska³ odpowied, ¿e Koció³ rzymskokatolicki nie ma prawa nabywaæ ani posiadaæ, gdy¿ nie jest osob¹
prawn¹, poniewa¿ nie ma konkordatu. Podobnie w Urzêdzie ds. Wyznañ stwierdzono, ¿e
Koció³ rzymskokatolicki na ziemiach odzyskanych nic nie posiada, bo wszystko na tych ziemiach jako mienie poniemieckie jest w³asnoci¹ Pañstwa, a po drugie Koció³ rzymskokatolicki
nie ma prawa nic nabywaæ, poniewa¿ nie jest osob¹ prawn¹.
23 AAWO-N, Teczka Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum.
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³a na trudnoci lokalowe przy pl. Bema 2. Kierownik referatu kadr Wydzia³u
Zdrowia Prezydium WRN Teofil Bryka³a za dodawa³: Nie s¹dzê, bym musia³ komukolwiek udowadniaæ, jak potrzebne s¹ takie licea i jak nieodzowna
jest coraz wiêksza liczba ich absolwentów. Natomiast kierownik Wydzia³u
Zdrowia Prezydium WRN stwierdza³: Liceum trzeba rozwin¹æ. Potem pojawi³ siê podtytu³: Piek³o dziewcz¹t, a tu o warunkach nauki, braku boiska,
wietlicy, ³azienek. Artyku³ rzeczywicie dramatyczny, ale z drugiej strony
niew¹tpliwie napisany na zamówienie. Przecie¿ chodzi³o o uzasadnienie zabrania budynku innym, by przydzieliæ tej szkole.
Drobne zmiany merytoryczne w rozmowach miêdzy przewodnicz¹cym
Prezydium WRN Marianem Gotowcem a bpem Tomaszem Wilczyñskim nast¹pi³y dopiero pod koniec czerwca 1962 r. Wówczas  po rozmowie miêdzy
nimi  Gotowiec przes³a³ pismo do ordynariusza diecezji warmiñskiej,
w którym zaproponowa³ albo budynki przy ul. Jagielloñskiej i ul. Kopernika,
albo przy ul. Kopernika i gmach po Liceum Medycznym przy pl. Bema 2.
Biskup Wilczyñski odpowiedzia³ 30 czerwca i wskaza³ w pimie na alternatywê drug¹. Dalej nadmieni³ o wizycie dyrektora Urzêdu ds. Wyznañ i to, ¿e
dziêki jego wsparciu umorzono czynsze na³o¿one na budynek przy ul. Mariañskiej 3. Prosi³ wiêc, by te¿ Prezydium WRN przyzna³o diecezji w wieczyste u¿ytkowanie budynek przy ul. Kopernika 46 oraz wyrazi³o zgodê na jego
rozbudowê o oko³o 400 m2. Nastêpnie upomnia³ siê o sfinansowanie modernizacji budynku przy pl. Bema 2 (za³o¿enie centralnego ogrzewania i urz¹dzenie kaplicy). Od tego uzale¿nia³ termin przeprowadzki. Wreszcie te¿ podtrzyma³ wolê budowy nowego gmachu, o ile w³adze lokalne wyra¿¹ na to zgodê.
30 czerwca bp Wilczyñski przes³a³ te¿ pismo do Rady Ministrów w Warszawie (przez Prezydium WRN w Olsztynie) z prob¹ o przydzielenie na
w³asnoæ diecezji warmiñskiej w drodze uchwa³y Rady Ministrów domu przy
ul. Kopernika 46a oraz obiektu przy ul. Jagielloñskiej 57 (wybudowanego
w 1918 r. przez Koció³). Natomiast do Prezydium WRN w Olsztynie z³o¿y³
jeszcze probê o zgodê na rozbudowê tych dwóch obiektów.
4 lipca 1962 r. bp Wilczyñski wystosowa³ pismo do dyrektora Urzêdu ds.
Wyznañ w Warszawie Tadeusza ¯abiñskiego. Przede wszystkim poinformowa³ go o za³atwieniu sprawy budynku Wy¿szego Seminarium Duchownego
Hosianum, jednak  jak napisa³  gmach zastêpczy pozwala na istnienie
Seminarium, ale bez oddechu.
Piêæ dni póniej Prezydium MRN w Olsztynie przes³a³o projekt umowy
najmu budynku u¿ytkowego przy pl. Bema 2. Czynsz miesiêczny ustalono
w nim na 22 667,80 z³. W samej treci by³o jednak wiele pu³apek. Zakazywano m.in. dokonywania zmian wewn¹trz budynku, wykorzystywania go do
innych celów ni¿ seminaryjne (w³adze mog³y uznawaæ niektóre praktyki religijne za niezwi¹zane z funkcjonowaniem Seminarium), wreszcie wprowadzono zapis: Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres od 1 sierpnia 1962 r.
do 31 lipca 1972 r., z tym ¿e przed tym terminem mo¿e byæ rozwi¹zana
w ka¿dym czasie przez ka¿d¹ ze stron po uprzednim 3-miesiêcznym wypo-
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wiedzeniu24. To ostatnie zdanie zmienia³o wczeniejsze ustalenia dotycz¹ce
najmu na 20 lat. Bardzo niebezpieczny by³ te¿ zapis o wypowiedzeniu. Ale
pominiêto te¿ inne kwestie, np. wczeniejsze udostêpnienie przez diecezjê
w³adzom pañstwowym obiektów w Ornecie w zamian za gmach przy ul.
Mariañskiej 3.
Okres wakacyjny diecezja przeznaczy³a ju¿ na adaptacjê budynku przy
pl. Bema 2. Prac by³o bardzo du¿o. Nale¿a³o poprawiæ instalacjê elektryczn¹
(polecenie Zak³adu Energetycznego z 18 VII) i wyremontowaæ pomieszczenia
(zalecenia budowlane i remontowe przygotowa³ 6 IV 1962 r. prof. Romuald
Cebertowicz oraz docenci Jerzy Sielski i W³adys³aw Wêdziñski). 23 lipca tego
roku Kuria Biskupia podpisa³a umowê z Olsztyñskim Przedsiêbiorstwem
Budownictwa Miejskiego na wykonanie podstawowych prac naprawczych.
Natomiast 15 sierpnia zawarto jeszcze dodatkowe porozumienie na roboty
sanitarne i elektryczne oraz budowê komina centralnego ogrzewania.
O przeprowadzce Seminarium poinformowa³ te¿ bp Tomasz Wilczyñski
wiernych diecezji warmiñskiej w odezwie z 5 sierpnia w sprawie zbiórki ofiar
(czytanej w kocio³ach 12 tm.). Napisa³ w niej: W najbli¿szych tygodniach
alumni musz¹ siê przeprowadziæ do innego gmachu i jego odremontowanie
bêdzie kosztowaæ oko³o 400 tysiêcy z³otych. W tej nag³ej i wielkiej potrzebie
zwracamy siê znów o pomoc do kap³anów i wiernych ca³ej diecezji, bo bez tej
pomocy Seminarium Duchowne nie bêdzie mog³o normalnie funkcjonowaæ25.
Ze strony pañstwowej w plan eksmisji Seminarium Duchownego z ul.
Mariañskiej zaanga¿owano funkcjonariuszy bezpieczeñstwa. Najpierw przygotowano Projekt planu przekwaterowania26 (aneks nr 1). Poza informacjami ogólnymi zaznaczono w nim: W zwi¹zku z tym, ¿e lokale zastêpcze
wskazane przez PMRN w Olsztynie s¹ powierzchniowo mniejsze i znajduj¹
siê w 3-ch punktach miasta, nale¿y przypuszczaæ, ¿e Seminarium do wskazanych lokali nie przejdzie dobrowolnie. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e budynki
przy ul. Mariañskiej 3 s¹ ju¿ w administracji Wydzia³u Zdrowia PWRN,
zachodzi koniecznoæ przymusowego przekwaterowania Seminarium na
wniosek Wydzia³u Zdrowia PWRN. Nastêpnie podano dok³adny rozk³ad
przydzielonych pomieszczeñ zastêpczych i wykaz osób odpowiedzialnych za
eksmisjê.
W Notatce informacyjnej dotycz¹cej Seminarium Duchownego w Olsztynie w zwi¹zku z planowanym przekwaterowaniem z ul. Mariañskiej nr 3
do zastêpczych pomieszczeñ z 11 czerwca 1962 r.27 (aneks nr 2) przedstawiono historiê rozmów kocielno-pañstwowych na ten temat, fragmenty z listów
bp. Tomasza Wilczyñskiego oraz wypowiedzi niektórych ksiê¿y i alumnów
Seminarium. Wynika z nich, ¿e funkcjonariusze S³u¿by Bezpieczeñstwa po24

Ibidem.
Ibidem.
26 IPN, Bi 087/227/1.
27 Ibidem.
25
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siadali dok³adne informacje na temat czynnoci podejmowanych przez w³adze kocielne, by zapobiec odebraniu gmachu. Natomiast Plan zabezpieczenia eksmisji Seminarium Duchownego z czerwca 1962 r. (aneks nr 4) zawiera ju¿ dok³adny opis dzia³añ, jakie mia³y podj¹æ milicja i funkcjonariusze SB.
Zamierzano wykorzystaæ sieæ tajnych wspó³pracowników, Wydzia³y T i B
oraz powo³aæ specjalnie do tego celu Sztab Dowodzenia przy KW MO. W jego
sk³ad mieli wejæ naczelnik i jego zastêpca z Wydzia³u III, komendant miejski MO w Olsztynie, zastêpca naczelnika Wydzia³u S³u¿by Zewnêtrznej
i zastêpca naczelnika Wydzia³u Dochodzeniowego. Opisano te¿ dok³adnie, jak
planowano zabezpieczyæ trasê ewakuacji. Wreszcie najbardziej z³owrogo wygl¹da liczba osób, które zamierzano wykorzystaæ w akcji  650 milicjantów
i 24 dowódców sporód funkcjonariuszy mundurowych, 87 pracowników operacyjnych (razem 761) oraz 80 funkcjonariuszy z ZOMO i 123 pracowników
operacyjnych w³asnych (z KW MO). Ponadto do transportu planowano zarezerwowaæ 6 samochodów ciê¿arowych i 5 samochodów osobowych (Gaz-69),
a tak¿e 6 radiowozów (do ³¹cznoci) i 4 armatki wodne.
Bardzo wymowny jest równie¿ Plan czynnoci operacyjnych z 23 czerwca 1962 r.28 (aneks nr 3). Wynika z niego, ¿e sporód tajnych wspó³pracowników zamierzano wykorzystaæ osoby o kryptonimach: Bystry, Jan Zaremba, Pawe³, Ptak i Stanis³aw. Pomoc¹ mia³y s³u¿yæ Wydzia³y II i III
S³u¿by Bezpieczeñstwa oraz Wydzia³ S³u¿by Kryminalnej, a tak¿e IV i V KW
MO, Wydzia³y T i B (wymienione ju¿ w poprzednim planie). Odpowiedzialnym za ca³oæ planu uczyniono zastêpcê naczelnika Wydzia³u III SB
majora Mieczys³awa Sa³kowskiego.
Ju¿ z tych kilku dokumentów wynika, ¿e zamierzano zaanga¿owaæ
ogromn¹ liczbê ludzi, mo¿liwoci operacyjne oraz rodki techniczne, by dokonaæ ewakuacji Seminarium. W rzeczywistoci okaza³y siê one zbêdne, poniewa¿ w³adze diecezjalne  wiadome beznadziejnoci sytuacji  zadecydowa³y
o dobrowolnym przejciu do budynku przy pl. Bema 2. Musia³a jednak nast¹piæ zmiana w decyzji miejscowych decydentów, poniewa¿ Seminarium otrzyma³o ca³y gmach, a nie kilkanacie pomieszczeñ, co jeszcze podano w Planie
przekwaterowania.
Z Kroniki seminaryjnej wynika, ¿e zjazd wszystkich alumnów w zwi¹zku z rozpoczêciem roku akademickiego 1962/63 do budynku przy pl. Bema
odby³ siê w poniedzia³ek 17 wrzenia 1962 r. Odnotowano przede wszystkim
znaczne pogorszenie warunków mieszkaniowych. Klerycy musieli mieszkaæ
po szeciu w pokojach. Nie by³o jeszcze czynne ogrzewanie. Rok VI przeniesiono do budynku przy ul. Kopernika 46a. Jednak mimo tej trudnej sytuacji
Seminarium funkcjonowa³o normalnie. Liczy³o wówczas 124 alumnów (najwiêcej na roku pi¹tym i szóstym  30 i 28). Opiekê nad nimi sprawowa³o
16 wyk³adowców i wychowawców, w tym rektor, 2 wicerektorów i 2 ojców
duchownych). Wród nauczycieli akademickich by³o 11 doktorów. Po piêciu
28
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dniach od zjazdu 22 wrzenia mia³o miejsce powiêcenie nowego gmachu.
Uczyni³ to bp Tomasz Wilczyñski. Natomiast inauguracja roku akademickiego 1962/63 jeszcze tego samego dnia odby³a siê w sali katechetycznej przy
kociele Najwiêtszego Serca Jezusowego w Olsztynie.
Represje wobec kleryków i wyk³adowców jednak siê nie skoñczy³y. Ju¿
w 1963 r. wcielono do wojska 15 alumnów (12% ogó³u). Proceder ten kontynuowano równie¿ w latach nastêpnych. W³adze Kuratorium bez przerwy
domaga³y siê zgody na wizytacje. Nie uznawano te¿ w³asnoci kocielnej
budynku przy ul. Kopernika 46a, mimo ¿e by³a to dawna plebania parafii
Najwiêtszego Serca Jezusowego. Ci¹gle te¿ nêkano nadwymiarami podatkowymi i czynszami. I taka sytuacja trwa³a a¿ do 1989 r.29
Aneksy
Dokument nr 1
Sygn. IPN, Bi 087/227/1
Tajne
Projekt planu
przekwaterowania Seminarium Duchownego z ul. Mariañskiej 3
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie przekaza³o zespó³ budynków przy ul. Mariañskiej 3 Wydzia³owi Zdrowia i Opieki Spo³ecznej
PWRN w Olsztynie w trwa³y zarz¹d i u¿ytkowanie.
Umowa dzier¿awna zawarta z Kuri¹ Biskupi¹ w Olsztynie na okres 10 lat
wygas³a z dniem 20 XI 1961 r. W zwi¹zku z tym, ¿e o budynki te ubiega³ siê
od d³u¿szego czasu Wydzia³ Zdrowia i Opieki Spo³ecznej, PWRN na zlokalizowanie szko³y pielêgniarek, zaistnia³a koniecznoæ przekwaterowania Seminarium do innych pomieszczeñ. Przez powy¿sze przekwaterowanie nie nale¿y
rozumieæ likwidacji Seminarium.
W zwi¹zku z tym, ¿e lokale zastêpcze wskazane przez PMRN w Olsztynie s¹ powierzchniowo mniejsze i znajduj¹ siê w 3-ch punktach miasta,
nale¿y przypuszczaæ, ¿e Seminarium do wskazanych budynków nie przejdzie
dobrowolnie.
Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e budynki przy ul. Mariañskiej 3 s¹ ju¿
w administracji Wydzia³u Zdrowia PWRN, zachodzi koniecznoæ przymusowego przekwaterowania Seminarium na wniosek Wydzia³u Zdrowia PWRN.
W wypadku przymusowego przekwaterowania przewiduje siê, ¿e zaistniej¹ ni¿ej podane okolicznoci, utrudniaj¹ce w³adzom kwaterunkowym wykonanie przekwaterowania przymusowego:
29
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1. W³adze kocielne mog¹ specjalnie zatrzymaæ na okres przekwaterowania alumnów i ca³y personel pomocniczy, który w normalnych warunkach
okresu wakacyjnego by³by nieobecny w siedzibie Seminarium.
2. W dniu przekwaterowania mo¿na liczyæ siê z tym, ¿e w tym czasie
bêdzie odprawiane nabo¿eñstwo w samym Seminarium oraz mog¹ byæ zorganizowane nabo¿eñstwa w kocio³ach dla wiernych z biciem w dzwony i procesjami w poszczególnych parafiach.
3. Mo¿e nast¹piæ wypadek organizowania wiernych telefonicznie lub
przez goñców, by na wyznaczon¹ godzinê przybyæ pod budynek Seminarium.
W zwi¹zku z tym nale¿y przewidzieæ mo¿liwoæ wy³¹czenia rodków ³¹cznoci z Seminarium.
4. W wypadku gdy alumni zostan¹ rozpuszczeni na wakacje, nale¿y siê
liczyæ z mo¿liwoci¹, ¿e zostan¹ oni na dzieñ eksmisji sprowadzeni do budynku Seminarium. W zwi¹zku z tym nale¿y przewidzieæ mo¿liwoci zatrzymania w miejscach ich sta³ego zamieszkania (u rodzin) wzglêdnie, gdy ju¿ zostan¹ ci¹gniêci, nale¿y przewidzieæ mo¿liwoæ przeniesienia ich do w³asnych
domów przy przeprowadzaniu samej eksmisji.
5. W wypadku biernego oporu ze strony personelu i alumnów nale¿y
przewidzieæ koniecznoæ przymusowego wynoszenia ich z budynku Seminarium oraz odpowiednie kroki transportu do przewo¿enia na wyznaczone
miejsce.
W celu z³agodzenia w/w trudnoci nale¿y odpowiednio przygotowaæ spo³eczeñstwo m. Olsztyna, a mianowicie:
1. Koniecznym jest ukazanie siê w prasie i radio wywiadu z kierownikiem Wydzia³u Zdrowia i Opieki Spo³ecznej PWRN tow. Wêgrzynem na temat trudnoci lokalowych Szko³y Pielêgniarek w Olsztynie oraz trudnoci
kadrowych i placówek s³u¿by zdrowia na terenie ca³ego województwa.
2. Zorganizowaæ otwarte zebranie POP, na którym nale¿y omówiæ sytuacjê kadrow¹ w s³u¿bie zdrowia i warunki lokalowe Szko³y Pielêgniarek.
3. Na te same tematy winny ukazaæ siê artyku³y w prawie wydawanej
przez PAX.
Plan rozmieszczenia Seminarium w lokalach zastêpczych
Seminarium Duchowne zajmuje obecnie budynek przy ul. Mariañskiej 3
o powierzchni ogólnej 1801,70 m2 (mieszkania personelu pomocniczego,
mieszkania profesorów, biura, magazyny, archiwum, mieszkania alumnów,
sale wyk³adowe, biblioteka, refektarze kleryków, kaplica, jadalnia, pomieszczenia kuchenne i umywalnie) oraz budynek przy ul. Kopernika 46a o pow.
ogólnej 647,88 m2 (mieszkania alumnów, sale wyk³adowe, jadalnie, mieszkania profesorów, mieszkania personelu pomocniczego, kaplice, czytelnia, biblioteka, umywalnie, pomieszczenia kuchenne).
Jednoczenie zaznacza siê, ¿e na ul. Jagielloñskiej 57 w budynku tym
mieszkaj¹ siostry zakonne (12 osób), które zajmuj¹ ca³e poddasze o powierzchni 206,70 m2 z przeznaczeniem na sypialnie, rozmównicê, spi¿arniê,
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kaplicê, zakrystiê, umywalniê, kuchniê i oratorium. Razem w w/w budynkach zajêtych przez kler jest 2655,28 m2 powierzchni.
W zwi¹zku z koniecznoci¹ przekwaterowania proponuje siê przydzieliæ
nastêpuj¹ce pomieszczenia:
1. Sale wyk³adowe  w budynku przy ul. Jagielloñskiej 57 na I piêtrze
przydzieliæ dwie sale o powierzchni 195,50 m2 (147,0 + 47,6).
2. Biblioteka i czytelnia  w budynku przy Pl. Bema 2 na III piêtrze
2 sale o powierzchni 59,56 m2 (40 + 19,56).
3. Kaplica (sale) w budynku przy ul. Kopernika 46a 1 sala o powierzchni 61,16 m2.
4. Jadalnie  w budynku przy ul. Kopernika 46a przydzieliæ 1 izbê
o pow. 41,3 m2 i w budynku przy ul. Jagielloñskiej 57 1 izbê o pow. 22 m2 na
parterze.
5. wietlicê  w budynku przy ul. Jagielloñskiej 57 przydzieliæ 1 izbê
o pow. 33 m2 na parterze.
6. Kuchnie  w budynku przy ul. Kopernika 46a przydzieliæ 1 izbê
o pow. 27,58 m2 oraz w budynku przy ul. Jagielloñskiej 57 (suterena) 1 izbê
o pow. 29 m2.
7. Pomieszczenia biurowe  w budynku przy ul. Jagielloñskiej 57 przydzieliæ 1 izbê o pow. 52 m2 z przeznaczeniem na gabinet rektora oraz
w budynku przy ul. Kopernika 46a 1 izbê o pow. 19,47 m2 z przeznaczeniem
na kancelariê Seminarium.
8. Pomieszczenie gospodarcze i umywalniê oraz pralniê  w budynku
przy ul. Jagielloñskiej 57 przydzieliæ 6 izb o pow. 76,60 m2 z przeznaczeniem
na pralniê i umywalniê i magazyn oraz w budynku przy ul. Kopernika 46a
8 izb o pow. 120,77 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze,
umywalniæ, pralniê, prasowalniê i magazyny.
9. Izba chorych  w budynku przy ul. Kopernika 46a przydzieliæ na izbê
chorych 1 pomieszczenie na parterze o pow. 22,60 m2.
10. Mieszkania dla profesorów  w budynku przy ul. Jagielloñskiej 57
(poddasze) przydzieliæ 2 izby o pow. 35,8 m2 z przeznaczeniem dla 2 osób.
W budynku przy ul. Bema 2 (III p.) przydzieliæ 5 izb o pow. 109,82 m2
z przeznaczeniem dla 5 profesorów.
W budynku przy ul. Kopernika 46a przydzieliæ 3 izby o pow. 57 m2
z przeznaczeniem dla 3 profesorów. Razem przydziela siê na ten cel 10 izb
o pow. 201,16 m2 dla 10 osób.
11. Mieszkania personelu pomocniczego  w budynku przy ul. Jagielloñskiej 57 (suterena) przydzieliæ trzy izby o pow. 41 m2 oraz w budynku przy
ul. Kopernika 46a 3 izby o pow. 52,58 m2. Razem przydziela siê 6 izb o pow.
93,58 m2 dla 13 osób personelu pomocniczego.
Jednoczeúnie nale¿y przydzieliæ w budynku przy ul. Bema 2 (III p.)
4 izby + kuchnia o pow. mieszkalnej 85,36 m2 na zakwaterowanie 12 sióstr
zakonnych, przekwaterowanych z budynku przy ul. Jagielloñskiej 57 (poddasze).
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12. Pomieszczenia sypialne dla alumnów  w budynku przy ul. Jagielloñskiej 57 przydzieliæ pozosta³e pomieszczenia o pow. 366,90 m2 oraz
w budynku przy ul. Kopernika 46a 8 izb o pow. 208 m2. Razem przydziela siê
pomieszczenia dla zakwaterowania alumnów o pow. 574,90 m2 z przeznaczeniem dla 143 alumnów (po 4 m2 na 1 osobê).
Razem dla Seminarium przydziela siæ 1697,25 m2 powierzchni mieszkalno-u¿ytkowej (bez korytarzy, urz¹dzeñ sanitarnych, strychów itp.), w tym dla
sióstr zamieszka³ych przy ul. Jagielloñskiej 57 przydziela siê 85,36 m2.
Terminy, sposób i rodki potrzebne do przymusowego przekwaterowania
W dniu 2 lipca 1962 r. nale¿y wydaæ decyzjê o przekwaterowaniu dla
Kurii lub Seminarium z 7 dniowym terminem wniesienia odwo³ania do Miejskiej Komisji Lokalowej. Je¿eli nie zostanie wniesione odwo³anie, to w tym
wypadku w terminie 14 dni od wydania decyzji Seminarium winno dobrowolnie zwolniæ zajmowane pomieszczenia. Je¿eli pomieszczenie to nie zostanie
zwolnione w ci¹gu 14 dni, to w dniu 16 lipca 1962 r. zostanie wydane zarz¹dzenie egzekucyjne z terminem 7 dniowym. W zwi¹zku z tym eksmisja przymusowa odbêdzie siê w dniu 25 lipca 1962 r. o godz. 7.30.
W wypadku, gdy zostanie wniesione odwo³anie w terminie to w dniu
16 lipca 1962 r. winno odbyæ siê posiedzenie MKL w tej sprawie. W dniu
16 lipca 1962 r. zostan¹ dorêczone decyzje MKL i w dniu tym zostanie wydane
zarz¹dzenie egzekucyjne z terminem 7 dni do dobrowolnego opuszczenia pomieszczeñ. Je¿eli pomieszczenie te nie zostan¹ dobrowolnie opuszczone, to
w dniu 25 lipca 1962 r. o godz. 7.30 nast¹pi przymusowe przekwaterowanie.
W celu szybkiego i prawid³owego rozpatrzenia sprawy przez MKL nale¿y
powo³aæ nastêpuj¹cy sk³ad Komisji: przewodnicz¹cy Komisji Kaczyñski Eugeniusz, cz³onkowie  Tadeusz leszyñski i Zdzis³aw Bañkowski.
Jako strony zainteresowane na posiedzeniu MKL nale¿y wezwaæ: z ramienia Wydzia³u Spraw Lokalowych PMRN Pietrzyka Adama, z ramienia
Wydzia³u Zdrowia i Opieki Spo³ecznej PWRN Wêgrzyna, z ramienia MZBM
¯mijewskiego Stanis³awa oraz bezimiennie Seminarium lub Kuriê Biskupi¹.
Na dzieñ 25 lipca 1962 r. o godz. 7.00 nale¿y przygotowaæ 20 samochodów ciê¿arowych PKS, PTRW, Spó³dzielni Transportowiec i PKP oraz 2 autobusy z MKP, 2 samochody osobowe i 1 karetkê pogotowia ratunkowego.
W celu w³aciwej obs³ugi wszystkich rodków transportu nale¿y zapewniæ odpowiednich kierowców (cz³onków partii). W celu szybkiego i sprawnego
za³adunku i wy³adunku ruchomoci Seminarium nale¿y zmobilizowaæ
60 osób pracowników fizycznych i 20 osób odpowiedzialnych za wynoszone
rzeczy (do spisywania wynoszonych rzeczy).
Do kierowania eksmisj¹ w budynku nale¿y powo³aæ ob. Adama Pietrzyka
 kierownika Wydzia³u Spraw Lokalowych PMRN, który powinien mieæ do
pomocy aktywistów.
W czasie prowadzonej eksmisji ³¹cznikiem miêdzy tow. Pietrzykiem
a przewodnicz¹cym PMRN bêdzie tow. Bañkowski Zdzis³aw  kierownik Wy-
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dzia³u Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PMRN. W tym celu nale¿y
przewidzieæ odpowiedni telefon ze Szpitala Wojewódzkiego do Miejskiej Rady
Narodowej.
W celu zabezpieczenia ca³oci prowadzonej eksmisji nale¿y opracowaæ
osobny plan przez odnone w³adze.
W zwi¹zku z tym, ¿e w dniu 2 lipca 1962 r. zostanie wydana decyzja
o eksmisji, w której jako lokale zastêpcze bêd¹ wskazane pomieszczenia
w budynku przy ul. Jagielloñskiej 57 i Bema 2, nale¿y:
1. Spowodowaæ, aby do dnia 28 VI 1962 r. Szko³a Pielêgniarek opuci³a
III p. przy Pl. Bema 2 i pomieszczenia, które zostan¹ przydzielone Orkiestrze
Symfonicznej.
2. Spowodowaæ, aby do dnia 30 VI 1962 r. zosta³y opuszczone pomieszczenia przy ul. Jagielloñskiej 57, zajmowane przez Orkiestrê Symfoniczn¹
i Internat Szko³y Muzycznej.
Dokument nr 2
Sygn. IPN, Bi 087/227/1
Olsztyn, dnia 11 czerwca 1962 r.
Tajne
Notatka informacyjna
dotycz¹ca Seminarium Duchownego w Olsztynie w zwi¹zku
z planowanym przekwaterowaniem z ul. Mariañskiej nr 3
do zastêpczych pomieszczeñ
20 XI 1951 r. na podstawie spisanego protoko³u zdawczo-odbiorczego
Prezydium MRN w Olsztynie odda³o diecezji warmiñskiej w u¿ytkowanie na
10 lat obiekt po³o¿ony w Olsztynie przy ul. Mariañskiej nr 3.
W protokole tym znalaz³o siê zastrze¿enie stwierdzaj¹ce, ¿e ka¿dej ze
stron przys³uguje prawo wypowiedzenia umowy na rok przed up³ywem
10-letniego okresu dzier¿awy.
W 1960 r. w³adze miejskie maj¹c na uwadze ciê¿k¹ sytuacjê lokalow¹
miasta oraz szczególne potrzeby S³u¿by Zdrowia, do której ten budynek
uprzednio nale¿a³, postanowi³y umowy dzier¿awnej nie przed³u¿aæ.
W zwi¹zku z tym Miejski Zarz¹d Budynków Mieszkalnych w Olsztynie
pismem z dnia 5 VII 1960 r. zawiadomi³ Kuriê Biskupi¹ o wypowiedzeniu
umowy.
W 1961 r. z inicjatywy Kurii odby³o siê szereg rozmów z przedstawicielami w³adz miejskich i wojewódzkich, podczas których starano siê przekonaæ w³adze o koniecznoci pozostawienia Seminarium w dotychczasowym
budynku.
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Prezydium MRN uwzglêdniaj¹c w czêci postulaty Kurii, podjê³o decyzjê
z 4 X 1961 r., w której potwierdzi³o, ¿e umowa na dzier¿awê obiektu
w Olsztynie przy ul. Mariañskiej nr 3 wygasa z dniem 20 XI 1961 r. i nie
bêdzie przed³u¿ona, postanawiaj¹c jednoczenie wydzier¿awiæ obiekty zastêpcze dla Seminarium, sk³adaj¹ce siê z budynku przy ul. Jagielloñskiej nr
57 oraz budynku przy ul. Kopernika 46a  u¿ytkowanego dotychczas przez
Seminarium.
Od decyzji powy¿szej Kuria odwo³a³a siê do Prezydium WRN pismem
z dnia 16 IX 1961 r., motywuj¹c swe stanowisko tym, ¿e zgodnie z protoko³em zdawczo-odbiorczym z dnia 20 XI 1951 r. Kuria odda³a Prezydium WRN
w Olsztynie nieruchomoæ po³o¿ona w Ornecie pow. Braniewo pod nazw¹
Góra w. Andrzeja w zamian za bezp³atne u¿ytkowanie przedmiotowej nieruchomoci, ¿e Prezydium WRN uniemo¿liwi³o budowê nowego gmachu Seminaryjnego, wreszcie ¿e decyzje Prezydium WRN o przyznaniu pomieszczeñ
zastêpczych nie zaspokoi nawet minimalnych potrzeb Seminarium.
Prezydium WRN po rozpatrzeniu powy¿szego podjê³o uchwa³ê z dnia
6 XI 1961 r., w której uchwali³o skargê Kurii Biskupiej uznaæ za nieuzasadnion¹.
W miêdzyczasie Kuria Biskupia wnios³a podanie z dnia 16 XI 1961 r. do
Rady Ministrów w Warszawie o przekazanie na w³asnoæ nieruchomoci po³o¿onej w Olsztynie przy ul. Mariañskiej nr 3.
6 XI 1961 r. z inicjatywy Kurii odby³a siê rozmowa miêdzy przewodnicz¹cym Prezydium WRN w Olsztynie a biskupem Wilczyñskim, podczas której
ordynariusz diecezji stara³ siê przekonaæ przewodnicz¹cego przy pomocy ró¿norodnych argumentów o koniecznoci pozostawienia Seminarium w dotychczasowym budynku.
Wynikiem rozmowy by³o powo³anie przez przewodnicz¹cego WRN specjalnej Komisji, która mia³a jeszcze raz zbadaæ ca³¹ sprawê. W pracach Komisji brali udzia³ przedstawiciele Kurii i Seminarium.
Komisja wyniki swych prac przed³o¿y³a przewodnicz¹cemu, który na
tej podstawie uzna³, ¿e nale¿y dodatkowo przyznaæ Seminarium pomieszczenia zastêpcze przy Placu Bema 2, polecaj¹c jednoczenie przewodnicz¹cemu
Prezydium MRN zawiadomiæ o tym Kuriê oraz szczegó³owo udokumentowaæ
stanowisko w³adz.
W odpowiedzi Kuria Biskupia skierowa³a do prezydium WRN pismo
z dnia 24 I 1962 r., w którym stara³a siê udowodniæ, ¿e propozycja w³adz
w sprawie nowej lokalizacji Seminarium nie uwzglêdniaj¹ w dostatecznej
mierze jego potrzeb i wyst¹pi³a z wnioskiem o przed³u¿enie u¿ytkowania
gmachu przy ul. Mariañskiej nr 3 do chwili uzyskania przez Kuriê pomieszczenia o wystarczaj¹cym dla potrzeb Seminarium metra¿u, prosz¹c jednoczenie o wyra¿enie zgody na rozbudowê budynku przy ul. Kopernika nr 46a
i o umo¿liwienie realizacji tej inwestycji o powierzchni 1909 m2.
W odpowiedzi na powy¿sze pismo Wydzia³ do Spraw Wyznañ z upowa¿nienia Prezydium WRN zawiadomi³ Kuriê pismem z dnia 14 IV 1962 r.,
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i¿ wnioski Kurii dotycz¹ce lokalizacji Seminarium oraz przedstawiony projekt rozbudowy gmachu przy ul. Kopernika 46a pozostawia siê bez rozpatrzenia. Prezydium WRN jest jednak sk³onne rozpatrzyæ wniosek Kurii dotycz¹cy
rozbudowy wspomnianego budynku o oko³o 350 m2 powierzchni u¿ytkowej
i inne w tym zakresie ewentualne wnioski  pod warunkiem, ¿e budynek
przy ul. Mariañskiej nr 3 bêdzie przekazany Prezydium MRN w Olsztynie
w terminie do 1 VII 1962 r.
Z kolei ordynariusz diecezji bp Wilczyñski wystosowa³ do przewodnicz¹cego Prezydium WRN pismo z dnia 30 IV 1962 r., w którym podkrela³ swe
negatywne stanowisko wobec decyzji w³adz w sprawie przeniesienia Seminarium. Odpis tego pisma przes³a³ do prymasa Wyszyñskiego, bpa Choromañskiego, bpa Klepacza, bpa D¹browskiego, pos³ów na Sejm PRL: Makowskiego, Stommy i Hagmajera.
W korespondencji do bpa Klepacza bp Wilczyñski miêdzy innymi pisze:
... Palcem nie ruszê, aby pomóc w likwidacji Warmiñskiego Seminarium
Duchownego. Mam zamiar u¿yæ wszelkich godziwych sposobów w obronie.
Si³y fizycznej nie mam i tylko si³¹ fizyczn¹ mog¹ zabraæ gmach....
W licie z dnia 30 IV 1962 r. do pos³a dr. Stommy Stanis³awa pisze:
... Przesy³am ostatni¹ wymianê pism w sprawie gmachu Warmiñskiego Seminarium Duchownego. Wydaje mi siê, ¿e sprawa ta wchodzi w ostatni¹ fazê
rozwi¹zania. Jestem zdecydowany nie pomagaæ najmniejszym kiwniêciem
palca w likwidowaniu najstarszego w Polsce Seminarium i jednego z najstarszych w wiecie. Pa³k¹ broni³ siê nie bêdê, bo jej nie mam i nie uznajê walki
na kije. Wszystkimi innymi rodkami broni³ bêdê tej instytucji bez wzglêdu
na osobiste konsekwencje. Nie chcia³bym zamykaæ oczu w wiadomoci, ¿e
czego pomin¹³em w obronie sprawy istotnej dla diecezji warmiñskiej....
W innym dokumencie z tego samego dnia do prymasa Wyszyñskiego
pisze: ... Wydaje mi siê, ¿e w ci¹gu najbli¿szych dwóch miesiêcy sprawa
gmachu Warmiñskiego Seminarium Duchownego wejdzie w fazê krytyczn¹.
Przesy³am odpisy dokumentów, które charakteryzuj¹ stanowisko w³adz administracyjnych i moje. Raczy Wasza Eminencja przyj¹æ wyrazy nale¿nego
ho³du ....
W dokumencie z dnia 30 IV 1962 r. do bpa D¹browskiego Bronis³awa
pisze: ...Przesy³am Waszej Ekscelencji kopie ostatnich pism w sprawie gmachu Warmiñskiego Seminarium Duchownego. Si³¹ zabraæ mog¹. Dobrowolnie
nie opuszczê. Sam w niczym nie pomogê. ¯yczê weso³ego 1 maja ....
W licie z dnia 30 IV 1962 r. do Pos³a na Sejm PRL dr. Hagmajera
Jerzego pisze: ... Poniewa¿ Pan Doktór ³askawie troska³ siê podczas mojej
choroby serca o gmach Warmiñskiego Seminarium Duchownego pozwalam
sobie przes³aæ kopiê ostatnich pism w tej sprawie. Jestem zdecydowany dobrowolnie zajmowanego gmachu nie opuciæ jak d³ugo nie otrzymam innego
domu w pe³ni odpowiadaj¹cego potrzebom diecezji warmiñskiej lub jak d³ugo
nie zbudujê gmachu w³asnego. W domach kocielnych ulokowano knajpy, jak
np. Pod ¯aglami, a z resztek u¿ytkowanych domów chc¹ nas wysadziæ.
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Tylko si³¹ fizyczn¹ mog¹ usun¹æ Seminarium z zajmowanego domu. Nikt im
pomaga³ nie bêdzie. Wprost przeze mnie wszystkimi uczciwymi sposobami
bêdê broni³ istnienia i wielkoci co siê tychy liczby kleryków  najstarszego
w Polsce i jednego z najstarszych w wiecie Seminarium. Nie chcia³bym
zamykaæ oczu pozostawiaj¹c diecezjê w stanie gorszym ni¿ j¹ obj¹³em. Problem Seminarium jest problemem istotnym dla diecezji....
W wyniku tej korespondencji bp Wilczyñski otrzyma³ list od prymasa
Wyszyñskiego, w którym podtrzymuje go moralnie na duchu i wyra¿a ca³kowit¹ aprobatê zajêtej przez niego postawy w tej sprawie. Poza tym ostro
potêpia stanowisko tutejszych w³adz pañstwowych stwierdzaj¹c, ¿e jest ono
nie tylko krzywdz¹ce w najwy¿szym stopniu na p³aszczynie czysto ludzkich
stosunków, a próba wyrzucenia na ulicê Seminarium jest nieludzka i tr¹ci
barbarzyñstwem. Dalej stwierdza, i¿ tutejsze w³adze ... zapewne nie dzia³aj¹
bez natchnieñ odgórnych, ale to tym gorzej dla demokracji, która sprawia, ¿e
pewn¹ kategoriê ludzi traktuje siê gorzej ni¿ zwierzêta ....
Nadto widzi w tej sprawie zagro¿enie dla polskiej racji stanu na Ziemi
Warmiñskiej. ... Przecie¿ nikt kto rozumny nie pojmie  jak¹ korzyæ mo¿e
mieæ Partia i Rz¹d z tak drastycznych gwa³tów, jakie s¹ zapowiadane
w Olsztynie wobec Warmiñskiego Seminarium Duchownego. Gwa³ty dzi nikogo nie przekonuj¹, owszem objawiaj¹ s³aboæ gwa³cicieli, których ju¿ nie
staæ na inne argumenty prócz gwa³tu. Projektowany przez WRN gwa³t na
stan posiadania Warmiñskiego Seminarium Duchownego, polskiej racji stanu
na Ziemi Warmiñskiej nie pomo¿e. Natomiast propagandzie rewizjonistycznej dostarczy nowych zjadliwych argumentów. Na terenie Ziemi Warmiñskiej
w³adze pañstwowe przejê³y mnóstwo budynków kocielnych, ¿e proste poczucie sprawiedliwoci nakazuje pañstwu dokonaæ jakiej rekompensaty. Sprawê
Warmiñskiego Seminarium Duchownego jako nie tylko kocieln¹, ale i sprawê
polsk¹ na Warmii biorê sobie g³êboko do serca i uwa¿am j¹ za swoj¹ tak, ¿e
bêdê o ni¹ walczy³ wszystkimi dostêpnymi dla obywatela Polski rodkami ....
Dokumenty wspomniane wy¿ej, a mianowicie: pismo prezydium WRN
w sprawie opuszczenia budynku do 1 VII 62 r., odpis pisma bp. Wilczyñskiego, list prymasa Wyszyñskiego i jego odpowied  bp Wilczyñski przes³a³ do
wszystkich dziekanów wraz z odpowiednim zaleceniem, by wszyscy dziekani
osobicie przeczytali za³¹czone pisma i przes³ali je form¹ kurendy do prywatnego odczytania przez ksiê¿y w poszczególnych parafiach, z zaznaczeniem,
by ksiê¿a chwilowo nie poruszali tej sprawy na ambonie w szczegó³ach, lecz
w formie ogólnikowej polecili wiernym modliæ siê w intencji Seminarium.
Poza wymienionymi dokumentami z korespondencji na uwagê zas³uguje
szereg osobistych wypowiedzi bp. Wilczyñskiego i innych ksiê¿y obrazuj¹cych
jego stanowisko w sprawie Seminarium Duchownego.
Np. w dniu 13 maja br. na zorganizowanym przez stowarzyszenie sióstr
ró¿añcowym jajku przy parafii w. Jakuba w Olsztynie, bp Wilczyñski
w krótkim przemówieniu powiedzia³, ¿e Olsztyn jest zimnym religijnie,
a Seminarium Duchowne jest w bardzo ciê¿kim po³o¿eniu. W zwi¹zku z tym
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prosi³, by w tej intencji gor¹co siê modliæ. On za w sprawie Seminarium nie
ust¹pi ani kroku, a jak zajdzie potrzeba, to zaalarmuje ca³¹ diecezjê dla jego
obrony.
Ks. Neumann, dziekan i proboszcz parafii Mor¹g, w dniu 19 maja br.
zorganizowa³ konferencjê dekanaln¹ w zwi¹zku z przekazaniem dekanatu
i parafii swemu nastêpcy ks. Krepsztulowi. Na konferencji tej miêdzy innymi
przytoczy³ przebieg swej rozmowy z bp. Wilczyñskim. Powiedzia³ on, ¿e bp
Wilczyñski robi wszystko, aby nie oddaæ w³adzom budynku Seminaryjnego.
W tym te¿ celu pozostawia siê po³owê stanu osobowego kleryków w Seminarium. Sam za owiadczy³, i¿ uwa¿a, ¿e w³adze w sposób barbarzyñski nie
zabior¹ Seminarium ....
Inny z ksiê¿y z terenu miasta Olsztyn, w czasie osobistej rozmowy z bp.
Wilczyñskim, stara³ siê uzasadniæ mu potrzebê rozmów z w³adzami w sprawie spornego budynku. Bp Wilczyñski natomiast podenerwowany tym odpowiedzia³: Ksi¹dz zna ich pismo? Co tu prosiæ. Ja szko³y handlowej nie koñczy³em i Seminarium Duchownym handlowa³ nie bêdê. Dalej bp Wilczyñski
owiadczy³, ¿e proponowanego budynku przy ul. Jagielloñskiej w ¿adnym
wypadku nie przyjmie, poniewa¿ jest to budynek maleñki, a jego po³o¿enie
nie gwarantuje ¿adnych wygód dla uczelni. O ile dojdzie do usuniêcia go si³¹,
to i on potrafi odwo³aæ siê do diecezji.
Bêd¹c na wizytacji parafii Budry w pow. wêgorzewskim w dniu 19 V
1962 r. bp Wilczyñski na przyjêciu w plebanii powiedzia³, ¿eby jego korespondencji w sprawie budynku Seminarium na razie nie publikowaæ, ale wiernych indywidualnie podczas spowiedzi nale¿y informowaæ.
Biskup Drzazga za w indywidualnej rozmowie z jednym z ksiê¿y powiedzia³: Robimy wszystko, wyczerpujemy wszystkie rodki dla ratowania Seminarium Duchownego, aby nie powiedzieli nam ksiê¿a i ludzie, ¿emy nic
nie robili. Bo musimy mieæ pewne pokrycie w opinii i pewien presti¿. A gdy
nast¹pi koniecznoæ opuszczenia budynku, to mamy spokojne sumienie i nikt
nam nie mo¿e zarzuciæ zaniedbania obrony Seminarium Duchownego. Przed
si³¹ musimy ust¹piæ.
Ks. Brzykcy, prokurator Seminarium Duchownego, podczas rozmowy
z jednym ksiêdzem powiedzia³, ¿e Kuria Biskupia ani na krok nie zamierza
ust¹piæ z obecnego budynku zajmowanego przez Seminarium Duchowne, ¿e
podczas eksmisji zamierzaj¹ stawiæ czynny opór. W tym te¿ celu zatrzymuj¹
kleryków w Seminarium. Obaj rozmówcy w zwi¹zku z tym przewiduj¹ wielk¹ awanturê w Olsztynie. Takiego zdanie jest i wielu innych ksiê¿y, którzy
w zasadzie woleliby, aby do tego nie dosz³o.
Z materia³ów uzyskanych drog¹ operacyjn¹ wynika, ¿e kierownictwo Kurii dla obrony Seminarium Duchownego pozostawia na miejscu przez miesi¹c
lipiec 2/3 stanu osobowego kleryków, a 1/3 bêdzie zwalniana na wakacje
poszczególnymi partiami. Postanowienie o pozostawieniu kleryków przez
okres wakacji w Seminarium potwierdzaj¹ te¿ i sami klerycy, którzy w listach do swych krewnych i znajomych pisz¹ o trudnociach zagra¿aj¹cych ich
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budynkowi i o tym, ¿e wakacje w tym roku bêd¹ spêdzaæ w Seminarium. Np.
kleryk z V roku  Pako Franciszek, pisze do swego znajomego: ... rok
szkolny koñczymy 23 VI, ale jeszcze zatrzymamy siê w Seminarium, bo
mamy trudn¹ sprawê z budynkiem. Jak ju¿ wspomnia³em Panu, mamy do
1 VII opuciæ go. Wszystkie proby o pozwolenie na wybudowanie nowego
budynku albo rozbudowanie innego czy te¿ pozostanie w tym, w którym
obecnie mieszkamy zosta³y pozostawione bez rozpatrzeñ ....
Kleryk z IV roku Murawski Zenon do swego brata ks. Aniceta Murawskiego pisze: W tym roku równie¿ problematycznie zapowiadaj¹ siê wakacje,
mianowicie bêdziemy musieli prawdopodobnie pozostaæ tu jaki miesi¹c d³u¿ej, a mo¿e i wiêcej  dlaczego?  zapewne siê domylasz. Zreszt¹ i tak siê
dowiesz, a mo¿e ju¿ wiesz, jaka jest sytuacja z naszym pomieszczeniem ....
Poza tym ustalono, ¿e niejaki ojciec Bronis³aw z Warszawy (bli¿szych
danych brak) oznajmi³ bp. Wilczyñskiemu, ¿e w sprawie budynku Seminarium Duchownego przyjedzie do Olsztyna pan Bogdan (chodzi o wicedyrektora Urzêdu Wyznañ), który bêdzie chcia³ sprawê Seminarium za³atwiæ pozytywnie. Radzi³ on równie¿ bp. Wilczyñskiemu przygotowaæ jeszcze inne sprawy sporne miêdzy Kuri¹ a w³adzami administracyjnymi, które tak¿e bêdzie
chcia³ rozpatrzyæ.
W wyniku tego szereg ksiê¿y, a miêdzy innymi ks. Czepu³kowski, ks.
Samsonowski(?) i ks. Karpiñski twierdz¹, ¿e sprawa budynku Seminarium
Duchownego bêdzie za³atwiona na korzyæ Kurii Biskupiej.
Niezale¿nie od tego w dniu 7 VI 1962 r. dosz³o do spotkania miêdzy
kierownikiem Wydzia³u Wyznañ PWRN w Olsztynie a ks. Czepu³kowskim,
proboszczem parafii w. Józefa w Olsztynie. W trakcie rozmowy ks. Czepu³kowski zapyta³ czy prawd¹ jest, ¿e w najbli¿szych dniach przyjedzie do Olsztyna pan dyrektor Bogdan i sprawa budynku Seminarium ma byæ przez
niego pozytywnie za³atwiona. W odpowiedzi kierownik Wydzia³u oznajmi³, ¿e
sytuacjê budynku Seminarium Duchownego komplikuje sam bp Wilczyñski
przez kolportowanie ró¿nego rodzaju dokumentów, jak: list Wyszyñskiego,
pismo Wilczyñskiego do Prezydium WRN, komunikaty do dziekanów itp. Ks.
Czepu³kowski zgodzi³ siê z tym i powiedzia³, ¿e list Prymasa jest nie na
miejscu oraz zaproponowa³ spotkanie z bp. Wilczyñskim na gruncie neutralnym dla omówienia sprawy budynku Seminarium Duchownego.
O przebiegu tej rozmowy ks. Czepu³kowski poinformowa³ bp. Wilczyñskiego.
Na podstawie posiadanych w tej sprawie materia³ów trudno jest ustaliæ,
kto by³ faktycznym inicjatorem proponowanego spotkania  Kuria czy Wydzia³ Wyznañ. Do chwili podjêcia decyzji, co do ewentualnego spotkania
z biskupem, w¹tpliwoæ tê nale¿a³oby wyjaniæ w rozmowie z tow. Topczewskim.
[brak podpisu]
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Dokument nr 3
Sygn. IPN, Bi 087/227/2
Zgadzam siê
Dnia ... 1962 r.

Olsztyn, dnia 23 czerwca 2962 roku
Tajne
Za³. nr 1

Plan
czynnoci operacyjnych zwi¹zanych z zabezpieczeniem
przekwaterowania Seminarium Duchownego z budynku
przy ul. Mariañskiej nr 3 do pomieszczeñ zastêpczych
Zgodnie z decyzj¹ PWRN w Olsztynie, wyra¿on¹ w pimie Wydzia³u
Wyznañ z dnia 14.04.62 r. skierowanym do Kurii Biskupiej, Seminarium
Duchowne winno opuciæ dotychczas zajmowany budynek przy ul. Mariañskiej nr 3 i przejæ do pomieszczeñ zastêpczych przy ul. Jagielloñskiej nr 57
i ul. Kopernika nr 46a do 1.07.62 r.
W odpowiedzi w pimie z dnia 30.04.1962 r. bp Wilczyñski stwierdzi³, ¿e
budynku przy ul. Mariañskiej nr 3 w oznaczonym terminie nie opuci, gdy¿
to by siê równa³o likwidacji Seminarium Duchownego.
Odpis tego pisma oraz listu Prymasa Wyszyñskiego i szereg innych dokumentów bp Wilczyñski przes³a³ wraz z odpowiednim komunikatem do
dziekanów Diecezji Warmiñskiej, celem zapoznania siê z ich treci¹ ksiê¿y,
zalecaj¹c zarazem mod³y w intencji obrony Seminarium Duchownego.
W wielu wypowiedziach oraz korespondencji z szeregiem biskupów
i dzia³aczy katolickich, bp Wilczyñski stwierdza, ¿e budynku Seminarium
Duchownego nie opuci.
W tym celu pozostawia on na miejscu na okres wakacji 2/3 sk³adu osobowego kleryków, których zadaniem ma byæ obrona Seminarium Duchownego
przed eksmisja.
Obok tego od 25.06. do 14.07 zaplanowane s¹ w budynku Seminarium
Duchownego ró¿nego rodzaju rekolekcje dla ksiê¿y i organistów.
W najbli¿szych dniach, a najpóniej do 27.06.62 r. zostanie przeprowadzona rozmowa przez przewodnicz¹cego PWRN z bp. Wilczyñskim (wg opracowanego planu) na temat przekwaterowania Seminarium Duchownego do
pomieszczeñ zastêpczych:
 ul. Jagielloñska nr 56, ul. Kopernika 46a i czêæ pomieszczeñ przy
Placu Bema nr 2 (parter) lub
 ca³y budynek przy Placu Bema nr 2 i przy ul. Kopernika nr 46a.
Przy obu wariantach brana jest pod uwagæ rozbudowa budynku przy
ul. Kopernika nr 46a oko³o 350 m2 do 400 m2 powierzchni u¿ytkowej.
W zwi¹zku z postaw¹ Kurii, a w szczególnoci bp. Wilczyñskiego, który
zmierza do organizowania oporu dla obrony Seminarium Duchownego, za-
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chodzi potrzeba wykorzystania wszystkich rodków i mo¿liwoci pracy operacyjnej.
I.A. Po rozmowie przewodnicz¹cego PWRN w Olsztynie z bp. Wilczyñskim odbyæ spotkania z nastêpuj¹c¹ sieci¹ tw., celem ustalenia jego postawy
i stanowiska Kurii w tej sprawie:
1. W dniu 27.06.62 r. o godz. 22.00 odbyæ spotkanie z tw. Bystry, celem
ustalenia postawy bp. Wilczyñskiego po rozmowie z przewodnicz¹cym WRN.
Tw. Bystry ma mo¿liwoci przeprowadzenia rozmowy z bp. Wilczyñskim na powy¿szy temat, gdy¿ poredniczy³ w tej sprawie miêdzy nim
a Wydzia³em Wyznañ.
W dniu 25.06.62 r. otrzyma on na tê okolicznoæ odpowiednie zadanie.
Wykona kpt. Skoczek Józef.
2. W dniu 27.06. 62 r. odbyæ spotkanie z tw. Jan Zaremba.
W dniu 26.06.62 r. otrzyma on zadanie przyjazdu do Olsztyna na dzieñ
27.06.62 r. celem przeprowadzenia rozmowy z bp. Wilczyñskim i ks. Karpiñskim na temat budynku Seminarium Duchownego i wysondowania ich postawy po rozmowie w PWRN.
Wykona mjr Sa³kowski Mieczys³aw.
3. W dniu 28.06.62 r. odbyæ spotkanie z tw. Pawe³.
W dniu 27.06.62 r. bp Wilczyñski bêdzie uczestniczy³ w uroczystoci
imieninowej i z okazji 25-lecia kap³añstwa u dziekana w Gi¿ycku, gdzie
bêdzie równie¿ obecny tw. Pawe³.
W czasie powy¿szego spotkania bp Wilczyñski niew¹tpliwie sprecyzuje
swoje stanowisko w sprawie budynku Seminarium Duchownego po rozmowie
z PWRN.
Wykona kpt. Skoczek Józef.
4. Podobne zadanie otrzyma tw. Ptak. Spotkanie z nim odbêdzie siê
w dniu 27.06.62 r.
Wykona por. Zglinicki Zbigniew.
Wyniki odbytych spotkañ z powy¿sz¹ sieci¹ pozwol¹ nam na wstêpne okrelenie zajêtego stanowiska przez bp. Wilczyñskiego w sprawie budynku Seminarium Duchownego po przeprowadzonej rozmowie w PWRN w Olsztynie.
B. W wypadku zajêcia negatywnego stanowiska przez bp. Wilczyñskiego
w odniesieniu do propozycji PWRN w sprawie budynku Seminarium Duchownego, zabezpieczyæ dop³yw informacji z przebiegu organizowanych przez
Kuriê nastêpuj¹cych konferencji i rekolekcji w Seminarium Duchownym
w Olsztynie w dniach od 25.06.62 r. do 14.07.62 r. i tak:
1. W dniach od 25.06.62 r. do 28.06.62 r. trwaæ bêd¹ w Seminarium
Duchownym rekolekcje dla ksiê¿y wikarych.
Przebieg tych rekolekcji zabezpieczyæ przy pomocy tw. Stanis³aw.
Wykona por. Porwal Ryszard.
2. W dniach od 29.06.62 r. do 30.06.62 r. odbêdzie siê zjazd duchowieñstwa w Olsztynie z okazji X-lecia sakry biskupiej bp. Wilczyñskiego.
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Przebieg tej uroczystoci zabezpieczyæ przy pomocy tw. Fidelis i Jan
Zaremba.
Wykona mjr Sa³kowski i kpt. Skoczek.
 oficjaln¹ czêæ uroczystoci w katedrze utrwaliæ na tamie minifonowej.
Wykona kpr. Wójcik Wies³aw.
3. Rekolekcje dla ksiê¿y proboszczów w dniach od 2.07.62 r. do 5.07.62 r.
zabezpieczyæ przy pomocy MT, Ptak, Doktor.
Wykona por. Zglinicki i por. Porwal R.
4. Rekolekcje dla organistów w dniach od 9.07.62 r. do 14.07.62 r. zabezpieczyæ przy pomocy wytypowanych jednostek tw. sporód organistów.
Wykona kpt. Licki J.
5. W dniu 28.06.62 r. odbyæ spotkanie z tw. Uczciwy (kleryk Seminarium Duchownego) celem ustalenia aktualnej sytuacji i nastrojów panuj¹cych wród alumnów w zwi¹zku z zamierzonym przekwaterowaniem.
Na powy¿szych konferencjach i rekolekcjach bp Wilczyñski, wzglêdnie
inni kurialici mog¹ wyst¹piæ z pewnymi zaleceniami co do form i metod
organizowania obrony budynku Seminarium Duchownego przed eksmisj¹.
C. W wypadku stwierdzenia faktów podejmowania przez Kuriê Biskupi¹
i kler do³owy prób organizowania spo³eczeñstwa przeciwko w³adzy pañstwowej, nale¿y uaktywniæ i uczêstotliwiæ pracê z ca³¹ siec¹ tw sporód duchownych i osób wieckich, bêd¹cych na kontakcie wszystkich jednostek operacyjnych KW MO celem przeciwdzia³ania.
W tym celu:
1. Grupa V-ta Wydzia³u III-go i powiatowe jednostki s³u¿by bezpieczeñstwa posiadaj¹ce na kontakcie sieæ tw wywodz¹c¹ siê sporód osób duchownych uaktywni¹ z ni¹ pracê.
Wykona kpt. Skoczek.
2. Wydzia³y II-gi i III-ci S³u¿by Bezpieczeñstwa oraz Wydzia³ S³u¿by Kryminalnej, IV-ty i V-ty KW MO wytypuj¹ jednostki tw i po, z którymi nale¿y
utrzymywaæ systematyczny kontakt celem ustalania penetracji kleru i elementów klerykalnych do spo³eczeñstwa na terenie m. Olsztyna i j¹trzenia nastrojów przeciwko w³adzy pañstwowej na rzecz obrony Seminarium Duchownego.
Sprawy te omówi z naczelnikami poszczególnych Wydzia³ów mjr Sa³kowski po uprzednio wydanej decyzji w tej sprawie przez kierownictwo tutejszej
Komendy Wojewódzkiej MO.
3. Na kilka dni przed eksmisj¹ i w samym dniu eksmisji Seminarium
Duchownego z zajmowanego budynku, nale¿y utrzymywaæ systematyczny
kontakt z ca³¹ sieci¹ tw i po, przez wszystkie jednostki wydzia³ów operacyjnych KW MO.
Wykonaj¹ naczelnicy Wydzia³ów Operacyjnych.
4. W okresie przed eksmisj¹ i w samym dniu eksmisji nale¿y utrzymywaæ aktywny kontakt z sieci¹ tw i po, zatrudnionych na terenie ni¿ej wymie-
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nionych wiêkszych instytucji i zak³adów pracy, celem zabezpieczenia przed
ewentualnym wyprowadzeniem za³ogi na ulicê dla demonstracji na rzecz
obrony Seminarium Duchownego.
 DOKP
 Wojewódzka Rada Narodowa i Miejska Rada Narodowa
 WZGS
 Okrêgowa Dyrekcja Poczt i Telegrafu
 Wêze³ PKP
 Rzenia Miejska
 Kortowo (zorganizowane tam obozy)
 Spó³dzielnia Pracy im. Nowotki
 OPZB
W tym celu grupa VI-ta Wydz. III-go wspólnie z Wydzia³em IV-tym KW
MO opracuj¹ odpowiedni plan zabezpieczenia tych obiektów.
II. Równolegle z prac¹ operacyjn¹ nale¿y uaktywniæ pracê pomocniczych
jednostek operacyjnych.
1. Wydzia³ T.
 Po przeprowadzonej rozmowie z bp. Wilczyñskim w PWRN nale¿y przez
okres kilku dniu (w zale¿noci od zajêtego przez niego stanowiska) wprowadziæ
przez ca³¹ dobê dy¿ury w Wydz. T, celem ustalania zamierzeñ Kurii.
O treci wa¿niejszych informacji z miejsca sygnalizowaæ kierownictwo
Wydzia³u III-go.
Wykona naczelnik Wydzia³u T.
 Podobnie wprowadziæ przez ca³¹ dobê dy¿ury w Wydziale T na kilka
dni przed eksmisj¹ i w dniu eksmisji Seminarium Duchownego w budynku
przy ul. Mariañskiej nr 3.
Wykona naczelnik Wydzia³u T
 Uruchomiæ eksploatacjê PP u figuranta krypt. Architekt.
Wymieniony jest zaufan¹ osob¹ biskupów olsztyñskich i w jego pomieszczeniu mog¹ mieæ miejsce rozmowy na temat stanowiska bp. Wilczyñskiego
w sprawie budynku Seminarium Duchownego.
Wykona naczelnik Wydzia³u T.
2. Pocz¹wszy od dnia 27.06.62 r. a¿ do przeprowadzenia eksmisji Wydzia³ W uaktywni pracê, podejmuj¹c w szerszym zakresie jak dotychczas
materia³ wyrywkowy, a w szczególnoci dot. Kurii i Seminarium Duchownego.
O wa¿niejszych materia³ach zwi¹zanych ze spraw¹ budynku Seminarium Duchownego sygnalizowaæ z miejsca kierownictwo Wydzia³u III-go.
Wykona naczelnik Wydzia³u W.
3. Naczelnik Wydzia³u B zorganizuje zakryty punkt w obrêbie Seminarium Duchownego, z którego mo¿na by obserwowaæ ruchy i przygotowania ze
strony osób tam zamieszka³ych.
 niezale¿nie do tego, w okresie przed eksmisj¹ zostan¹ skierowane
w odpowiednie dni na teren Seminarium Duchownego takie jednostki tw. jak
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MT, Ptak i Stanis³aw  celem ustalania aktualnej sytuacji i nastrojów
wród alumnów i ewentualnie czynionych przygotowañ do przeciwstawienia
siê zarz¹dzeniom w³adz w odniesieniu do eksmisji.
III. Omówiæ z zaufan¹ osob¹ z kierownictwa Zak³adu Sieci Energetycznych sposób wy³¹czenia dop³ywu pr¹du z sieci, na terenie których znajduj¹
siê kocio³y w. Jakuba, Serca Jezusowego i w. Józefa.
Dzwony w tych kocio³ach  wg danych tw Fidelis  uruchomiane s¹
przy pomocy motorów elektrycznych.
Wy³¹czenie ich w dniu eksmisji z sieci dop³ywu pr¹du spowoduje unieruchomienie dzwonów, które mog¹ byæ wykorzystane do prowokacji i zaalarmowania wiernych.
Uruchomienia ich natomiast przy pomocy lin poci¹gowych jest niemo¿liwe.
Wykona mjr Dr¹g W³adys³aw.
Odpowiedzialnym za ca³oæ realizacji przedsiêwziêæ niniejszego planu
czyni siê zastêpcê naczelnika Wydzia³u III-go mjr Sa³kowskiego
Wyk. 3 egz. JK.
KW MO

Zca Naczelnika Wydzia³u III-go
w Olsztynie
mjr M. Sa³kowski
Dokument nr 4

Sygn. IPN, Bi 087/227/1
Zatwierdzam
Komendant Milicji Obywatelskiej
Wojew. Olsztyñskiego
Pp³k Br. Moczkowski

Olsztyn, dnia ... VI 1962 r.

Tajne
spec. Znaczenia

Plan
zabezpieczenia eksmisji Seminarium Duchownego z budynku
przy ul. Mariañskiej nr 3 w Olsztynie
Z dniem 20 XI 1961 r. wygas³a umowa dzier¿awna, zawarta na okres
10 lat miêdzy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie, a Kuri¹
Biskupi¹ w sprawie u¿ytkowania zespo³u budynków przy ul. Mariañskiej nr 3,
bêd¹cych w³asnoci¹ MRN.
Miejscowe w³adze podjê³y decyzjê o koniecznoci przekwaterowania Seminarium do budynków zastêpczych na terenie m. Olsztyna tj. przy ul. Jagielloñskiej 57 i Placu Bema 2.
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W wyniku rozmów kierownictwa Kurii z w³adzami wojewódzkimi i miejskimi oraz po wymianie szeregu korespondencji nakazuj¹cej opuszczenie budynków do dnia 1 VII 1962 r.  biskup Wilczyñski ustosunkowa³ siê negatywnie do zaleceñ w³adz, podejmuj¹c szereg przedsiêwziêæ id¹cych w kierunku
organizowania opinii publicznej na rzecz obrony Seminarium Duchownego.
Korespondencjê z w³adzami oraz z prymasem Wyszyñskim rozes³a³ do
wielu biskupów i pos³ów na Sejm oraz do dziekanów, celem zapoznania ca³ego diecezjalnego duchowieñstwa i wiernych.
Niezale¿nie od tego pozostawia na miejscu Seminarium Duchownego 2/3
ca³ego sk³adu alumnów oraz od 25 czerwca br. organizuje ró¿nego rodzaju
rekolekcje, narady, jak:
 25-28 VI 62 r. rekolekcje dla ksiê¿y,
 29 VI 62 r. zjazd ksiê¿y w zwi¹zku z 10-leciem sakry biskupiej bp.
Wilczyñskiego,
 1-9 VII 62 r. przypuszczalnie odbywaæ siê bêd¹ dalsze turnusy rekolekcji dla ksiê¿y,
 9-14 VII 62 r. rekolekcje dla organistów diecezji warmiñskiej.
W dniu 4 VI 1962 r. na polecenie Zespo³u Kierowniczego KW PZPR
w Olsztynie postanowiono skonsultowaæ z w³adzami centralnymi nastêpuj¹ce
rozwi¹zania przekwaterowania:
Wariant I
Zlokalizowaæ Seminarium Duchowne w budynkach przy ul. Jagielloñskiej 57 i przy Pl. Bema nr 2 (parter)
Wariant II
Zlokalizowaæ Seminarium w budynku przy Pl. Bema nr 2 (ca³y blok)
Wariant III
W przypadku nie wyra¿enia zgody przez Kuriê na dobrowolne opuszczenie budynku przy ul. Mariañskiej nr 3 i przeniesienia Seminarium do wskazanych pomieszczeñ wg wariantu I lub II, nie przydzielaæ ¿adnego z pomieszczeñ a tylko daæ pomieszczenia zastêpcze na mieszkania profesorom i personelowi pomocniczemu, zamieszka³emu w budynku przy ul. Mariañskiej nr 3.
W tym wypadku eksmitowaæ Seminarium wraz z alumnami i nieruchomociami poza teren miasta.
W dniu 27 VI 1962 r. w wyniku rozmowy przewodnicz¹cego PWRN z bp.
Wilczyñskim wyrazi³ on wstêpn¹ zgodê na dobrowolne opuszczenie dotychczas zajmowanych budynków i przeniesienie Seminarium do budynku przy
Pl. Bema nr 2. Jednak bp Wilczyñski uwarunkowa³ udzielenie ostatecznej
odpowiedzi w dniu 30 VI 1962 r. po uprzednim sprawdzeniu proponowanych
przez w³adze pomieszczeñ.
W celu zabezpieczenia dokonania eksmisji planuje siê nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia:
 W dniu 30 VI 1962 r. oraz w dniach nastêpnych odbyæ spotkania
z sieci¹ tw, celem ustalenia postawy bp. Wilczyñskiego i zamiarów w tej
sprawie.
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Plan realizacji tego zadania zosta³ opracowany oddzielnie z uwzglêdnieniem wykorzystania mo¿liwoci Wydzia³u T.
 Na kilka dni przed planowanym przekwaterowaniem Seminarium Duchownego i w dniu eksmisji utrzymaæ systematyczny kontakt z ca³¹ sieci¹ tw
sporód duchownych Kocio³a katolickiego, celem ustalenia planów i przygotowañ ze strony Kurii Biskupiej dla obrony budynku Seminarium Duchownego.
 Wykorzystaæ do tego celu pe³ne mo¿liwoci Wydzia³u T.
 Podobnie w tym samym okresie ca³y aparat operacyjny S³u¿by Bezpieczeñstwa i MO utrzyma systematyczny kontakt z sieci¹ tw i pomoc¹ obywatelsk¹ celem sondowania nastrojów w spo³eczeñstwie m. Olsztyna dla ustalenia ewentualnych przygotowañ ze strony Kurii i Kleru do podburzania
i wykorzystania spo³eczeñstwa do obrony Seminarium Duchownego.
 W wypadku ustalenia takich przygotowañ, przyst¹piæ niezw³ocznie do
przeciwdzia³ania droga rozmów profilaktycznych i innych rodków operacyjnych.
W trakcie pracy z tw i po nale¿y zwróciæ uwagê, aby z naszej strony nie
spowodowaæ niepotrzebnych nastrojów w tej sprawie.
Nale¿y tylko wy³¹cznie sondowaæ nastroje w spo³eczeñstwie dla zorientowania siê, czy kler nie czyni przygotowañ wród spo³eczeñstwa do podburzania i wyprowadzania na miasto do obrony Seminarium Duchownego.
I. Ca³oci¹ zabezpieczenia kierowa³ bêdzie Sztab Dowodzenia KW MO.
Do Sztabu Dowodzenia KW MO dokooptuje siê:
 pp³k M. Targielskiego n-ka Wydz. III-go,
 mjr M. Sa³kowskiego z-ce n-ka Wydz. III-go,
 kpt. K. Zieliñskiego k-nta Miasta MO,
 kpt. St. ¯o³nowskiego z-cê n-ka Wydz. S³. Zewnêtrznych,
 kpt. St. Kondrat z-cê n-ka Wydzia³u Dochodzeniowego.
II. Sposób zabezpieczenia dobrowolnego opuszczenia budynku przy
ul. Mariañskiej nr 3 i zajêcia budynku przy Pl. Bema nr 2
Mimo wyra¿enia zgody bp Wilczyñskiego na dobrowolne opuszczenie budynków przy ul. Mariañskiej nr 3, nale¿y liczyæ siê z ewentualnymi prowokacjami i zorganizowanymi wyst¹pieniami na terenie m. Olsztyna w czasie
trwania przekwaterowania Seminarium.
W celu zapewnienia dop³ywu informacji o ewentualnych przygotowaniach do prowokacji, stosowania ci¹g³ej obserwacji i utrzymania nale¿ytego
porz¹dku na terenie miasta  planuje siê:
A. Zabezpieczenie rejonu nr 1, tj. ulic bezporednio przylegaj¹cych do
Seminarium.
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1. Ulice: czêæ Niepodleg³oci, Wiejska i Mariañska patrolowane bêd¹
przez 3 pracowników operacyjnych po cywilnemu pod d-ctwem ... ., któremu
przydziela siê nastêpuj¹cych pracowników operacyjnych:
1. ...
2. ...
3. ...
Dowódca ³¹cznoci utrzymuje ze Sztabem Dowodzenia KW MO za pomoc¹ nieoznakowanego radiowozu, któremu SD wyznacza siê na ul. Wiejskiej
w pobli¿u ul. Niepodleg³oci.
Zadaniem pracowników operacyjnych jest:
 stosowanie obserwacji sta³ej na wyznaczonych ulicach, zbieranie informacji o wypowiedziach i nastrojach wród przebywaj¹cych tam ludzi,
 w wypadku grupowania siê osób, us³yszenia lub uzyskania wypowiedzi
wiadcz¹cych o przygotowaniach do prowokacji, natychmiast informacje te
przekazywaæ do Sztabu KW MO.
2. Na ul. Niepodleg³oci na odcinku od Pl. Roosevelta do wlotu ul. Kociuszki, s³u¿bê pe³niæ bêdzie patrol milicyjna dwuosobowa [sic!]. Zadaniem
tej patroli bêdzie:
 patrolowanie wyznaczonego odcinka wykonuj¹c ogólnomilicyjne zadania,
 na ¿¹danie pracowników operacyjnych, udzielaj¹ im okrelonej przez
nich pomocy (legitymowanie, zatrzymywanie, itp.).
Funkcjonariusze pe³ni¹cy s³u¿bê patrolow¹ ³¹cznoæ utrzymuj¹ ze stanowiskiem dowodzenia KW MO za pomoc¹ kaset telefonicznych zainstalowanych przy ul. Marchlewskiego i Kociuszki  róg Niepodleg³oci.
B. Zabezpieczenie rejonu II stanowi¹cego odcinek ul. Kociuszki do ul. Kêtrzyñskiego
1. Ulica Kociuszki do ul. Kêtrzyñskiego patrolowana bêdzie przez
4 pracowników operacyjnych po cywilnemu pod d-ctwem ..., któremu przydziela siê nastêpuj¹cych pracowników operacyjnych:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
Dowódca bêdzie utrzymywa³ ³¹cznoæ ze Sztabem Dowodzenia KW MO
za pomoc¹ nieoznakowanego radiowozu, któremu SD wyznacza siê na parkingu przed hotelem Warmiñskim.
Zadaniem pracowników operacyjnych bêdzie przekazywanie wszelkich
informacji i spostrze¿eñ dotycz¹cych przenoszonego Seminarium.
2. Na trasie tego rejonu pe³niæ bêdzie s³u¿bê dwuosobowa patrol ruchu
drogowego na motocyklu.
Zadaniem tego patrolu jest:
 utrzymywanie porz¹dku w ruchu ko³owym,
 w wypadku spostrze¿eñ o grupowaniu siê osób natychmiast melduje
na stanowisko dowodzenia KW MO za pomoc¹ telefonu z kaset milicyjnych.
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C. Zabezpieczenie rejonu III stanowi¹cego Pl. Bema i odcinek ul. Kêtrzyñskiego do Kociuszki.
1. Plac Bema i odcinek ul. Kêtrzyñskiego patrolowany bêdzie przez 4
pracowników operacyjnych po cywilnemu pod d-ctwem ..., któremu przydziela siê nastêpuj¹cych pracowników:
1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
Dowódca bêdzie utrzymywa³ ³¹cznoæ ze Sztabem Dowodzenia KW MO
za pomoc¹ nieoznakowego radiowozu, któremu SD wyznacza siê na zapleczu
ul. Kêtrzyñskiego. Zadaniem pracowników operacyjnych jest:
- stosowanie obserwacji na wyznaczonych przez dowódcê odcinkach,
- zbieranie informacji o nastrojach i zamierzeniach spo³eczeñstwa w rejonie patrolowania, przekazuj¹c je natychmiast dowódcy.
2. Poniewa¿ w rejonie tym jest nasilony ruch pieszy ze wzglêdu na
zamkniêcie ulicy Partyzantów w kierunku dworca PKP, wyznacza siê dwuosobow¹ patrol milicyjn¹ z zadaniem utrzymania porz¹dku. Funkcjonariusze
ci ³¹cznoæ utrzymuj¹ za pomoc¹ kasety telefonicznej, ze stanowiskiem dowodzenia KW MO.
Dy¿urny Miasta wszystkie utrzymywane informacje z terenu miasta
dotycz¹ce przekwaterowywanego Seminarium, przekazuje natychmiast telefonicznie do Sztabu Dowodzenia KW MO.
D. Zabezpieczenie terenu miasta w czasie trwania przenoszenia Seminarium
1. W czasie trwania przenoszenia Seminarium do budynku przy Pl. Bema
nr 2, s³u¿bê dzielnicowych dostosowaæ w ten sposób, aby pe³nili j¹ na swych
dzielnicach i w godzinach dziennych. Oprócz wykonywania zadañ ogólnomilicyjnych, dzielnicowi bêd¹ zbieraæ informacje o nastrojach i sytuacji wród
spo³eczeñstwa. Wszelkie informacje i spostrze¿enia dzielnicowi przekazuj¹
telefonicznie na stanowisko dowodzenia KW MO.
2. Na terenie miasta dostosowaæ s³u¿bê pracowników operacyjnych do
takich miejsc, jak: Dworzec G³ówny PKP, Dworzec Zachodni PKP, Dworzec
PKS, Stare Miasto, Pl. wierczewskiego, Pl. Wolnoci, w pobli¿u kocio³ów,
przy ul. Kopernika, Stare Miasto, Jagielloñskiej. Do miejsc tych wyznaczyæ
po jednym pracowniku operacyjnym.
Zadaniem pracowników operacyjnych jest:
 stosowanie obserwacji w rejonie w/w miejsc i obiektów, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na grupowanie siê ludzi i zbieranie informacji o wypowiedziach zwi¹zanych z przekwaterowywaniem Seminarium,
 wszelkie informacje przekazywane bêd¹ telefonicznie na stanowisko
dowodzenia KW MO,
 wszelkie informacje przekazywane bêd¹ telefoniczne na stanowisko
dowodzenia KW MO.
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Za koordynacjê s³u¿by operacyjnej na terenie miasta odpowiedzialny
jest naczelnik Wydzia³u S³u¿by Kryminalnej kpt. J. Juniec.
Za koordynowanie s³u¿by mundurowej na terenie miasta odpowiedzialny jest komendant Komendy Miejskiej MO kpt. K. Zieliñski.
W wypadku zaistnienia jakichkolwiek wyst¹pieñ, aby skutecznie i natychmiast mo¿na by³o podj¹æ niezbêdne dzia³ania, utrzymaæ obwody:
a) w sile 80 funkcjonariuszy ZOMO, którzy w pogotowiu przebywaæ bêd¹
w siedzibie ZOMO,
b) w sile 100 funkcjonariuszy MO, którzy w pogotowiu przebywaæ bêd¹
w jednostce KBW Olsztyn. Obwód ten wyposa¿ony bêdzie w 2 armatki wodne.
£¹cznoæ z obwodem stacjonuj¹cym w KBW utrzymywana bêdzie przez
Sztab Dowodzenia KW drog¹ radiow¹. Natomiast z odwodem KW MO ³¹cznoæ utrzymywana bêdzie za pomoc¹ telefonów wewnêtrznych.
4. Jeli zajdzie koniecznoæ wprowadzenia w/w odwodów do dzia³añ, natychmiast za¿¹daæ pomocy z KG MO.
5. U¿yte si³y i rodki
a) osobowe:
 funkcjonariuszy mundurowych
 28
 pracowników operacyjnych
 22
b) rodki:
 radiostacje
 3
 armatki wodne
 2
c) rodki lokomocyjne:
 samochody osobowe
 3
 motocykle
 1
d) odwody
 180
Razem funkcjonariuszy mundurowych  208.
Zapotrzebowanie si³ i rodków z KG MO:
 funkcjonariuszy mundurowych
 100
 armatek wodnych
 2
III. Sposób zabezpieczenia eksmisji w wypadku odmowy dobrowolnego
opuszczenia budynków i stawiania oporu przez alumnów i personel Seminarium
Z posiadanych danych operacyjnych wynika, ¿e Kuria Biskupia wraz
z biskupem Wilczyñskim zajmowanego budynku przy ul. Mariañskiej nr 3
dobrowolnie nie opuszcz¹. Wobec tego nale¿y podj¹æ jak najbardziej skuteczne przedsiêwziêcia, aby doprowadziæ do koñca i niedopuciæ do jakichkolwiek
prowokacji ze strony kleru.
A. Rejon I stanowi teren, na którym rozmieszczono nastêpuj¹ce si³y
i rodki:
1. Teren nale¿¹cy do Seminarium (ogród i dziedziniec) jest ogrodzony.
W celu niedopuszczenia do przedostania siê publicznoci z zewn¹trz na teren
Seminarium, zabezpieczyæ ogrodzenie od wewn¹trz funkcjonariuszami MO
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w sile 1+30 pod dowództwem ... .
2. Wyznaczyæ grupê 1+30 funkcjonariuszy mundurowych pod dowództwem ..., których zadaniem bêdzie udzielenie pomocy w przymusowym eksmitowaniu alumnów i personelu Seminarium, przez grupê ludzi do tego
wyznaczon¹.
D-cy obydwu w/w grup utrzymuj¹ ³¹cznoæ z d-c¹ Rejonu I-go za pomoc¹
radiowozu znajduj¹cego siê na dziedziñcu Seminarium.
3. W celu niedopuszczenia do zgrupowania siê ludnoci w rejonie dzia³ania, zorganizowaæ zapory w nastêpuj¹cych miejscach:
a) na ul. Niepodleg³oci przed mostem na £ynie w sile 1+10 funkcjonariuszy MO pod dowództwem ... .
b) zamkniêcie wlotu ul. Mariañskiej z ul. Niepodleg³oci w sile 1+5 funkcjonariuszy MO pod dowództwem ... .
c) zamkniêcie wlotu ul. Wiejskiej z ul. Niepodleg³oci w sile 1+5 funkcjonariuszy MO pod dowództwem ... .
d) zamkniêcie ul. Osiñskiego na wysokoci styku ul. Barczewskiego w
sile 1+5 pod dowództwem ... .
e) zamkniêcie wlotu ul. Orkana od ul. Warszawskiej w sile 1+8 funkcjonariuszy MO pod dowództwem ... .
f) zamkniêcie wylotu ul. Mochnackiego od strony ul. Warszawskiej w sile
1+12 funkcjonariuszy pod d-ctwem ... .
g) zamkniêcie ul. Pieniê¿nego i Staszyca na wysokoci Gazowni Miejskiej
w sile 1+12 funkcjonariuszy pod d-ctwem ... .
Dowódcy poszczególnych grup wyposa¿eni bêd¹ w radiostacje P-12. £¹cznoæ utrzymywaæ bêd¹ z d-c¹ Rejonu I-go.
4. W rejonie dzia³ania uruchomiæ 4-osobowe patrole na ulicach: Niepodleg³oci od mostu na rzece £yna do Pl. Roosevelta.
D-ca patrolu ... Szrajbera do mostu na rzece £yna
D-ca patrolu ... Knosa³y do mostu na rzece £yna
D-ca patrolu ...
Dowódcy patroli podlegaj¹ bezporednio dowódcy Rejonu I-go.
Do zadañ poszczególnych patroli nale¿y niedopuszczenie do grupowania
siê ludzi w rejonie dzia³ania.
 ujawnione wypadki grupowania siê ludzi wiêcej jak 3 osoby, rozpraszaæ przez wzywanie do rozejcia siê.
5. Teren przyleg³y do rejonu dzia³ania od strony zachodniej (pola) zabezpieczyæ przez 2 patrole po 3 funkcjonariuszy mundurowych, zadaniem których bêdzie niedopuciæ do przedostania siê jakichkolwiek osób w terenie
dzia³ania. Dowódcy patroli podlegaj¹ dowódcy Rejonu I-go.
6. W rejonie dzia³ania, szczególnie na ulicach Niepodleg³oci, Knosa³y,
Szrajbera, Pl. Roosevelta, Szpital Wojewódzki, Mariañska  wys³aæ pracowników operacyjnych i Wydz. B w sile 10-ciu pod dowództwem ... .
Zadaniem ich bêdzie ustalenie sytuacji w rejonach dzia³ania, zbieranie
informacji o wypowiedziach i nastrojach wród ludnoci, a zadaniem pracow-
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nika Wydzia³u B jest dokonywanie zdjêæ osób prowokuj¹cych do wyst¹pieñ.
D-ca tej grupy pracowników operacyjnych ³¹cznoæ bêdzie utrzymywa³
bezporednio z dowódc¹ Rejonu I.
7. Do rozwi¹zywania sytuacji zaistnia³ych w rejonie I wyznaczyæ odwód
w sile 1+150 funkcjonariuszy MO pod dowództwem ... . Wyposa¿enie i uzbrojenie odwodu i grup zaporowych zgodnie z etatem na wypadek PZ i dodatkowe 2 armatki wodne, 1 wiêniarkê i samochód Gaz-69. Dowódca odwodu
³¹cznoæ utrzymuje ze Sztabem Dowodzenia KW MO. U¿ycie odwodu do
dzia³añ i kolejnoæ wprowadzenia do akcji rodków, nastêpuje na wyrane
polecenie Sztabu Dowodzenia KW MO. Miejsce postoju odwodu jest na dziedziñcu Komendy Miejskiej Stra¿y Po¿arnej przy ul. Roosevelta.
8. Na dowódcê zabezpieczenia rejonu I-go wyznacza siê kpt. Zenona
Zgórskiego  Inspektora KW MO, na z-cê d-cy rejonu I-go wyznacza siê kpt.
A. Kaczmarka  z-cê komendanta Miejskiego MO.
Stanowisko dowodzenia d-cy rejonu I-go bêdzie na dziedziñcu Komendy
Miejskiej Stra¿y Po¿arnych przy Pl. Roosevelta, z którego ³¹cznoæ utrzymywa³ on bêdzie ze Sztabem Dowodzenia KW MO za pomoc¹ radiowym.
B. Rejon II-gi stanowi trasa przejazdu samochodów przewo¿¹cych Seminarium oraz teren zabezpieczenia budynku przy Pl. Bema nr 2
1. Blok przy Pl. Bema 2, do którego przewiezieni zostan¹ alumni z ul.
Mariañskiej zostanie zabezpieczony przez grupê funkcjonariuszy mundurowych MO w sile 1+25 pod dowództwem ... .
Zadaniem grupy jest:
 utrzymanie porz¹dku i bezpieczeñstwa w rejonie budynku,
 niedopuszczenie do grupowania siê ludnoci z pobli¿u budynku, a w wypadku grupowania siê wzywaæ do rozejcia siê,
 nie dopuszczanie do wejcia do budynku osób postronnych (osób cywilnych i duchownych nie przesiedlonych z Seminarium),
 nie wpuszczenie z budynku przekwaterowanych alumnów i innego
personelu,
 d-ca grupy ³¹cznoæ utrzymuje z d-c¹ rejonu II-go za pomoc¹ radiowozu, którego stanowisko wyznaczone jest na zapleczu budynku Pl. Bema nr 2.
Do zabezpieczenia operacyjnego budynku wyznacza siê grupê pracowników operacyjnych w sile 1+10 pod dowództwem ...
Zadanie tej grupy jak w punkcie 6.
Dowódca grupy utrzymuje ³¹cznoæ z d-c¹ rejonu II-go za pomoc¹ radiowozu bêd¹cego w dyspozycji d-cy grupy funkcjonariuszy mundurowych.
2. Ulica Kociuszki do ul. Kêtrzyñskiego patrolowana bêdzie przez
4 pracowników operacyjnych po cywilnemu pod dowództwem ..., któremu
przydziela siê nastêpuj¹cych pracowników operacyjnych:
1. ... .
2. ... .
3. ... .
4. ... .
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Dowódca bêdzie utrzymywa³ ³¹cznoæ z d-c¹ rejonu II za pomoc¹ nieoznakowanego radiowozu, któremu SD wyznacza siê na parkingu przed hotelem Warmiñskim.
Zadaniem pracowników operacyjnych bêdzie przekazywanie wszelkich
informacji i spostrze¿eñ dotycz¹cych przenoszonego Seminarium.
3. Na trasie tego rejonu pe³niæ bêdzie s³u¿bê dwuosobowa patrol ruchu
drogowego na motocyklu.
Zadaniem tego patrolu jest:
 utrzymanie porz¹dku w ruchu ko³owym,
 w wypadku spostrze¿eñ o grupowaniu siê osób, natychmiast melduje
bezporednio na stanowisko dowodzenia d-cy rejonu II-go.
Na dowódcê rejonu II-go wyznacza siê: ...
Na z-cê d-cy rejonu II-go wyznacza siê: ...
Stanowisko dowodzenia d-cy rejonu II-go jest przy szkole nr 15 przy
ul. Kêtrzyñskiego. Utrzymuje on ³¹cznoæ za pomoc¹ radiowozu ze Sztabem
Dowodzenia KW MO.
C. Rejon III-ci stanowi operacyjne i profilaktyczne zabezpieczenie terenu
miasta w czasie eksmisji.
1. Do operacyjnego zabezpieczenia terenu miasta wyznacza siê 1+50
pracowników operacyjnych Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej MO. Na d-cê
tej grupy wyznaczony jest: ...
Zadaniem pracowników operacyjnych dzia³aj¹cych na terenie miasta
jest:
 badanie sytuacji i nastrojów ludnoci na terenie miasta:
 zabezpieczenie dop³ywu informacji z terenu wiêkszych obiektów jak:
DOKP, Wêze³ Kolejowy, Rzenia Miejska, WSR, OPZB, OPBM odnonie
ewentualnego demonstracyjnego wyjcia na miasto.
W wypadku stwierdzenia takich nastrojów skierowaæ aktyw partyjnospo³eczny oraz w zale¿noci od sytuacji funkcjonariuszy MO celem przeciwdzia³ania,
 w wypadku ujawnienia zgrupowañ ludzi udzieliæ pomocy funkcjonariuszom mundurowym MO w rozpraszaniu przez u¿ycie obezw³adniaj¹cych
rodków chemicznych (ampu³ki) oraz ustalenie prowokatorów i wskazywanie
ich funkcjonariuszom mundurowym w celu zatrzymania.
Pracownicy operacyjni o swych spostrze¿eniach melduj¹ d-cy grupy
za pomoc¹ telefonów miejskich na piêæ wydzielonych specjalnie telefonów
w KW MO. D-ca grupy utrzymuje bezporedni kontakt z d-c¹ rejonu III-go.
2. Na terenie miasta Olsztyna znajduj¹ siê 3 kocio³y tj. przy ul. Kopernika, Jagielloñskiej i na Starym Miecie. Poniewa¿ dzwony w tych kocio³ach
mog¹ byæ wykorzystane przez kler do zaalarmowania spo³eczeñstwa (wiernych), nale¿y spowodowaæ ich unieruchomienie na okres eksmisji. Dzwony
w tych kocio³ach s¹ uruchamiane za pomoc¹ pr¹du (lin poci¹gowych przy
dzwonach nie ma). W celu unieruchomienia ich zostanie spowodowana przerwa w dop³ywie pr¹du na tych liniach.
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3. Dzielnicowi Komendy Miejskiej MO w iloci 22 s³u¿bê pe³niæ bêd¹ na
swych dzielnicach w mundurach. Zadaniem ich jest:
 obserwacja i badanie sytuacji w rejonie dzielnicy i wród spo³eczeñstwa,
 zbieranie informacji o ewentualnych zgrupowaniach ludzi i przekazywanie ich za pomoc¹ telefonów na numery telefonów specjalnie wydzielonych
w KW MO.
4. Zabezpieczenie obiektów partyjno-administracyjnych na terenie m.
Olsztyna:
a) gmach KW PZPR przy ul. G³owackiego
D-ca zabezpieczenia ... oraz 4-ch funkcjonariuszy mundurowych i 2-ch
pracowników operacyjnych,
b) gmach Prezydium WRN przy ul. Kopernika
D-ca zabezpieczenia ... oraz 4-ch funkcjonariuszy mundurowych i 2-ch
pracowników operacyjnych,
c) gmach PMRN przy ul. Wolnoci
D-ca zabezpieczenia ... oraz 4-ch funkcjonariuszy mundurowych i 2-ch
pracowników operacyjnych,
d) gmach KM PZPR przy ul. Szrajbera
D-ca zabezpieczenia ... oraz 4-ch funkcjonariuszy mundurowych i 2-ch
pracowników operacyjnych,
Zadaniem grup zabezpieczaj¹cych jest:
 pracownicy operacyjni stosuj¹ obserwacjê w pobli¿u gmachu i przekazuj¹ natychmiast informacje do KW MO za pomoc¹ telefonów na numery
2-ch telefonów specjalnie w tym celu wydzielonych,
 zadaniem funkcjonariuszy mundurowych jest wezwanie grupuj¹cych
siê ludzi do natychmiastowego rozejcia siê i niedopuszczenia do wdarcia siê
do wewn¹trz gmachu do czasu przybycia posi³ków.
Funkcjonariusze ci zostan¹ wyposa¿eni w obezw³adniaj¹ce rodki chemiczne.
6. Na czas trwania przymusowej eksmisji zamkn¹æ wszelki ruch ko³owy
w rejonie dzia³ania przez wystawienie 2-osobowych posterunków regulacji
ruchu w nastêpuj¹cych miejscach:
a) na rozwidleniu ulic: Niepodleg³oci i Kociuszki,
b) na skrzy¿owaniu ulic: 22 Stycznia i Pieniê¿nego,
c) na skrzy¿owaniu ulic: Pieniê¿nego i Staszyca (most na £ynie),
d) na skrzy¿owaniu ulic: Mochnackiego i Warszawskiej,
e) na skrzy¿owaniu ulic: Barczewskiego i Warszawskiej (przy stacji benzynowej),
f) na skrzy¿owaniu ulic: Orkana i Warszawskiej.
Ograniczenie ruchu w rejonie dzia³ania nie dotyczy pojazdów milicyjnych
oznakowanych lub posiadaj¹cych przepustki, pojazdów pogotowia ratunkowego i stra¿y po¿arnych. Za organizacjê i prawid³owe wykonywanie s³u¿by
na w/w posterunkach regulacji ruchu odpowiedzialny jest ppor. Uciewski 
kierownik Ruchu Drogowego KW MO.

O eksmisji Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum w 1962 roku
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Na d-cê rejonu III wyznacza siê ..., na z-cê d-cy rejonu II-go wyznacza siê ... .
Stanowisko dowodzenia d-cy rejonu III-go jest KW MO pokój nr ... .
Utrzymuje on ³¹cznoæ bezporednio ze Sztabem Dowodzenia KW MO (melduje ustnie).
7. W celu szybkiego i skutecznego dzia³ania przy rozpraszaniu i likwidacji ewentualnych zajæ przez zgrupowanie i zorganizowanie spo³eczeñstwa m.
Olsztyna poza odwodem, który stacjonuje w rejonie dzia³ania tj. w Komendzie Miejskiej Stra¿y Po¿arnych rozmieszcza siê odwody:
a) w jednostce KBW odwód pod dowództwem ... w sile 150 funkcjonariuszy MO,
b) w siedzibie ZOMO przy ul. Partyzantów odwód pod d-ctwem ... w sile
150 funkcjonariuszy MO.
Odwody poza etatowym wyposa¿eniem i uzbrojeniem posiadaæ bêd¹ po
jednej armatce wodnej.
Odwody te do dzia³añ wprowadzone bêd¹ na terenie m. Olsztyna lub
w rejonie dzia³ania eksmisji dla wsparcia odwodu stacjonuj¹cego w Komendzie Miejskiej Stra¿y Po¿arnych, na polecenie Sztabu Dowodzenia KW MO.
£¹cznoæ z d-cami odwodów utrzymywana bêdzie za pomoc¹ radiowozów
bêd¹cych w ich dyspozycji.
IV. Uwagi koñcowe
1. Dla poszczególnych grup i odwodów dzia³aj¹cych w terenie opracowaæ
szczegó³owe zadania i kolejnoæ wprowadzania si³ i rodków do akcji.
2. Kierownik Sztabu Dowodzenia KW MO w ustalonym terminie zorganizuje posiedzenie Sztabu przy udziale dowódców poszczególnych pododdzia³ów i grup, na którym zapozna uczestników z planem i taktyk¹ dzia³ania.
a) dowódcy poszczególnych pododdzia³ów i grup w okrelonym terminie
przez kierownika Sztabu Dowodzenia na podstawie szczegó³owych planów
przeprowadz¹ odprawy z przydzielonymi do zabezpieczenia funkcjonariuszami
MO. Przeprowadzenie odpraw nadzorowane bêdzie przez cz³onków Sztabu.
3. Po zatwierdzeniu niniejszego planu zostanie opracowane:
a) dokumenty tajnego dowodzenia przez kierownika Samodzielnej Sekcji
A.
b) schemat organizacji ³¹cznoci radiowej przez naczelnika Wydzia³u
£¹cznoci KW MO.
4. Na okres trwania eksmisji dla jednostek terenowych MO wprowadziæ
stan wzmo¿onej czujnoci. Natomiast dla KW MO, KM MO i ZOMO wprowadziæ stan ostrego pogotowia.
V. U¿yte si³y i rodki do dzia³añ:
1. Osobowe
a) funkcjonariusze mundurowi
 dowódcy
 24
 milicjanci
 650
Razem
 674
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b) pracownicy operacyjni
 dowódcy
 5
 pracownicy
 82
Razem
 87
Razem u¿ytych wszystkich funkcjonariuszy 761.
2. rodki ³¹cznoci
 radiowozy
 6
 radiotelefony P-12
 7
Razem
 13
3. rodki transportowe
 armatki wodne
 4
 samochody ciê¿arowe
 6
 samochody osobowe Gaz-69
 5
4. W³asne si³y i rodki
a) funkcjonariuszy mundurowych
 80 z ZOMO
b) pracownicy operacyjni
 123
c) rodki ³¹cznoci
 radiowozy
 6
 radiotelefony
 7
d) rodki transportowe
 samochody ciê¿arowe
 6
 samochody osobowe Gaz-69
 5
5. Zapotrzebowaæ z KG MO
a) si³y  594 funkcjonariuszy mundurowych MO
b) rodki  4 armatki wodne.
Kierownik Sztabu Dowodzenia
KW MO w Olsztynie
(pp³k St. Rudnicki)
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PROBLEMY I DYSKUSJE

Janusz Jasiñski
Olsztyn

CZY WSPÓLNE DZIEDZICTWO
NA WARMII I MAZURACH?
Z ZAGADNIEÑ WSPÓ£CZESNEJ WIADOMOCI
HISTORYCZNEJ
Uwagi wstêpne
Rok 1989 stanowi prze³om w dziejach Polski, a to dziêki odzyskaniu
politycznej niepodleg³oci. W lad za ni¹ posz³y radykalne zmiany ustrojowe,
³¹cznie z gospodarczymi i w szerokim zakresie w dziedzinie kultury. Ale na
by³ych Ziemiach Odzyskanych stosunek do regionalnej historii odró¿nia³ je
od starej Polski. Oto w II po³owie XX w. pokolenia wyros³e na Ziemiach
Zachodnich i Pó³nocnych zaczê³y akceptowaæ jako swoje w³asne, obok polskich, tradycje niemieckie. Jest to problem tyle ciekawy, co i niepokoj¹cy,
przeto tym bardziej wymaga powa¿nych studiów socjologiczno-historycznych,
które zreszt¹ s¹ ju¿ wyrywkowo prowadzone. Rzecz ujmuj¹c w najwiêkszym
skrócie, na powy¿sze przemiany z³o¿y³y siê trzy procesy.
1. Ka¿da tworz¹ca siê spo³ecznoæ po pewnym czasie szuka zakorzenienia
na swojej ziemi. O ile najstarsi osiedleñcy, pochodz¹cy najliczniej z terenów
zabu¿añskich, odczuwali (i nadal odczuwaj¹) nostalgiê za krajem dzieciñstwa
i m³odoci, to ich dzieci i wnukowie, szanuj¹c odczucia ojców i dziadków,
naturaln¹ kolej¹ rzeczy wi¹¿¹ siê emocjonalnie nie tylko z krajem swego
urodzenia, lat szkolnych i zawodowej pracy, lecz tak¿e z grobami swoich
przodków na nowej ziemi, które czêsto usytuowane s¹ obok grobów dawnych
mieszkañców, najczêciej oznaczonych inskrypcjami: Hier ruht in Gott ...
Schmidt czy Schulz.
2. Przez ca³e dziesiêciolecia czytalimy g³ównie w prasie o polskoci Warmii i Mazur, nierzadko niezgodnie z prawd¹, jak bezporednio po roku 1945
o piastowskich tradycjach w Olsztynie, przy jednoczesnym pomijaniu ró¿-
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nych aspektów niemieckoci. Czasami, ale rzeczywicie wyj¹tkowo, krytykowano architekturê prusk¹, zw³aszcza budownictwo doby secesji1. Ow¹
sprzecznoæ pomiêdzy s³owem drukowanym czy oficjalnymi wypowiedziami
a rzeczywistoci¹ z ³atwoci¹ dostrzegano. Niestety, ten stan rzeczy  na
zasadzie wylewania dziecka z k¹piel¹  budzi³ nieufnoæ wobec rzetelnych
poszukiwañ naukowych dotycz¹cych ró¿nych zagadnieñ tematyki polskiej,
nawi¹zuj¹cych do studiów prowadzonych m.in. ju¿ w XIX w. (Wojciech Kêtrzyñski, Karol Emilian Sieniawski i in.). Tote¿ gdy z czasem coraz bardziej
dostrzegano brak wiarygodnoci mediów pereelowskich, proporcjonalnie odbija³o siê to niekorzystnie, chocia¿ nies³usznie, na zaufaniu do nauki. Tak
nasz¹ naukê postrzegano w RFN i czêciowo niemiecki punkt widzenia przyjêty zosta³ przez polsk¹ opiniê publiczn¹ po roku 1989.
3. Od zakoñczenia II wojny wiatowej up³ynê³o do roku prze³omu blisko
pó³ wieku. Si³¹ rzeczy najgorsze wspomnienia z lat 19391945 wyblak³y,
najstarsze pokolenia, wraz z ich negatywnym ogl¹dem okupantów, odchodz¹
na zawsze. W czasie stanu wojennego okaza³o siê, ¿e ci Niemcy nie s¹ tacy
straszni, odwrotnie  przyszli nam z wielk¹ charytatywn¹ pomoc¹. Przeto
wszystkie te przemiany rzutowa³y i nadal rzutuj¹ porednio na jakoæ odniesieñ wobec historii Ziem Zachodnich i Pó³nocnych.
W 1991 r. powstaj¹ca Wspólnota Kulturowa Borussia og³osi³a swój mocny manifest, g³osz¹c w nim istnienie w przesz³oci i teraniejszoci wielokulturowoci naszego obszaru. Pisa³a: Chcemy poprzez pe³niejsze poznanie regionalnej przesz³oci, stosunków politycznych i narodowych, wartoci kulturalnych i cywilizacyjnych, krytycznie i twórczo d¹¿yæ do budowania nowej
wiedzy, nowej kultury i postaw ¿yciowych w³anie tu na Warmii i Mazurach2. W zasadzie program ten zosta³ niemal powszechnie zakceptowany,
poniewa¿ nie zawiera³ otwartej negacji dotychczasowych badañ ró¿nych
przejawów kultury niepolskiej (o czym za chwilê). Ale w lad za pierwszym
owiadczeniem Borussii, zaczê³y siê ukazywaæ zbyt daleko id¹ce krytyczne
oceny dawniejszych badañ z powodu dotychczasowego nadmiernego  jak
g³oszono  eksponowania polonizmu kosztem innych wartoci kulturowych.
Minionemu ¿yciu publicznemu zarzucano w tej dziedzinie przek³amania,
a nawet wprost kierowanie siê ideologicznymi przes³ankami. Czy rzeczywicie krytyka ta by³a uzasadniona?
Wobec niemieckiej spucizny kulturowej na Warmii i Mazurach
przed 1989 r.
Jest rok 1945, rozpoczyna siê polskie w³adanie w Okrêgu Mazurskim
bezporednio po traumatycznej okupacji w Polsce przedwrzeniowej. Co siê
okazuje? Nieliczni polscy urzêdnicy i spo³eczni dzia³acze z samozaparciem
1
2

Z. Rewski, O odprusaczenie architektury Ziem Zachodnich, Odra 1949, nr 7.
Borussia 1991, nr 1, s. 108109.
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przystêpuj¹ do ratowania, zbierania i magazynowania dóbr kulturalnych.
Je¿d¿¹, penetruj¹, zwo¿¹, wydzieraj¹ je sowieckim ekipom. Nie chodzi tu
o ratowanie tylko dowodów polskoci, ale o ca³oæ zastanej kultury, tak duchowej, jak i materialnej, a wiêc kocielnej, mieszczañskiej, dworskiej, tak¿e
ludowej. W gruncie rzeczy by³a ona w wiêkszoci pochodzenia niemieckiego.
Dziêki tej dzia³alnoci zbierackiej powsta³y biblioteki Instytutu Mazurskiego
i Muzeum Mazurskiego, odtworzono zbiory hozjañskie, erygowano Wojewódzkie Archiwum Pañstwowe. W dziele ratowania zbiorów poniemieckich aktywnie uczestniczy³ pe³nomocnik rz¹du na Okrêg Mazurski, p³k Jakub Prawin.
Dziêki jego interwencji w niejednym wypadku odbierano dobra kulturalne
z r¹k Armii Czerwonej. Dla ilustracji owego pionierskiego okresu przytaczam
fragment sprawozdania in¿. Jana Grabowskiego, ówczesnego naczelnika Wydzia³u Kultury i Sztuki:  Miesi¹c sprawozdawczy [sierpieñ 1945] powiêci³em zabezpieczaniu dóbr kultury, jakie mog³y by³y pozostaæ po opuszczaniu
siedzib niemieckich przez wojska radzieckie. Rozes³a³em do starostów pisma,
polecaj¹c im zwrócenie uwagi na pozosta³oci w dworach, jakie w pismach
wymieni³em. Po rozes³aniu pism wyruszy³em w objazd. W Mor¹gu uchwyci³em niæ, która zwróci³a moj¹ uwagê na pozosta³oci bibliotek pochodz¹cych
z Królewca, a prawdopodobnie w obawie przed zniszczeniami wojennymi,
rozparcelowanych pomiêdzy dwory na obszarze ca³ego powiatu mor¹skiego.
Trafi³em na znaczne zbiory ksi¹g w zrujnowanych dworach: Gross Arnsdorf
[Jarno³towo], Bauditten [Budwity], Reichertswalde [Markowo] i Silberbach
[Stru¿yna]. Pobie¿ne obliczenia pozwalaj¹ oznaczyæ liczbê tomów na kilkanacie tysiêcy. Oczywicie owe ksiêgi zabezpieczy³em i zwo¿ê do Olsztyna do
tymczasowej sk³adnicy na Zamku. Oprócz Mor¹ga otrzyma³em wiadomoæ
o odnalezieniu czêci bibliotek na terenie powiatu rastemborskiego [kêtrzyñskiego]. W powiecie pas³êckim, jak mnie informuj¹ otrzymywane meldunki,
znajduje siê jeszcze wiele przedmiotów, pochodz¹cych z Królewca, które wymagaj¹ natychmiastowego zabrania do Olsztyna. Jedynie w powiatach po³udniowych szczycieñskim i niborskim [nidzickim] dwory s¹ puste, wyszabrowa³a je bowiem doszczêtnie ludnoæ z drugiej strony granicy. Na terenie
powiatu pas³êckiego by³em w Quitanien [Kwitajny] siedzibie niemieckiej ga³êzi rodziny Doenhoffów. Przywioz³em stamt¹d dwadziecia kilka portretów
i obrazów. Pomiêdzy nimi kilka z pocz¹tku XVI w., wybornego pêdzla oraz
sztandar wojskowy polski z czasów Wazów. Zabezpieczy³em na miejscu piêkne, zabytkowe meble, które w najbli¿szych dniach przywiozê do Olsztyna.
Dowiedzia³em siê, ¿e na terenie powiatu pas³êckiego w opuszczonym m³ynie
znajduje siê kilka skrzyñ starannie opakowanych, pochodz¹ce niew¹tpliwie
z Królewca. Jestem pewien, ¿e i w innych miejscowociach tego powiatu
trafiê na ciekawe znaleziska. Pojechawszy do Dobrego Miasta, aby zabraæ
zabezpieczone dawniej rzeby z kolegiackiego kocio³a, dowiedzia³em siê ze
zdumieniem, ¿e bibliotekê miejscow¹ zarekwirowa³y w³adze sowieckie i wystawi³y przy niej wartê. Ob. Pe³nomocnik Rz¹du R.P. na Okrêg Mazurski
poruszy³ wszelkie sprê¿yny, aby zdj¹æ rekwizycjê biblioteki, co siê powiod³o.
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Biblioteka wróci³a do Dobrego Miasta. Jednoczenie uda³o siê ocaliæ wywiezion¹ bibliotekê katedraln¹ we Fromborku. Pozwolê sobie wspomnieæ, ¿e sk³adnica na Zamku w Olsztynie liczy ju¿ obecnie przesz³o setkê obrazów i rzeb
zinwentaryzowanych, dzia³ za regionalny po przywiezieniu kafli ze Szczytna
bêdzie zawiera³ wszystko, co ocala³o z ceramiki ludowej mazurskiej3.
W specjalnej instrukcji Wydzia³ Kultury i Sztuki wskazywa³, jakie zabytki kultury nale¿y otaczaæ urzêdow¹ opiek¹: obrazy, rzeby, wydawnictwa,
tkaniny, przedmioty codziennego u¿ytku, specjalnie rêcznie wykonane, kafle,
meble  im starsze tym cenniejsze. Nie trzeba tu dodatkowo t³umaczyæ, ¿e
w wiêkszoci powstawa³y one w pracowniach i warsztatach niemieckich.
Pierwszy dyrektor Muzeum Mazurskiego, niedawno zmar³y Hieronim Skurpski (19142007), cz³owiek wiat³y, o niezwykle szerokich horyzontach, ju¿ na
jesieni 1945 r. zaproponowa³ dwie sta³e ekspozycje: Przysz³e muzeum obejmowaæ bêdzie dzia³ sztuki oraz dzia³ regionalny wraz z etnografi¹, w miarê
miejsca i odpowiednich eksponatów. D z i a ³ s z t u k i z a w i e r a ³ b y
w s z y s t k o [podkr.  J.J.], co pozosta³o i uda³o siê uratowaæ z malarstwa,
rzeby, przemys³u artystycznego, wszystkich epok i stylów po muzeach, zbiorach prywatnych, dworach wiejskich i zburzonych kocio³ach na ca³ym terenie Okrêgu Mazurskiego. Dzia³ sztuki ludowej obejmowa³by wszystko, co
odnosi³o siê do polskiej czêci terenów, a wiêc do Mazur i Warmii4. I chocia¿
Skurpski expressis verbis nie powiedzia³, ¿e w dziale sztuki chodzi przewa¿nie o niepolskie obiekty, to z kontekstu jego propozycji wynika, ¿e w³anie je
mia³ na myli, zw³aszcza i¿ dzia³ sztuki przeciwstawi³ polskiej sztuce ludowej. By³ to wiêc pogl¹d otwarty na dzie³a ogólnoludzkie bez wzglêdu na ich
etniczny rodowód. Ponownie przypominam, mia³o to miejsce ju¿ w 1945 r.,
a nie dopiero po 1989. Jeli za Skurpski specjalnie dba³ o rodzim¹ sztukê
ludow¹, to nale¿y pamiêtaæ, ¿e by³a zwalczana szczególnie silnie w okresie
hitlerowskim, bardzo czêsto fa³szowana, po czym prezentowana, jeli nie jako
niemiecka, to germañska. Podkrelam owe manipulacje, tym bardziej i¿ obecnie ten, kto odwo³uje siê do istnienia rodzimych pami¹tek, oskar¿any jest
niejednokrotnie o nacjonalizm.
Najpierw wiêc gromadzono dobra kulturalne, nastêpnie je opracowywano, wreszcie prezentowano na ró¿nych wystawach. Wielk¹ zas³ugê w tym
zakresie nale¿y oddaæ kustoszowi olsztyñskiego muzeum, dr Kamili Wróblewskiej. W miesiêczniku Warmia i Mazury, pocz¹wszy od 1964 r., przez
kilka lat publikowa³a artyku³y w czterech cyklach: Stary portret ze zbiorów
Muzeum Mazurskiego, Sztuka Warmii i Mazur w okresie millennium,
Biografie artystów Warmii i Mazur oraz Architektura Warmii i Mazur,
popularyzuj¹c w ten sposób wielokulturowoæ regionu. Wielokulturowoæ, poniewa¿ bohaterami jej artyku³ów byli obok Niemców Flamandowie, rodowici
Mazurzy i Warmiacy oraz Polacy przybyli tu z ró¿nych stron Rzeczypospoli3
4

Archiwum Pañstwowe w Olsztynie, Urz¹d Pe³nomocnika Rz¹du na Okrêg Mazurski, nr 36.
Ibidem, nr 219. Hieronim Skurpski z 14 listopada 1945 r.
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tej. Wróblewska ukazywa³a przesz³oæ regionu w ca³ej jej z³o¿onoci i we
w³aciwych proporcjach. Miesiêcznik by³ organem Stowarzyszenia Spo³ecznoKulturalnego Pojezierze, cieszy³ siê wród elit regionu spor¹ poczytnoci¹,
nak³ad jego wynosi³ oko³o 5 tys. egzemplarzy. Wród czytelników nie by³o
¿adnych protestów przeciwko tego rodzaju polityce redakcji. Sam te¿ uwa¿a³em popularyzacjê powy¿szych postaci i obiektów kulturowych za rzecz oczywist¹. Póniej autorka zorganizowa³a w Muzeum Warmii i Mazur kilka wystaw na ten temat, wydaj¹c zarazem odpowiednie katalogi; za opiekê nad
tymi zabytkami by³ wdziêczny ksi¹¿ê Aleksander zu Dohna, dawniejszy w³aciciel majoratu w S³obitach5. W ten sposób Polska ju¿ 3040 lat temu krok
po kroku zrzuca³a nies³uszne piêtno nacjonalizmu uformowane w krêgach
by³ych mieszkañców Prus Wschodnich, chocia¿ z miernym skutkiem w rodowiskach rewizjonistycznych. Inny przyk³ad. Borussia wywo³uje wra¿enie, jakoby by³a odkrywc¹ architekta wiatowej s³awy, Ericha Mendelsohna, urodzonego w Olsztynie, pochodzenia ¿ydowskiego. Otó¿ pierwszeñstwo w tej sprawie
nale¿y przyznaæ Andrzejowi Wakarowi, historykowi, publicycie, redaktorowi
Warmii i Mazur (19201995), który pisa³ o Mendelsohnie ju¿ w 1964 r.
Nastêpnie najpe³niejszy artyku³ o Mendelsohnie opublikowa³ Boles³aw Wolski
w 1967 r.6 Tak¿e w latach siedemdziesi¹tych sporo o nim pisano. Tak wiêc ju¿
przed 1989 r. nale¿a³ do kanonu postaci zwi¹zanych z histori¹ Olsztyna.
To nie wszystko, Olsztyn pamiêta³ tak¿e o innych postaciach niemieckich. Fragmenty Dzieci Jerominów Ernsta Wiecherta t³umaczy³a Warmia
i Mazury ju¿ w latach 19581959, póniej Wydawnictwo Pojezierze opublikowa³o ca³e jego dzie³o (dwa wydania). W tych samych latach miesiêcznik
dostrzeg³ pisarza z Pruskiej Litwy Hermanna Sudermanna (18511928), drukuj¹c jego utwór Jons und Erdme. Historyk Zygmunt Lietz przedstawi³ polskim czytelnikom innego ¯yda z Olsztyna, Hugo Haasego, czo³owego polityka
socjaldemokracji (18631919). Edward Martuszewski upomnia³ siê w 1960 r.
o pami¹tkow¹ tablicê w £awicach pod I³aw¹ dla noblisty Emila Behringa
(18541917), motywuj¹c, ¿e mo¿na go zaliczyæ do dobroczyñców ludzkoci.
Drukowano te¿ w latach szeædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych g³onych pisarzy
niemieckich, m.in. Siegfrieda Lenza, Günthera Grassa, historyka Gottholda
Rhodego. Dziêki Skurpskiemu wydobyto te¿ z niepamiêci artystê i pisarza
z Nidzicy Roberta Budzynskiego (18761959), po roku 1989 nie przypomnianego. Dostrze¿ono tak¿e, dzi tak czêsto drukowanego, bia³oruskiego pisarza
Sokrata Janowicza oraz ca³¹ plejadê autorów rosyjskich z Kaliningradu. Tak
wiêc i w tym wypadku cie¿ki zosta³y przetarte przed prze³omem roku 1989.
Spójrzmy jeszcze na problem architektury specjalnie dworskiej i pa³acowej. Niemal w ca³oci obiekty te nale¿a³y do Niemców, bardzo czêsto do
znanych rodów junkierskich. Nie potrzeba chyba przypominaæ, jak¹ z³¹ s³a5

A. zu Dohna, Erinnerungen eines alten Ostpreussen, Berlin 1991.
B. Wolski, Erich Mendelsohn-architekt z Olsztyna, [w:]: Szkice olsztyñskie, red. J. Jasiñski, Olsztyn 1967, s. 257268.
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wê mia³y one w polskiej opinii publicznej, szczególnie w historiografii marksistowskiej. Jednak pa³ace nale¿¹ do zabytków sztuki i dlatego pañstwo
polskie (inaczej ni¿ w s¹siednim obwodzie kaliningradzkim) przeznacza³o na
ich odbudowê wielkie pieni¹dze. Wojewódzki konserwator zabytków Lucjan
Czubiel perswadowa³: Decyzje Urzêdu Konserwatorskiego oraz Ministerstwa Kultury i Sztuki musz¹ byæ w tym zakresie niepodwa¿alne, gdy¿ wynikaj¹ one jedynie ze s³usznych i dalekowzrocznych inwencji ochrony tradycji
kulturalnej spo³eczeñstwa7. Kilka lat póniej z dum¹ informowa³ o ma³o
znanej pracy swojego urzêdu: Ostatnia inwentaryzacja wykaza³a 2700 zabytków. S¹ to zamki, pa³ace, dwory, fortyfikacje, bramy miejskie, baszty,
ratusze, m³yny, wiatraki, kapliczki przydro¿ne, kamienice miejskie, mosty,
wie¿e wodne8. Problem jednak dotyczy³ nie tylko ich odbudowy, ale i utrzymania ich w nale¿ytym stanie. Niestety, ró¿ne spó³dzielcze czy pañstwowe
przedsiêbiorstwa, na czele z os³awionymi pegeerami, którym oddawano
w u¿ytkowanie odnowione obiekty, bardzo szybko ponownie doprowadza³y je
do dewastacji. To by³a kwadratura ko³a w socjalistycznej gospodarce.
Problem dotyczy³ zreszt¹ nie tylko pa³aców poniemieckich, ale i polskich,
np. pa³ac w Czerninie ko³o Sztumu, nale¿¹cy ongi do znanej rodziny Donimirskich, zosta³ tak¿e zapuszczony. Dlatego Czubiel gorzko konstatowa³: nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e w tej chwili ju¿ zrobiono wszystko to, co przesz³oæ
zostawi³a nam w postaci oryginalnej, ciekawej, historycznej i architektonicznej substancji, s³u¿y³o w pe³ni przysz³oci. Wiele jest instytucji, które powinny bardziej ni¿ dotychczas interesowaæ siê stanem obiektów zabytkowych,
znajduj¹cych siê na ich terenie lub bêd¹cych w ich u¿ytkowaniu. Niemniej
wiele zrobiono. W 1978 r. odby³o siê w Olsztynie II Forum PRL-RFN, na
które zjecha³o szereg czo³owych polityków z obu krajów. Przyjecha³a m.in.
hrabina Marion Dönhoff. Reporta¿ o niej opublikowa³ Tadeusz Willan, wówczas redaktor Warmii i Mazur. Hrabina uwa¿nym okiem przygl¹da³a siê
dawnym Prusom Wschodnim. By³a w Olsztynie, Olsztynku, Fromborku, Mor¹gu i Kwitajnach. Na zakoñczenie podzieli³a siê swoimi wra¿eniami: Tylko
w krajach, które wycierpia³y, co Polska, które by³y tak bardzo zniszczone
podczas wojny, spotyka siê tak wielk¹ troskê o pomniki przesz³oci. Imponuje
nam, ¿e w Polsce nigdy nie brakowa³o i nie brakuje na ten cel rodków
 dokoñczy³a z niew¹tpliw¹ przesad¹9. Nale¿y te¿ pamiêtaæ o odbudowywanych zamkach pokrzy¿ackich, jak w Nidzicy, Kêtrzynie, Ostródzie, Olsztynku, Pas³êku, poza tym o odrestaurowanych ratuszach w Pas³êku, Ornecie,
Górowie I³aweckim, o Bramie Miejskiej w Prabutach, Wie¿y Wodnej we
Fromborku itd. oraz o wielu zabytkowych kamieniczkach w ca³ym województwie itd. Zgoda, by³o to postêpowanie oczywiste, jak najbardziej racjonalne. Ale
w obwodzie kaliningradzkim raczej budowano, ni¿ odbudowywano, a na przyk³ad ruiny redniowiecznego zamku w Królewcu wysadzono w powietrze.
7

Warmia i Mazury 1974, nr 2.
Ibidem, 1979, nr 10.
9 T. Willan, Podró¿ do Kwitajn, Warmia i Mazury 1978, nr 12.
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Zrozumia³e, ¿e nauka historyczna pocz¹tkowo koncentrowa³a siê na polskich w¹tkach przesz³oci. By³ to teren, który w ró¿nym stopniu i ró¿nych
okresach by³ czêci¹ Korony Polskiej, poza tym mieszka³a tu ludnoæ polska.
W zwi¹zku z 500. rocznic¹ inkorporacji Warmii i Mazur i innych ziem pruskich do pañstwa polskiego (1954), zrodzi³o siê dodatkowe zainteresowanie
ich histori¹. Miano tak¿e na uwadze aktualne wzglêdy polityczno-spo³eczne,
czego nie nale¿y siê wstydziæ, bo chodzi³o o szybsz¹ integracjê nowych mieszkañców na ziemiach nale¿¹cych przed 1945 r. do Niemiec. Niemniej ju¿ po 20
latach og³oszony zosta³ nowy program badawczy, który obok w¹tków polskich, obj¹³ ca³okszta³t zagadnieñ by³ych Prus Wschodnich. Pozwolê sobie
zacytowaæ moj¹ wypowied z 1965 r.: Nale¿y równie¿ zaj¹æ siê kwesti¹
ludnoci litewskiej, zw³aszcza kwesti¹ jej odrodzenia narodowego [...].
W oparciu o materia³y olsztyñskie mo¿na opracowaæ sprawy ludnoci ¿ydowskiej oraz cygañskiej pomijanej w dotychczasowych badaniach i pog³êbiæ
wci¹¿ egzotyczny problem zamieszka³ych w powiecie mr¹gowskim filiponów,
a raczej starowierców. W dalszym ci¹gu postulowa³em zajêcie siê tematami
gospodarczymi, migracjami i partiami politycznymi. Dalej: W dziedzinie
prawnoustrojowej w pierwszym wzglêdzie zas³uguje na opracowanie problem
landrechtu na Warmii oraz okrelenie, jak d³ugo i w jakim zakresie Warmia
zachowa³a swoje odrêbnoci regionalne w ramach prowincji wschodniopruskiej. Nowego zainteresowania wymaga te¿ ca³okszta³t spraw administracyjnych: podzia³ów terytorialnych, zakresu kompetencji poszczególnych w³adz,
ustroju s¹downictwa (³¹cznie z patrymonialnymi i so³tysimi), ustroju miejskiego. W zespole Komitetu Stanowego oraz w zespole sejmów prowincjalnych istnieje materia³ (przypomniany przez Tadeusza Grygiera) do dziejów
walki prowincji wschodniopruskiej z centralizmem berliñskim. Pisa³em te¿
o potrzebie zajêcia siê histori¹ Kocio³ów katolickiego i ewangelickiego10.
Moja pierwsza powa¿niejsza rozprawa dotyczy³a zagadnieñ spo³eczno-gospodarczych ca³ej Warmii, czyli ludnoci pod wzglêdem etnicznym i polskiej,
i niemieckiej11. A zatem nie bylimy przeczuleni na punkcie polskoci. By³ to,
rzecz zrozumia³a, program maksimum, d³ugofalowy, przewidziany na dalekie
lata. Ca³e szczêcie, ¿e rodowisku olsztyñskiemu przyszed³ z pomoc¹ zespó³
profesora Gerarda Labudy, badaj¹cy historiê Wielkiego Pomorza.
Ku pojednaniu
Wspomniane ju¿ przyczyny ³agodz¹ce nieprzyjazne stosunki pomiêdzy Polakami i Niemcami, pog³êbione refleksj¹ nad wezwaniem przebaczamy i prosimy
o przebaczenie, wreszcie dwa traktaty pañstwowe z 1990 i 1991 r. stworzy³y
w sumie klimat sprzyjaj¹cy porozumieniu, a nawet pojednaniu obu narodów.
10 J. Jasiñski, Potrzeby badawcze historiografii Warmii i Mazur od koñca XVIII wieku do
1945 r., [w:] Stan i potrzeby badawcze nauk spo³ecznych na Warmii i Mazurach. Referaty z sesji
naukowej w Olsztynie. 2627 lutego 1965 r., Olsztyn 1966, s. 4757.
11 J. Jasiñski, Reformy agrarne na Warmii na pocz¹tku XIX wieku, Olsztyn 1967.
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W³anie czynniki kocielno-religijne odegra³y w tym zakresie wa¿n¹ rolê.
Na Warmii i Mazurach bez wewnêtrznych oporów uznano, ¿e mniejszoæ
niemiecka ma prawo do nabo¿eñstw w ojczystym jêzyku, chêtnie modlono siê
wspólnie przed stawianymi krzy¿ami upamiêtniaj¹cymi ofiary roku 1945,
zw³aszcza ¿e sprawcami zbrodni z regu³y byli czerwonoarmici. Z dawn¹
niemieck¹ ludnoci¹ warmiñsk¹ obchodzono 750. rocznicê erygowania diecezji warmiñskiej, pamiêtaj¹c, ¿e u jej pocz¹tku i nie tylko byli biskupi niemieccy, ¿e diecezja sk³ada³a siê z mieszkañców polskich i niemieckich, ¿e
w ogóle tradycje biskupstwa przez d³ugie stulecia by³y wspólne. Przypomniano katolicki wygl¹d Olsztyna, m.in. przez odbudowê figury w. Jana Nepomucena oraz ponowne umieszczenie obrazu NMP we wnêce Górnej Bramy;
odwie¿ono pamiêæ pl. Trzech Krzy¿y, zapomnian¹ ju¿ na pocz¹tku XX w.
W imiê racji ogólnoludzkich, chrzecijañskich, historycznych, tak¿e wychowawczych, przyst¹piono do odnawiania zniszczonych b¹d zapuszczonych
nekropolii. O ile Borussia zajê³a siê g³ównie cmentarzami wojennymi z lat
19141915, to za³o¿ony w 1993 r. Spo³eczny Komitet Ratowania Dawnych
Cmentarzy d¹¿y³ i d¹¿y do restaurowania wszystkich nekropolii, bez wzglêdu
na wyznanie i narodowoæ pogrzebanych osób. Tu warto przypomnieæ dwie
decyzje sprzed 1989 r. W 1984 r. w³adze wojewódzkie opublikowa³y wykaz
wszystkich cmentarzy za³o¿onych przed 1945 r., uznaj¹c je na podstawie
ustaw z 1962 i 1983 r. za nekropolie podlegaj¹ce ochronie prawnej, czyli
obiekty zabytkowe12. I drugie przypomnienie. W czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Toruniu w 1988 r.
w³anie przedstawiciele Olsztyna domagali siê opieki nad wszystkimi starymi nekropoliami w ca³ej Polsce. Wniosek ten zosta³ przyjêty jednomylnie.
Przeto i w tej dziedzinie rok 1989 nie stanowi³ prze³omu w sposobie mylenia
polskich elit. Dopiero w ostatnich latach konkretne dzia³ania, wspierane
intensywn¹ popularyzacj¹ ze strony mediów, dokona³y zasadniczej przemiany mentalnej w ujmowaniu problemu cmentarzy w spo³eczeñstwie, najmocniej wród m³odego pokolenia, ale i wród w³adz samorz¹dowych.
Wraz z coraz liczniejszymi kontaktami polsko-niemieckimi uwiadomiono sobie, ¿e ludnoæ niemiecka po³o¿y³a du¿e zas³ugi dla rozwoju gospodarczego, cywilizacyjnego i kulturowego poszczególnych miejscowoci na Warmii
i Mazurach. Ze zrozumieniem przyjêto nazwy ulic Kanta, Herdera i Wiecherta w Olsztynie. Zawieszenie pami¹tkowej tablicy Kanta w Jarno³towie ko³o
Mor¹ga, gdzie filozof przez kilka lat by³ prywatnym nauczycielem, zbli¿y³o do
siebie lokaln¹ spo³ecznoæ z mniejszoci¹ niemieck¹. Zaczê³a siê ukazywaæ,
chocia¿ krótko, niemiecka mutacja regionalnego dodatku Gazety Wyborczej, coraz czêciej drukowane s¹ niemieckojêzyczne przewodniki po miastach Warmii i Mazur. Odbywaj¹ siê spotkania m³odzie¿y polskiej i niemieckiej, mieszane sympozja naukowe; dawni mieszkañcy bez obaw s¹ przyjmo12

Dziennik Urzêdowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie 1984, nr 4.
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wani przez dzisiejszych w³acicieli domów i gruntów (przynajmniej tak by³o
do niedawna). Szczególnie m³odzie¿ fascynuje siê przesz³oci¹ starych Prusów, Krzy¿aków, Niemców, ró¿nymi zabytkami. Tak pojmowana historia,
rzecz zrozumia³a, znajduje wdziêczny odbiór po stronie niemieckiej i niew¹tpliwie s³u¿y pojednaniu.
Kilka pojêæ kontrowersyjnych
Jednak¿e inne zasz³oci historyczne nie s¹ tak proste. Poniewa¿ od 1990 r.
cenzura zosta³a skasowana, mo¿na siê by³o swobodnie wypowiadaæ i na temat delikatnej sprawy wysiedleñ ludnoci niemieckiej. Czêæ polskiej opinii
publicznej, po pewnych wahaniach, przyjê³a od publicystyki niemieckiej termin wypêdzenie, mimo ¿e w literaturze polskiej funkcjonowa³o pojêcie wysiedlenie, przez które rozumie siê równie¿ przymusowy transfer. Literatura
polska stosowa³a dla obu eksodusów jednakowy termin, mimo ¿e nazici
czêsto wysiedlenia ³¹czyli z pacyfikacjami, a ju¿ z regu³y z wysy³k¹ do obozów koncentracyjnych lub na przymusowe roboty do Reichu. Tymczasem
Niemcy nadal pos³uguj¹ siê pojêciem wypêdzenie, w ten sposób a priori
zak³adaj¹ bezprawie tego transferu. Nie chc¹ te¿ widzieæ, ¿e by³a to wymuszona okolicznociami wojennymi i sytuacj¹ geopolityczn¹ decyzja zwyciêskiej koalicji. Chodzi³o o to, ¿e Polacy ze zburzonych miast i miasteczek na
czele z Warszaw¹, z Kresów Wschodnich, reemigranci z ca³ej Europy musieli
gdzie mieszkaæ i to natychmiast, a nie dopiero po odbudowie kraju zniszczonego z winy III Rzeszy. Trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e ch³onnoæ mieszkalnictwa na
Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych, wskutek dzia³añ wojennych i celowej
dewastacji dokonanej przez Armiê Czerwon¹, by³a przynajmniej o 50%
mniejsza ni¿ w 1944 r. Równie¿ rynek pracy by³ spustoszony (gospodarstwa
wiejskie, warsztaty rzemielnicze, drobny przemys³). Stawiam przeto pytanie
retoryczne: W jaki sposób obie nacje mog³yby siê pomieciæ? A przy tym, czy
po straszliwej okupacji ich ¿ycie w ogóle uda³oby siê u³o¿yæ na zasadzie
wzglêdnie poprawnego s¹siedztwa? Wszak Polacy mieli w wie¿ej pamiêci
zbrodnie okupanta, a z kolei Niemcy nie chcieli siê wewnêtrznie, i nie tylko,
pogodziæ z faktem, ¿e bêd¹ mieszkaæ w obcym, wrogim pañstwie polskim. Ów
stan tymczasowoci w wiadomoci zw³aszcza wschodnich Niemców dominowa³ a¿ do ratyfikacji w 1972 r. uk³adu warszawskiego z 1970 r. Krytykowanie z dzisiejszej perspektywy wysiedleñ Niemców jest przejawem piêknego,
ale abstrakcyjnego moralizatorstwa, nie zakotwiczonego w ówczesnych realiach geopolitycznych, a tak¿e moralnych. S³usznie kardyna³ Döpfner
stwierdzi³, ¿e przyznanie Polsce by³ych niemieckich ziem wschodnich bez
równoczesnego wysiedlenia ludnoci niemieckiej nie mia³oby sensu. Zrozumia³e, ¿e ka¿dy przymusowy transfer jest z³em, ale w ówczesnej sytuacji 
mniejszym, bo innego wyjcia nie by³o. Za zbrodnie III Rzeszy, w tym tak¿e
Wehrmachtu, za fizyczne i moralne popieranie wojny przez ogromn¹ wiêkszoæ Niemców (póki mniemano, ¿e Hitler zwyciê¿y), cierpienia dotknê³y
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tak¿e stosunkowo niewielki odsetek niewinnych Niemców. I tylko nad ich
losem ubolewa³ w 1995 r. W³adys³aw Bartoszewski, ale nie przeprasza³. Nie
pos³u¿y³ siê te¿ nigdy wyra¿eniem wypêdzenie13.
Niestety, w tej sprawie Polacy dali sobie czêciowo narzuciæ rzekomo
w³aciw¹ analogiê wysiedleñ. Polska wypêdzi³a Niemców, a ZSRR repatriowa³ Polaków. Tymczasem w tym porównaniu znikn¹³ najwiêkszy sprawca wysiedleñ, tzn. III Rzesza14. Hrabina Marion Dönhoff, która w Prusach
Wschodnich wszystko postrada³a, nie zawaha³a siê odwa¿nie owiadczyæ, maj¹c na myli utratê Heimatu przez miliony Niemców: któ¿ móg³by to braæ
za z³e Polakom. Wszak nigdy dotychczas ¿adnemu narodowi nie zadano tyle
cierpieñ, jak Polakom ze strony III Rzeszy15. Uczciwe pojednanie mo¿e
nast¹piæ wtedy  to truizm  gdy obie strony znaj¹ pe³n¹ prawd¹ o wzajemnych stosunkach, przede wszystkim w czasie II wojny wiatowej i bezporednio po niej. Tymczasem pamiêæ o wysiedleniach Polaków w ostatnich latach
uleg³a powa¿nemu zatarciu w Polsce, a w Niemczech w ogóle nie przedosta³a
siê do zbiorowej wiadomoci. Rzecz paradoksalna, dopiero wskutek nag³onionych posuniêæ Eriki Steinbach, na zasadzie naturalnej reakcji, zaczê³a
siê w Polsce odwie¿aæ wiadomoæ najgorszego etapu stosunków polskoniemieckich, czyli lat 19391945. Natomiast po drugiej stronie Odry upowszechnia siê wiedzê bycia ofiar¹ ostatniej wojny przy niechêci do szukania
rzeczywistych przyczyn swojej tragedii16. Nie oznacza to, ¿e brakuje w spo³ecznoci niemieckich historyków rzetelnych badañ o postêpowaniu okupantów w Polsce. Ich chwalebnym przyk³adem jest chocia¿by publikacja Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie o zbrodniach, szczególnie
Wehrmachtu, pope³nionych w naszym kraju w 1939 r.17 Problem, czy rezultaty poszukiwañ naukowych zechc¹ popularyzowaæ wysokonak³adowe gazety,
one s¹ wszak, obok telewizji, czynnikami najbardziej opiniotwórczymi.
W Olsztynie recenzji z tej publikacji nie zauwa¿y³em w ¿adnym codziennym
tytule prasowym.
13

Kompleks wypêdzeñ, red. W. Borodziej, A. Hajnicz, Kraków 1998, s. 478495.
Przyk³adem tego jest wydawnictwo Wypêdzeni ze Wschodu. Wspomnienia Polaków
i Niemców, red. H. J. Bömelburg, R. Stöbinger, R. Traba, Olsztyn 2001. Jeli redaktorzy nie
mogli znaleæ nowych wspomnieñ o wysiedleniach Polaków z okupowanej Polski, to nale¿a³o
dokonaæ przedruku z dawniejszych. Zreszt¹ nawet w Orodku Badañ Naukowych im. W. Kêtrzyñskiego znajduj¹ siê na ten temat niewykorzystane materia³y. W ten sposób problem zosta³
przedstawiony w krzywym zwierciadle.
15 M. Dönhoff, Polen und Deutsche, Die schwierige Versöhnung, Hamburg 1990, s. 55.
16 Z. Mazur, Centrum przeciwko Wypêdzeniom (19992006), Poznañ 2006, s. 333:
W ka¿dym razie upamiêtnienie »wypêdzeñ« w szerszym kontekcie niemieckich »ofiar« nie jest
obecnie w Republice Federalnej problemem marginalnym. Niemcy chc¹ wyjæ z cienia oskar¿eñ
o rozpêtanie morderczej wojny i uruchomienie masowej eksterminacji spo³ecznoci ¿ydowskiej,
o innych narodach nie wspominaj¹c. Sami chc¹ siê znaleæ we »wspólnocie ofiar«, a innych,
zw³aszcza Czechów i Polaków, wprowadziæ do »wspólnoty sprawców«.
17 J. Böhler, Auftakt zum Vernichtungskrieg. Die Wehrmacht in Polen 1939, Frankfurt am
Main 2006.
14
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Inny problem. Niemal wszystkie pisma, a szczególnie te najbardziej popularne, pod wp³ywem niemieckim, a nawet czêæ historyków polskich odcina siê od pojêcia Ziemie Odzyskane przez dorzucenie ironicznego dopisku
tak zwane. Do owego rewizjonizmu historycznego odnios³em siê przed
trzema laty. Powtarzam najwa¿niejsze wnioski.
Ziemie Odzyskanie by³y w latach 19451948 nazw¹ oficjaln¹, a zatem
zgodnie z dotychczasowym zwyczajem nie tylko polskiej historiografii, nie
powinnimy siê od niej dystansowaæ. Gdy podwa¿amy jej sensownoæ, tym
samym milcz¹co zak³adamy, ¿e by³y niemieckie. Tymczasem ich losy toczy³y
siê ró¿nymi drogami. W najwiêkszym skrócie  powiedzmy  nale¿a³y do
historii polskich Ziem Zachodnich i historii niemieckich Ziem Wschodnich.
Nazwa Ziemie Odzyskane jest swego rodzaju syntez¹ politycznej myli zachodniej Polaków, siêgaj¹c¹ z jednej strony do pocz¹tków pañstwa piastowskiego, a z drugiej  do programu odbudowy Polski w XIX i XX w., wykraczaj¹cego daleko poza argumenty czysto historyczne. Generalnie Polacy zdawali
sobie sprawê w 1945 r., ¿e najwa¿niejsza racja za przyznaniem im w Poczdamie Ziem Zachodnich i Pó³nocnych wynika³a z potrzeby dokonania rekompensaty za utratê Kresów Wschodnich. Wiêkszoæ badaczy drugiej po³owy XX w.
nie dystansuje siê od terminu Ziemie Odzyskane, natomiast odwrotnie postêpuje dominuj¹ca czêæ masowych rodków przekazu i one to kszta³tuj¹ mylny
pogl¹d o przesz³oci Ziem Zachodnich i Pó³nocnych18. Osadnicy polscy przyje¿d¿aj¹cy na tereny nale¿¹ce przed wojn¹ do Niemiec, wiedzieli, ¿e urzêdowo nazywaj¹ siê Ziemiami Odzyskanymi i tak je s³usznie w swoich wspomnieniach okrelali. Dlaczego nie piszemy tzw. Galicja lub tzw. Generalne
Gubernatorstwo? Pomijaj¹c przytoczone wy¿ej argumenty, pamiêtajmy
przede wszystkim o tym  powtarzam  ¿e termin Ziemie Odzyskane by³ dla
lat 19451948 oficjaln¹ nazw¹ i ta zasada po dzi dzieñ obowi¹zuje.
Mniejsz¹ karierê zrobi³ natomiast inny nowy pogl¹d, mianowicie, ¿e
wbrew stereotypowi o nieustannych konfliktach z Niemcami, w³anie pó³nocna granica Polski okaza³a siê najbardziej stabilna. Moim zdaniem jest to
typowa manipulacja obrazem naszych stosunków z Zakonem Krzy¿ackim,
a nastêpnie z Brandenburgi¹  Prusami. Jeli za punkt wyjcia przyjmiemy
II pokój toruñski, to nale¿y pamiêtaæ, ¿e ju¿ kilkanacie lat póniej dosz³o do
wojny ksiê¿ej (1477-1478), a nastêpnie do niezmiernie niszcz¹cej wojny pruskiej
za czasów ostatniego wielkiego mistrza krzy¿ackiego, Albrechta (15191521).
W XVII w. s³usznie oskar¿ono o z³amanie przysiêgi wiernoci lennika Jerzego
Wilhelma, a wkrótce ewidentnie zdradzi³ króla polskiego i Koronê Wielki
Elektor Fryderyk Wilhelm, przechodz¹c na stronê króla szwedzkiego Karola
Gustawa, za co otrzyma³ w prezencie Warmiê. Mniej siê te¿ pamiêta, ¿e
walczy³ on z Polakami pod Warszaw¹, wskutek czego doczeka³ siê najazdu
polsko-tatarskiego na Mazury (Prostki). Nie mo¿na te¿ zapomnieæ o próbach
18 J. Jasiñski, Kwestia pojêcia Ziem Odzyskanych, [w:] Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Pó³nocne 19452005. 60 lat w granicach pañstwa polskiego, red. A. Sakson, Poznañ 2006,
s. 1525.
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zdobycia Prus Ksi¹¿êcych przez króla Jana III, o porywaniu wysokich mê¿czyzn Polaków do wojsk prusko-brandenburskich w XVIII w., wreszcie
o wykorzystywaniu s³aboci Polski nie tylko gospodarczej przez Fryderyka II.
W wietle tych przypomnieñ g³oszona teza o trwa³ej granicy, maj¹ca byæ
dowodem poprawnych stosunków polsko-pruskich (niemieckich), jest delikatnie mówi¹c czystym nieporozumieniem.
Kolejn¹ tez¹ (niemiecko-borussiañsk¹) jest próba zadekretowania pojêcia
Warmii i Mazur jako okrelenia ideologicznego, wynikaj¹cego z przes³anek
politycznych, a to rzekomo, aby nie przywo³ywaæ niemi³ej nazwy Prusy
Wschodnie. Tymczasem, gdy Polsce przyznano w 1945 r. tylko po³udniow¹
czêæ prowincji, elity polskie stanê³y przed nie³atwym pytaniem, jakie miano
najbardziej adekwatne nale¿y jej nadaæ. W wolnej publicznej dyskusji zabierali g³os najwybitniejsi uczeni  historycy, etnografowie, geografowie,
a prawie w ogóle politycy. Rz¹d opowiedzia³ siê najpierw za Okrêgiem Mazurskim, co by³o jednak oczywistym b³êdem, bo eliminowa³o Warmiê, nastêpnie za województwem olsztyñskim. Jednak oddolny nacisk polskich elit spowodowa³, ¿e jednoczenie pos³ugiwano siê niemal synonimicznym terminem
Warmia i Mazury, który ostatecznie zwyciê¿y³ w urzêdowej nazwie  województwo warmiñsko-mazurskie (1999)19. Wprawdzie aktualne województwo
wychodzi poza historyczne tereny Warmii i Mazur, ale bardziej odpowiedniej
nazwy historycznej nie ma. Natomiast gdy historycy badaj¹ przesz³oæ regionu,
to  zale¿nie od okresu  pos³uguj¹ siê ówczesnymi terminami: Zakon Krzy¿acki, Prusy Krzy¿ackie, Prusy Ksi¹¿êce, Królestwo w Prusach, Prusy Wschodnie
oraz dominium albo biskupstwo warmiñskie. Zreszt¹ i niektórzy autorzy niemieccy nie odcinali siê od podwójnej nazwy: Ermland und Masuren20.
Niepokoj¹ce objawy degradacji rodzimych tradycji
Wraz z coraz wiêkszym dostrzeganiem spucizny niemieckiej zauwa¿a
siê bagatelizowanie, a nawet w ogóle pomijanie w¹tków polskich w kulturze,
czy szerzej w historii naszego regionu. Znamiennym przyk³adem tej tendencji by³a próba usuniêcia z wie¿y ratuszowej Olsztyna Hymnu warmiñskiego
(O Warmio moja mi³a), do którego melodiê skomponowa³ s³ynny muzyk Feliks Nowowiejski (18771946). Prawykonanie hymnu odby³o siê w³anie
w Olsztynie w gor¹cej atmosferze plebiscytowej (1920). Niedawno m³odzi
radni przy aplauzie mediów chcieli zast¹piæ go nowym tekstem i melodi¹
biesiadn¹. Po burzliwych protestach spo³eczeñstwa w³adze wycofa³y siê
z niewczesnego pomys³u, ma³o tego, podjê³y uchwa³ê, ¿e Hymn warmiñski
jest zarazem hymnem Olsztyna. Od tego czasu, gdy odgrywany jest podczas
oficjalnych uroczystoci, s³uchacze przyjmuj¹ postawê zasadnicz¹.
19 J. Jasiñski, Polska wobec dziedzictwa historycznego Prus Wschodnich po 1945 r., [w:]
Wspólne dziedzictwo? Ze studiów nad spucizn¹ kulturow¹ na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych, red. Z. Mazur, Poznañ 2000, s. 2026.
20 J. Jasiñski, W obronie pojêcia Warmia i Mazury, Zapiski Historyczne 2001, z. 4,
s. 165175. Robert Traba utrzymuje nadal, ¿e jest to pojêcie ideologiczne.
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W drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych Borussia wyda³a antologiê literack¹ Prus Wschodnich najpierw po niemiecku21, nastêpnie po polsku
i rosyjsku. Zamiar by³ s³uszny, gdy¿ w ten sposób chciano ukazaæ wielokulturowoæ prowincji, poczynaj¹c od czasów staropruskich po wiek XX. Trudno
jednak zrozumieæ, dlaczego np. zosta³ ca³kowicie pominiêty wietny okres
kultury polskiej w XVI w. W po³owie tego stulecia ukaza³o siê w Królewcu
wiêcej druków polskich ni¿ w ca³ym pañstwie polskim. Dzia³a³ wtedy s³awny
wydawca i autor protestancki, Polak, Jan Seklucjan, który m.in. opublikowa³
pierwszy druk ewangelicki w jêzyku polskim Wyznanie wiary (1544). Tutaj
odby³a siê pierwsza dyskusja naukowa na temat polskiej ortografii. Stanis³aw Murzynowski w 1551 r., a wiêc kilkanacie lat przed Rejowym Polacy
nie gêsi... dobitnie t³umaczy³, ¿eby nie wstydzi siê pisaæ po polsku: Bo jako
¯ydzi, Grekowie, £acinicy i inne narody swymi jêzyki czystych a powa¿nych
i zbawiennych rzeczy dosyæ popisali, którym siê wszyscy dziwujemy, tak nie
wiem, przecz bychmy tego i my Polacy jêzykiem naszym dokazaæ nie mogli22.
Na Kongresie Kultury polskiej w Olsztynie w 2000 r. w g³ównym referacie b³êdnie przedstawiono nie tylko nasze naukowe badania historyczne, lecz
nawet popularyzacjê kultury w dawnych wiekach, rzekomo ukazywan¹ jako
wy³¹cznie polsk¹ (Kazimierz Brakoniecki). Na poprzednich stronach udowodni³em, i¿ rzeczywistoæ wygl¹da³a zgo³a inaczej.
A oto przyk³ad wspó³czesnego pomijania polskich tradycji Warmii i Mazur. Dwór w podolsztyñskim Tracku nale¿a³ przez ponad dwa stulecia do
polsko-warmiñskiego rodu Grzyma³ów; tak¿e maj¹cy byæ tam remontowany
pa³ac z prze³omu XVIII/ XIX w. zosta³ wzniesiony przez Grzyma³ów, którzy
dopiero w 1832 r. sprzedali go Belianom. Tam urodzi³ siê Oskar Belian,
przysz³y burmistrz i nadburmistrz Olsztyna (o nim za chwilê), ale spêdzi³ on
w Tracku zaledwie najwczeniejsze dzieciñstwo. Dlatego nikt dotychczas nie
nazywa³ dworku w Tracku dworkiem Beliana. Niespodziewanie wbrew tradycji, wbrew prawdzie historycznej, nazwê powy¿sz¹ zaczê³y lansowaæ olsztyñskie media.
Nastêpny casus. W 200. rocznicê urodzin Wincentego Pola Olsztyn ufundowa³ mu pami¹tkowy g³az. Gazeta Olsztyñska orzek³a, ¿e poeta nie mia³
nic wspólnego z Olsztynem. Znowu nieprawda. Jego ojciec by³ rodowitym
Warmiakiem spod Reszla. Syn pamiêta³ o kraju swojego pochodzenia, interesowa³ siê histori¹ Warmii, w 1831 r. odwiedzi³ w Olsztynie kolegów ze swojego pu³ku, pisa³ o gwarze warmiñskiej itd.23
21 Meiner Heimat Gesicht. Ostpreussen im Spiegel der Literatur. Mit Vorworten
von K. Bednarz, A. Szczypiorski, N. Ehlert und K. Prunskiene, Herausg. von W. Lipscher und
K. Brakoniecki. Mit 26 Abbildungen, München 1996, ss. 669.
22 S. Murzynowski, Historyja ¿a³osna a straszliwa o Franciszku Spierze oraz Ortografija
polska, oprac. J. Ma³³ek i F. Pep³owski, Olsztyn 1974, s. 3031.
23 Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i to¿samoæ spo³ecznoci na Ziemiach Zachodnich
i Pó³nocnych, Instytut Zachodni [dalej: Siedlisko], 2008, nr 5, s. 2123.
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Pamiêæ niemiecka zaklêta w kamieniach
U schy³ku XX w. Towarzystwo Mi³oników Olsztyna, inspirowane przez
olsztyñskie ziomkowstwo w Gelsenkirchen, bardzo mocno zaanga¿owa³o siê
na rzecz ustawienia na jednym z g³ównych placów miasta pomnika wspomnianego ju¿ Oskara Beliana, burmistrza i nadburmistrza w latach 18771908.
Uzasadniano, ¿e Belian po³o¿y³ olbrzymie zas³ugi w rozbudowaniu swego miasta. Jednak¿e z braku zlustrowania jego dzia³alnoci, nie wiedziano, ¿e na
Warmii by³ on najgorliwszym realizatorem polityki Bismarcka w czasie kulturkampfu, co udowodni³ ju¿ niemiecki historyk Franz Dittrich tu¿ przed
I wojn¹ wiatow¹24. Jeszcze gorzej, bo nale¿a³ do za³o¿ycieli hakaty w miecie, a nawet przez jeden rok pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Ortsgruppe
Allenstein. Dziêki kontrargumentacji miejscowych historyków, Rada Miejska
odrzuci³a pomys³ Towarzystwa Mi³oników Olsztyna. Warto dodaæ, ¿e w istniej¹cym w Gelsenkirchen muzeum Olsztyna brakuje w ogóle wiadectw
polskoci naszego miasta, nie upamiêtniono nawet ostatniego redaktora Gazety Olsztyñskiej, Seweryna Pieniê¿nego, który w 1940 r. poniós³ mêczeñsk¹
mieræ w Hohenbruch ko³o Królewca. Ba, w samym Olsztynie miejscowe
Zak³ady Graficzne cichutko, bez rozg³osu, ju¿ w 1998 r. w zwi¹zku z ich
komercjalizacj¹ pozby³y siê dotychczasowego patrona, Seweryna Pieniê¿nego.
Jeli za chodzi o dzia³alnoæ burmistrzów olsztyñskich, to nale¿a³oby raczej
wydobyæ z zapomnienia Jakuba Rarkowskiego, rz¹dz¹cego miastem w latach
18361865. W³anie on, nie spektakularnie, lecz uparcie i m¹drze przeobra¿a³ Olsztyn w miasto uporz¹dkowane, dba³ o jego gospodarkê, o urz¹dzenia
komunalne, o szpitale, cmentarze, budownictwo mieszkalne, i to za jego
czasów za³o¿ono Towarzystwo Upiêkszania Olsztyna25.
Bez wiêkszego nag³onienia w³adze kocielne archidiecezji warmiñskiej
umieci³y dwa popiersia ostatniego biskupa niemieckiego Maksymiliana Kallera (18801947), jedno w katedrze fromborskiej, drugie we wspó³katedrze
olsztyñskiej. Kaller by³ rzeczywicie gorliwym duszpasterzem, twardo broni³
uprawnieñ swoich diecezjan w III Rzeszy. Jednak¿e, niestety, ca³kowicie
aprobowa³ wojenn¹ politykê Hitlera. W 1939 r. w listach pasterskich pisa³, ¿e
wojna z Polsk¹ jest prowadzona za ojczyznê, za führera i w imiê Pana! Na
pocz¹tku 1941 r. og³osi³ kolejny list pasterski. Oto jego fragment: Z podziwem patrzymy na nasz¹ armiê w jej bohaterskim zmaganiu pod wspania³ym
przywództwem [...]. W³anie jako chrzecijanie jestemy zdecydowani zaanga¿owaæ wszystkie nasze si³y, by zapewniæ ostateczne zwyciêstwo naszej ojczynie. W³anie jako wierz¹cy w Chrystusa stoimy wiernie przy Führerze26. Jeli biskup da³ siê omamiæ propagandzie hitlerowskiej, to nie rozu24

F. Dittrich, Der Kulturkampf im Ermlande, Berlin 1913.
Olsztyn 13532003, red. S. Achremczyk i W. Ogrodziñski, Olsztyn 2003, s. 165170.
26 A. Wolff-Powêska, A bliniego swego... Kocio³y w Niemczech wobec problemu ¿ydowskiego, Poznañ 2003, s. 354, cyt za: A. Groß, Gehorsame Kirche-ungehorsame Christen im
Nationalsozialismus, Mainz 2000.
25
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miem, dlaczego po wojnie nie odci¹³ siê od swych wypowiedzi, dlaczego nie
wyrazi³ przynajmniej s³ów ubolewania. W 1970 r. postawiono przed katedr¹
fromborsk¹ obelisk z nazwiskami biskupów polskich lub propolskich do Krasickiego w³¹cznie, natomiast nie uwzglêdniono biskupów niemieckich ze redniowiecza i XIXXX w. Tymczasem Koció³ katolicki jest instytucj¹ ponadnarodow¹, ponadpañstwow¹. Ten b³¹d nale¿a³oby obecnie naprawiæ przez
dostawienie z jednej strony kamienia z nazwiskami biskupów niemieckich,
podobnie z drugiej (wród nich znalaz³by siê Kaller), a nastêpnie, aby rzecz
prowadziæ konsekwentnie, wypada³oby pamiêtaæ o polskich biskupach powojennych. By³aby to interesuj¹ca przeplatanka odpowiadaj¹ca historycznej
rzeczywistoci. Niemniej Kaller na specjalne wyró¿nienie w obu wi¹tyniach
nie zas³uguje.
Postawiony zosta³ tak¿e we Fromborku inny kamieñ upamiêtniaj¹cy tragediê uciekaj¹cych Niemców w 1945 r. przez Zalew Wilany i Mierzejê. Oto
jego tekst:
450 Ostpreußische Flüchtlinge flohen über Haff und Nehrung, gejagt von unerbittlichen Krieg. Viele ertranken, andere starben in Eis und Schnee. Ihr Opfer
mahnt zu Verständigung und Frieden.
Jan.  Febr. 1945 stycz.  luty
450 000 mieszkañców Prus Wschodnich prze¿y³o exodus przez Zalew i Mierzejê,
pêdzeni przez okrutn¹ wojnê. Wielu utonê³o, inni zginêli w lodzie i niegu. Ich ofiary
wzywaj¹ nas do porozumienia i pokoju.

Pomijaj¹c pytanie, dlaczego w Polsce widnieje na pierwszym miejscu
napis niemiecki, i pomijaj¹c niedok³adny jego przek³ad na jêzyk polski, wyra¿am zdziwienie z powodu ostatniego zdania. Kogo ofiary tragedii wzywaj¹ do
porozumienia. Polaków? Bo kamieñ stoi w Polsce. Mo¿e jednak nale¿a³o go
umieciæ na rosyjskiej czêci Mierzei. A w ogóle to Niemcy Niemcom zgotowali ten los. Pamiêtajmy, i¿ nikt inny, jak gauleiter Koch wstrzymywa³ do koñca
ewakuacjê Prus Wschodnich; 44% wspó³czesnych Niemców jest zdania, ¿e
win¹ za ucieczki i wypêdzenia nale¿y obarczyæ ich przodków27. Poza tym
brakuje mi przynajmniej pó³ zdania o tym, ¿e dramat dotkn¹³ tak¿e robotników przymusowych, w sumie ok. 12% ogó³u ludnoci Prus Wschodnich
w 1944 r., a to Polaków, Francuzów, Ukraiñców, Rosjan, Bia³orusinów, którzy
równie¿ zostali zmuszeni do ucieczki i którzy równie¿ ginêli w lodzie
i niegu, a niejednokrotnie ratowali niemieckie kobiety i dzieci. Mówi¹
o tym wspomnienia uciekinierów. Na miejscu w³adz fromborskich nie zgodzi³bym siê na tego rodzaju napis28. W Go³dapi postawiono na cmentarzu kamieñ, g³osz¹cy, ¿e ¿y³o tu 16 generacji niemieckich. A przecie¿ Go³dap by³
27

P. Jendroszczyk, K³opoty Niemców z przesz³oci¹, Rzeczpospolita z 4 sierpnia 2005.
W pewnym sensie Frombork zrehabilitowa³ siê, funduj¹c pami¹tkow¹ tablicê z nastêpuj¹cym tekstem: W ho³dzie bohaterom walk o wolnoæ i niepodleg³oæ ojczyzny ku chwale i
wiecznej pamiêci. Tablica zosta³a przyozdobiona bia³ym or³em, a powiêcono j¹ w rocznicê
odzyskania niepodleg³oci 11 listopada 2004 r.
28
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jedynym miastem na Mazurach, w którym przez ca³e stulecia, obok ludnoci
niemieckiej, mieszka³a ludnoæ polska i litewska. Jeszcze w XIX w. odprawiono tu nabo¿eñstwa w trzech jêzykach. Dlaczego tak ³atwo rezygnujemy,
wbrew prawdzie, z nieniemieckich tradycji?
Casus Nakomiady
Na specjaln¹ uwagê zas³uguje rozg³os z powodu odgrzebanego po 40
latach obelisku wielkiego kanclerza w Nakomiadach na Mazurach z b³êdem
ortograficznym w nazwisku (Bismark). Otó¿ kilku aktywistów, którym patronuje wójt gminy Kêtrzyn, uroczycie ustawi³o kamieñ w g³ównym punkcie
wsi, rzekomo zgodnie z wol¹ jej mieszkañców. Dlaczego rzekomo? Oto na 500
mieszkañców w g³osowaniu wziê³o udzia³ zaledwie 10%, z czego trzecia czêæ
opowiedzia³a siê przeciwko uhonorowaniu ¿elaznego kanclerza. Przy tym
ma³o siê pamiêta o istotnym przypisie do tej sprawy. Jak wykaza³y badania
poznañskiego socjologa Andrzeja Saksona akurat sprzed trzech lat, a¿ 44%
ludnoci w Polsce w ogóle nie wie, kim by³ Bismarck, 33% oceni³o go negatywnie i tylko 4% pozytywnie. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e stan wiedzy o kanclerzu
wygl¹da³ podobnie i w Nakomiadach. Za pomnikiem opowiedzieli siê w wiêkszoci ci  mo¿na za³o¿yæ  którzy o nim wcale lub niemal nic nie wiedzieli,
chocia¿ musieli siê o nim uczyæ w szko³ach, widocznie zapomnieli. Jeden
z tamtejszych mieszkañców wprost potwierdza: Ludzie [...] s¹ niewykszta³ceni, czêsto nie maj¹ nawet szko³y podstawowej. Nie wiedz¹, kim by³ Bismarck29.
Argumenty zwolenników ma³ych ojczyzn s¹ ró¿ne: jest to kamieñ zabytkowy, by³by to gest pojednania, wie go postawi³a niech wiêc i teraz stoi,
dziêki Bismarckowi Nakomiady rozwinê³y siê gospodarczo i kulturowo,
bêd¹ wycieczki Niemców, bêd¹ pieni¹dze. Najpowa¿niejsze uzasadnienie
wyp³ywa jednak z chêci uszanowania krajobrazu kulturowego, z afirmacji
historii oraz dziedzictwa ziemi. Odpowiadam. Czy na pewno obelisk w 1899 r.
powsta³ w wyniku wolnej decyzji dawnych mieszkañców? Nie wiem, ale i nie
wiedz¹ tego jego protagonici. Praktyka by³a inna. G³ówn¹ rolê na wsi mazurskiej odgrywa³y jej elity: wójt, dwór, proboszcz (pastor), nadleniczy, rektor (kierownik szko³y), a tak¿e ¿andarm. Gospodarze, robotnicy rolni, wiejscy
rzemielnicy nie mieli tu nic do powiedzenia.
Czy Bismarck zas³u¿y³ siê na polu gospodarczym i kulturalnym Mazur?
Wystarczy zapoznaæ siê z e³ck¹ Gazet¹ Ludow¹ z prze³omu XIX i XX w.,
przedstawiaj¹c¹ sytuacjê spo³eczn¹ i gospodarcz¹ wsi, aby dojæ do odwrotnych konstatacji, o czym wiadczy m.in. mazurska emigracja zarobkowa do
Niemiec Zachodnich i za ocean przed I wojn¹ wiatow¹. Wspó³czesny historyk niemiecki Andreas Kossert pisa³ na ten temat: Coraz wiêcej Mazurów,
których nie mog³a wy¿ywiæ ziemia rodzinna, szuka³o szczêcia z dala od
29
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mazurskich jezior i lasów. G³ód i nêdza wygna³y ich w obie strony. O epoce
Bismarcka: Mazurzy byli potrzebni jako pomocnicy, robotnicy najemni, s³u¿¹cy i ¿o³nierze [...]. Szerokie masy Mazurów pozosta³y zdeklasowane30.
Nap³yn¹ pieni¹dze wraz z niemieckimi turystami  marz¹ niektórzy.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, jeli chodzi o rolê Bismarcka w historii Niemiec, i¿
mia³ i ma wielu przeciwników. Nie kochali go katolicy z powodu kulturkampfu (ok. 40% mieszkañców II Rzeszy), tak¿e socjaldemokraci (represyjne ustawy wyj¹tkowe), wreszcie mniejszoci narodowe, obok Polaków Duñczycy
i Alzatczycy. Duñczycy po odzyskaniu pó³nocnego Szlezwigu w 1920 r. bezzw³ocznie usunêli wszystkie jego pomniki. Mo¿e rzeczywicie nieco wiêcej
Niemców przyjedzie do Nakomiad, ale nie tyle dla z³o¿enia ho³du kanclerzowi, ile z ciekawoci.
Teraz dwa s³owa o w³aciwociach kulturowych krajobrazu mazurskiej
ma³ej ojczyzny. Odró¿nia siê ona od starych ziem polskich nie tylko walorami przyrodniczymi, to znaczy jeziorami, lasami, narzutowymi g³azami, ale
równie¿ dzie³em r¹k i umys³ów by³ych mieszkañców, a wiêc uroczymi krêtymi szosami ocienionymi alejami drzew, innymi ni¿ w dawnej Polsce, dworkami, pa³acami, zniszczonymi, ale i odbudowanymi, licznymi cmentarzykami,
neogotyckimi kocio³ami, czerwonymi domkami wtopionymi w naturalny
krajobraz, wiejskimi stawkami itd. Wszystkie te zewnêtrzne w³aciwoci wystarcz¹ do zachowania kolorytu ma³ej ojczyzny.
Mieszkañcy Nakomiad zostali pochwaleni za to, ¿e nie wg³êbiaj¹ siê
w uczon¹ historiê, lecz poznaj¹ j¹ z autopsji. Pozornie to nawet ³adnie wygl¹da: Historii mazurskiej krainy nie uczyli siê z ksi¹¿ek. Poznali j¹ z nagrobków gin¹cych cmentarzy, murów starych kocio³ów, mebli, sprzêtów pozosta³ych w domach, które sta³y siê ich domami. Otó¿ to. Nie lekcewa¿¹c wizualnej metody spotkañ z histori¹, przecie¿ nie mo¿na odci¹æ siê od wiedzy
ksi¹¿kowej, szkolnej, uniwersyteckiej. Istotnie, nekropolie wiele mówi¹, niemniej tak one, jak i inne zabytki wiadcz¹ zaledwie o drobnym u³amku
historii. Lekcewa¿ona wiedza ksi¹¿kowa dowodzi jednak, ¿e Bismarck nie
zas³uguje na oddawanie mu ho³du w Polsce, tak¿e w Nakomiadach. Ju¿ nie
mówiê o jego wielkiej polityce antypolskiej, zmierzaj¹cej do utrzymania kraju
w niewoli. Na Mazurach, zanim siê w ogóle zrodzi³ ruch polski, który zreszt¹
nigdy nie zagrozi³ potê¿nej II Rzeszy, to w³anie Bismarck wznowi³ bezwzglêdn¹ dzia³alnoæ germanizacyjn¹. Nie jest to teza wydumana przez propagandystów PRL-u, ale prawda udokumentowana jeszcze przed I wojn¹
wiatow¹, w okresie miêdzywojennym, a potwierdzona badaniami naukowymi po II wojnie wiatowej. A zatem dwa s³owa na ten temat.
Bismarck zosta³ premierem Prus w 1862 r. i ju¿ trzy lata póniej jego
minister kaza³ nauczaæ w szko³ach elementarnych, równie¿ na Mazurach, po
30 A. Kossert, Mazury. Zapomniane po³udnie Prus Wschodnich, Warszawa 2004, s. 142,
168169. Szerzej na temat pomników Bismarcka i innych pozosta³oci niemieckiego imperializmu por. Z. Mazur, Igraszki z poniemieckim dziedzictwem, Siedlisko 2007, nr 3, s. 1520.
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niemiecku, pozwalaj¹c prowadziæ lekcje religii w jêzyku polskim jedynie na
szczeblu najni¿szym, na co uskar¿a³ siê Wojciech Kêtrzyñski. Poniewa¿ nakaz ministra w praktyce nie by³ stosowany, ponowiony zosta³ w 1873 r. i tym
razem rygorystycznie egzekwowany. W 1888 r., a wiêc nadal za rz¹dów Bismarcka, ca³kowicie wyrugowano polskie nauczanie religii na Mazurach. Cieszy³ siê z tego powodu superintendent mr¹gowskim Otto Gerss (nie myliæ
z Marcinem Gerssem, jego stryjem): O d d w u d z i e s t u l a t p r a c u j e m y
z p o d w ó j n ¹ g o r l i w o  c i ¹ n a d z n i e m c z e n i e m M a z u r ó w [podkrel.  J.J.], wspieraj¹c nauczycieli w ich nadzwyczajnej mozolnej robocie.
Rezultaty tej roboty widaæ by³o i w Nakomiadach. O ile w 1870 r. mówi³o
tam po polsku oko³o 50% mieszkañców (wed³ug pruskich statystyk), to pod
koniec XIX w. ju¿ tylko 7%31. Zrozumia³e, ¿e na cofanie siê jêzyka polskiego
wp³ywa³y tak¿e inne procesy, jednak powa¿ny udzia³ w zanikaniu ludu mazurskiego mia³a polityka Bismarcka. Bo odbieranie mu mowy ojczystej  to
pozbawianie istoty jego mazurskoci. Niebawem do Mazurów zaczêli siê
przyznawaæ rodowici Niemcy, lecz tylko dlatego, i¿ urodzili siê w coraz popularniejszym pod wzglêdem turystycznym Masurenlandzie, którzy jednak
niewiele mieli wspólnego z rdzennymi mazurskimi wspó³mieszkañcami.
Wbrew niektórym obroñcom samego pomnika, nie mo¿na go izolowaæ od
historycznej postaci kanclerza, nie jest przeto ów kamieñ tak niewinny
(Wojciech Wrzesiñski). Taka jest bowiem rola tablic, obelisków, pomników
 symbolizuj¹ one wielkoæ postaci, chwalebne czyny i wznios³e idee. Uhonorowanie Bismarcka w roku 1899, za rz¹dów niemieckich, jest rzecz¹ oczywist¹, ale dlaczego sto lat póniej, w pañstwie polskim?  trudno poj¹æ. Równie¿ niezrozumia³ym zjawiskiem jest ignorowanie przez dzia³aczy Stowarzyszenia Ma³a Ojczyzna i Nakomiad stanowiska w³adz pañstwowych oraz
zdecydowanej wiêkszoci historyków zajmuj¹cych siê dziejami stosunków
polsko-niemieckich. rodowisko olsztyñskie, reprezentowane g³ównie przez
pokolenie rednie, afirmuj¹c wielk¹ kulturê niemieck¹ zwi¹zan¹ z naszym
regionem, wyrazi³o zdecydowany sprzeciw wobec aktu w Nakomiadach; przypomnia³o, ¿e miejscowoæ ta nie jest autonomiczn¹ enklaw¹ w Polsce. Wród
olsztyñskich sygnatariuszy by³ rodowity Mazur i rodowity Warmiak. Wa¿ny
jest te¿ g³os Instytutu Kaszubskiego. Kaszuby za czasów Bismarcka znajdowa³y siê w podobnej sytuacji politycznej jak Mazury. Czytamy w owiadczeniu Instytutu Kaszubskiego: ... dla spo³ecznoci kaszubskiej jakiekolwiek
próby choæby tylko przywracania pomników Bismarcka s¹ bolesne i bulwersuj¹ce, bo w najnowszych dziejach niewiele znalaz³oby siê polityków niemieckich równie niechêtnie i pogardliwie traktuj¹cych Kaszubów. Instytut nie
aprobowa³ pomys³u, wbrew historykowi Lechowi Trzeciakowskiemu, aby pomnik przenieæ do by³ej rezydencji kanclerza w Warcinie, gdy¿ wygl¹da³oby
to na zacz¹tek bismarckowskiego mauzoleum. Przyszed³ te¿ g³os innego
31
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historyka gdañskiego, W³adys³awa Zajewskiego: Bismarck to niezwykle
zrêczny polityk i dyplomata pruski, którego decyzj¹ by³o, ¿e »si³a idzie przed
prawem«. Ten kanclerz prowadzi³ nie tylko politykê zdecydowanie antypolsk¹ i z ca³ych si³ utrwala³ rozbiór Polski, lecz w tym wypadku »sprzeczn¹
nawet z racj¹ narodu niemieckiego«, a co napisa³ ongi nasz znakomity znawca dyplomacji wieku XIX prof. dr Henryk Wereszycki. Od lat zajmuj¹cy siê
najnowsz¹ histori¹ Prus Wschodnich Wojciech Wrzesiñski przypomnia³, ¿e
nawet niedawno zmar³y wnuk kanclerza, Klaus von Bismarck, wypowiedzia³ siê przeciwko kultywowaniu tradycji bismarckowskich. Dalej Wrzesiñski: Bismarck chcia³ doprowadziæ do zlikwidowania kwestii polskiej, dotyczy³o to polityki osadniczej, wyznaniowej, równie¿ germanizacyjnej. M³odsze
pokolenie nie mo¿e bezrefleksyjnie nawi¹zywaæ do z³ych tradycji, czego
przyk³adem jest odnowiony obelisk w Nakomiadach.
Socjolog Andrzej Sakson zwróci³ uwagê na to, ¿e pomniki Bismarcka
usuniêto i na tych ziemiach, które po I wojnie wiatowej wróci³y do Francji
i Danii; natomiast w ostatnim okresie w okolicach K³ajpedy miejscowa spo³ecznoæ nie dopuci³a do reaktywowania nazwy wsi Bismarck. Robert Traba
z Borussii zaj¹³ stanowisko kompromisowe. Z jednej strony traktuje pomnik
jako czêæ krajobrazu kulturowego tej ziemi, ale wobec kontrowersji, które
wzbudza, chce przekazaæ go do pobliskiego muzeum32, za czym zreszt¹ opowiadaj¹ siê wszyscy przeciwnicy obelisku.
Jeli za zwolennicy obelisku w Nakomiadach traktuj¹ dawnych i wspó³czesnych historyków jako przeczulonych na punkcie Bismarcka, to niech¿e
przynajmniej uznaj¹ decyzjê instytucji jak najbardziej powo³anej do rozstrzygania tego rodzaju sporów. Dr Andrzej Przewonik z Rady Ochrony Pamiêci
Walk i Mêczeñstwa orzek³: To cz³owiek, który jest czytelnym symbolem niemieckiej polityki antypolskiej. Wydaje siê, ¿e nawet w Niemczech nikt nie czci
Bismarcka33. Oczywicie nikt  to przesada, ale owiadczenia Przewonika
absolutnie lekcewa¿yæ nie wolno. Wreszcie przypomnijmy zdecydowanie negatywn¹ opiniê W³adys³awa Bartoszewskiego, który nie ma najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e kult Bismarcka w Polsce jest wielkim nieporozumieniem.
Niestety, pomnik w Nakomiadach, to nie jedyny przypadek niepokoj¹cej
afirmacji najgorszych kart historii prusko-niemieckiej na obecnych ziemiach
polskich. W 2006 r. zosta³ odbudowany z nieco zmienionym napisem (przez
dodanie polskiego tekstu) pomnik ku chwale plebiscytu z 1920 r. w Ramsowie (pow. olsztyñski)34. Czy w Polsce zapomniano, jak nieuczciwie zosta³
przeprowadzony?35 Jest to kolejny bezrozumny ho³d oddany niesprawiedliwej polityce niemieckiej. Ba, próbuje siê czciæ nawet Wehrmacht. Oto
32
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34 Landkreis Allenstein Ostpreußen, Heimatjahrbuch. Weihnachten 2006, nr 37, s. 191195.
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w koszarach Krosna Odrzañskiego zawieszono pami¹tkow¹ tablicê, na której, obok pu³ków polskich po roku 1945, umieszczono numery dwóch pu³ków
Wehrmachtu, które w 1939 r. uczestniczy³y w wojnie przeciwko Polsce36.
W Zatoni Dolnej (Pomorze Zachodnie) stoi g³az z napisem: Deutschland,
Deutschland über alles, a w ró¿nych miejscowociach odnawia siê inne kamienie ku czci Wehrmachtu. Przy tej okazji warto zwróciæ uwagê na to, ¿e
media olsztyñskie nie dostrzeg³y wspomnieñ urodzonego w naszym miecie
oficera Wehrmachtu, Gerda-Helmuta Komossy, który z wielkim zapa³em usi³uje broniæ etosu swojej formacji i udowadniaæ, ¿e walczy³a ona w s³usznej
sprawie37.
Obok zwrotu ku historii niemieckiej nieprzyjaznej wobec Polski, ca³e
szczêcie nadal istnieje nurt nawi¹zuj¹cy do polskich tradycji regionu, by
przyk³adowo wymieniæ nowe tablice i pomniki: w Br¹swa³dzie (ks. Walenty
Barczewski, Maria Zientara-Malewska), w Bart¹gu (ks. Barczewski); w Olsztynie (Feliks Nowowiejski, Wincenty Pol), w Mr¹gowie (Krzysztof Celestyn
Mrongowiusz). Poza tym restaurowane s¹ tablice na dawnych szko³ach polskich (w Pluskach zamieszczono now¹). Na szczególn¹ uwagê zas³uguje
Szlak bojowy genera³a Henryka D¹browskiego w 1807 r. (pomijam tu g³azy
i tablice powiêcone Napoleonowi, bo jest to historia g³ównie powszechna).
A propos genera³a D¹browskiego. Dzia³aczka Borussii Iwona Li¿ewska gorszy siê z powodu jego szlaku w naszym regionie, poniewa¿ mia³ on byæ
najedc¹38. Jest to spojrzenie z perspektywy niemieckiej historii Prus. Po
pierwsze  to pañstwo Fryderyka Wilhelma III rozpoczê³o wojnê z Francj¹,
w wyniku której, jak zwykle, najbardziej ucierpia³a ludnoæ miejscowa. Podobnie dzia³o siê na Mazowszu. Nie s³ysza³em jednak, aby ktokolwiek nazywa³ tam D¹browskiego najedc¹. Po drugie  Polacy walczyli o odzyskanie
niepodleg³oci, o przekrelenie rozbiorów. Mo¿e wiêc D¹browski i u nas nie
symbolizowa³ najedców, lecz wybawców? Przed zawarciem pokoju w Tyl¿y
tak w³anie powszechnie dostrzegano jego rolê i Polaków zwi¹zanych z Napoleonem. W sumie odnoszê wra¿enie, ¿e media olsztyñskie zachowuj¹ wobec
akcji dokumentowania tradycji polskich postawê raczej ch³odn¹, a entuzjastyczn¹ wobec niepolskich.
Wnioski
Jak zatem powinnimy odnosiæ siê do spucizny historycznej Warmii
i Mazur, krainy pogranicznych kultur i trudnej przesz³oci?
Tak¿e na tych ziemiach dostrzegam polskie dziedzictwo pañstwowe, jêzykowo-kulturowe oraz narodowe  ka¿de z nich w ró¿nym, ale generalnie
36
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w mniejszym ni¿ w starej Polsce zakresie. Warmia ponad trzy stulecia nale¿a³a wprost do Korony Polskiej, natomiast Mazury jako czêæ lenna pruskiego zwi¹za³y siê z Polsk¹ luniej i krócej, niemniej tak¿e by³y czêci¹ Polski.
Dla przyk³adu przypomnijmy, ¿e to król Zygmunt August nada³ uczelni królewieckiej status uniwersytetu (1560), ¿e to on s¹dzi³ doradców ksiêcia Albrechta, ¿e na ¿¹danie króla Stefana Batorego wojska ksi¹¿êce przychodzi³y
mu z pomoc¹ w czasie wojen z Moskw¹, ¿e w imieniu króla W³adys³awa IV
namiestnik Jerzy Ossoliñski rz¹dzi³ lennem itd.
Jeli chodzi o dziedzictwo jêzykowo-kulturowe, to pamiêtajmy, ¿e w czasie reformacji zrodzi³a siê tu wyj¹tkowa spo³ecznoæ mazurska (chocia¿ sama
nazwa powsta³a w XIX w.), a to dziêki polskiemu osadnictwu, którego punkt
kulminacyjny przypad³ na po³owê XVII w. Symbolicznymi postaciami zwi¹zanymi z kultur¹ ludu mazurskiego (polskiego) s¹ Ma³ecki, Seklucjan, Murzynowski, Tschepius, Wasiañski i wielu innych.
Wreszcie odniemy siê do tradycji narodowych. Jak wiadomo, kszta³towa³y siê one w duchu nowoczesnym dopiero w XIXXX w., na Mazurach
w warunkach bardzo trudnych w wyniku wiadomej polityki germanizacyjnej, jak równie¿ naturalnych procesów asymilacyjnych. Przeto tym bardziej
powinnimy siê odwo³ywaæ w obu historycznych regionach (Warmia i Mazury)
do takich postaci, jak Andrzej Samulowski, Franciszek Szczepañski,
ks. Walenty Barczewski, Seweryn Pieniê¿ny, Gustaw Gizewiusz, Wojciech Kêtrzyñski, Micha³ Kajka. W³anie patrz¹c z tej perspektywy, wspó³czeni historycy pisz¹cy o Polsce porozbiorowej, nie zapominaj¹ do jej dziejów w³¹czaæ
wspomniane sylwetki (Stefan Kieniewicz, Jerzy Skowronek, Lech Trzeciakowski, a ostatnio, co jest bardzo wa¿ne, tak¿e Andrzej Chwalba i Jerzy Zdrada).
Jak ju¿ wspomnia³em, dzieje Warmii i Mazur, jako terenów pogranicza,
s¹ jednoczenie histori¹ Prus (Niemiec), nie mówiê ju¿ o Prusach pogañskich.
Tutaj teoretycy ma³ych ojczyzn k³ad¹ nacisk na zwi¹zki przede wszystkim
z ziemi¹. A wiêc wszystko to, co siê na niej dzia³o, wszyscy dawni mieszkañcy, bez wzglêdu na pochodzenie, jêzyk itd. maj¹ wp³ywaæ na to¿samoæ
wspó³czesnych mieszkañców regionu: Przesz³oæ Prus staje siê fragmentem
naszego dziedzictwa. Ja za w³asn¹ uznajê przesz³oæ wojowniczych Prusów,
przesz³oæ Krzy¿aków, którzy zagospodarowali i ucywilizowali te ziemie.
Dumny jestem ze Zwi¹zku Pruskiego, który walcz¹c o podmiotowoæ mieszkañców, odrzuci³ w³adze Zakonu i podda³ Prusy królowi Polski. Czujê wspólnotê z Niemcami, Polakami, z ka¿dym ktokolwiek tu siê osiedli³. Ze wszystkimi, którzy budowali, kochali siê i walczyli, ¿yli po prostu na tej ziemi
(Stanis³aw Kowalczyk z Gazety Olsztyñskiej). Jest to jednak  s¹dzê
 wywód niespójny. Jak mo¿na czuæ wspólnotê, jeli chodzi o odleg³e czasy,
np. z Zakonem Krzy¿ackim i jednoczenie ze Zwi¹zkiem Pruskim? A przy
tym Zakon Krzy¿acki mia³ swoj¹ podmiotowoæ pañstwow¹, co zatem ma do
niego dzisiejszy Polak? Dziedzictwa pañstwowego ani narodowego generalnie
siê nie wybiera, przyjmuje siê je z dobrodziejstwem inwentarza. Polak przyznaje siê do dziedzictwa I i II Rzeczypospolitej, w pewnym sensie, choæ
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z oporami, tak¿e do PRL, jest dumny z Paw³a W³odkowica, Miko³aja Kopernika, Marii Curie-Sk³odowskiej, ale równie¿ nie mo¿e odci¹æ siê od zdrajcy
Radziejowskiego czy od rodzimych szmalcowników. Bo Polacy to zarówno
ludzie wielcy, ale niestety tak¿e niegodni, wszyscy bez wyboru nale¿¹ do
naszego dziedzictwa narodowego lub pañstwowego.
Inna rzecz przedstawiaæ siê mo¿e z dziedzictwem ziemi. W tym wypadku
 mylê  mamy prawo do eliminacji. Jeli bêdziemy siê przyznawaæ do
dziedzictwa krzy¿ackiego, to dlaczego nie do tradycji III Rzeszy, do gauleitera Kocha, wszak to tak¿e by³a historia tej samej ziemi. W ten sposób wpadniemy we w³asn¹ pu³apkê. Móg³by kto odpowiedzieæ  wybierajmy zatem
szlachetne postacie, piêkne symbole. Tak, ale wówczas nie bêdzie to dziedzictwo, bo  powtarzam  dziedzictwa siê nie wybiera, tak jak nie wybiera siê
dziedzictwa biologicznych rodziców. Natomiast winnimy oddawaæ nale¿n¹
czeæ, co w praktyce ju¿ od dawna siê czyni, np. Herderowi, Kantowi, Beringowi, Mendelsohnowi itd. Ale nie mówmy, ¿e jest to nasze dziedzictwo, bo
by³oby to zaw³aszczanie dziedzictwa niemieckiego. Bardzo siê gniewamy na
Niemców za odbieranie nam Kopernika, a na Francuzów z powodu Chopina.
B¹dmy wiêc konsekwentni. Dziedzictwo ziemi mo¿e, ale nie musi byæ
w ca³oci dziedzictwem wspó³czesnego spo³eczeñstwa.
Stawiam kolejne pytanie. Czy w ruchu ma³ych ojczyzn mo¿na afirmowaæ
dziedzictwo ziemi, skierowane przeciwko Polsce? Jak wykazuje bie¿¹cy dzieñ,
nie jest to pytanie retoryczne. Tendencje te mog¹ zagroziæ lub przynajmniej
przyt³umiæ polsk¹ pamiêæ zbiorow¹, a zatem i polsk¹ to¿samoæ narodow¹.
Na zakoñczenie jeszcze jedna uwaga. Czu³bym siê bardzo dotkniêty, gdyby kto chcia³ mi imputowaæ, i¿ wiadomoæ historyczn¹ naszego regionu
usi³ujê gruntowaæ na zasadzie szukania tylko wrogów. Odwrotnie, pisa³em
sporo o Ferdynandzie Gregoroviusie, autorze Idei polskiej (1848). Jego tablica pami¹tkowa umieszczona jest w Nidzicy. Z mojej inicjatywy upamiêtniono
pobyt Kanta w Jarno³towie ko³o Zalewa (1994), czego nie chce dostrzec Go³dap. Powiesilimy niedawno tablicê Eugeniusza Buchholza, niemieckiego
Warmiaka z polsk¹ dusz¹; wraz z dyrektorem Januszem Cygañskim jako
pierwsi zwrócilimy siê do w³adz Olsztyna o utworzenie Muzeum ¯ydowskiego im. Ericha Mendelsohna. Wielokrotnie odwo³ywa³em siê do przyjació³ Polski z okresu powstania listopadowego. Chyba nikt inny poza mn¹ nie zauwa¿y³, ¿e spora czêæ pos³ów wschodniopruskich uczestnicz¹cych w 1848 r.
w g³osowaniu we Frankfurcie opowiedzia³a siê za odbudow¹ Polski. Demokraci królewieccy, jak wielokrotnie pisa³em, jeszcze w latach 18631864
sprzyjali Polsce, co z wdziêcznoci¹ wspomina³ Wojciech Kêtrzyñski, wiadek
ówczesnych wydarzeñ. Ba, nawet w dobie hakaty Wydzia³ Filozoficzny Albertyny odniós³ siê z wielk¹ czci¹ do pisarza Juliana Klaczki, swego wychowanka, mimo ¿e  jak wówczas powtarzano  by³ osobistym wrogiem Bismarcka.
Tego rodzaju przyjació³ Polski skrzêtnie szukam, niestety, w epoce, któr¹ siê
zajmujê, nie oni dominowali.
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ZASADY OPISU BIBLIOGRAFICZNEGO
RÓDE£ MÓWIONYCH (RELACJI USTNYCH).
PRÓBA SYSTEMATYZACJI*
Uwagi wstêpne
Oral history  pojêcie wywodz¹ce siê z krajów angielskojêzycznych i ze
wzglêdu na popularnoæ jêzyka angielskiego w³aciwie powszechne niemal
w ca³ym wiecie, jest s³abo przet³umaczalne na jêzyk polski. Najczêciej
t³umaczy siê je jako historia mówiona, historia ustna, rzadziej historia
oralna. Tradycja odkrywania przesz³ych dziejów na podstawie historii mówionej, relacji przekazywanych ustnie, szeroko pojêtej tradycji ludowej jest
bardzo odleg³a. Ju¿ pierwszy historyk  Herodot, opisuj¹c wojny perskie,
powo³ywa³ siê na przeprowadzone przez siebie wywiady. Gdy dzi mowa
o oral history, chodzi z regu³y o nagrywanie, archiwizowanie i analizowanie
wywiadów (relacji) z uczestnikami (wiadkami) przesz³ych wydarzeñ. Je¿eli
mówimy tylko o technicznej stronie zagadnienia, to oral history (historiê
mówion¹, ustn¹  bêdê zamiennie u¿ywa³a tych pojêæ) mo¿emy traktowaæ
jako technikê badawcz¹. Natomiast, gdy oprócz zebrania i archiwizowania,
prowadzimy krytykê, analizê i wnioskowanie, oral history bêdzie metod¹
badawcz¹. Nieco cilejsza definicja brzmi: oral history to samowiadoma,
poddana pewnej dyscyplinie, rozmowa miêdzy dwoma ludmi na temat niektórych aspektów dowiadczonej przesz³oci uwa¿anych za historycznie istotne, prowadzona z zamiarem jej zarejestrowania i zanalizowania1. Filozofia
oral history opiera siê na przewiadczeniu, ¿e ludzka pamiêæ mo¿e byæ równie wartociowym ród³em historycznym jak dokumenty archiwalne.
* Dziêkujê prof. Jerzemu Holzerowi za uwagi i spostrze¿enia, które przyczyni³y siê do
ostatecznej wersji tekstu.
1 P. Filipkowski, Historia mówiona i wojna, [on-line], dostêp: 7.02.2008, s. 1.
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Oral history, jako metoda badawcza oparta na wywiadzie, od kilkudziesiêciu lat jest stosowana tak¿e w Polsce2. Mimo to, do tej pory nie wypracowano jednolitych zasad opisu bibliograficznego przy wykorzystaniu relacji
ustnych. Coraz czêciej historycy cytuj¹ obszerne fragmenty wypowiedzi respondentów, ale te¿ zdarzaj¹ siê tylko krótkie dwu-, trzyzdaniowe relacje.
Czasami mamy jednego rozmówcê, innym razem jest ich kilku, kilkunastu,
a nawet kilkudziesiêciu. W jednym wypadku respondenci zgadzaj¹ siê na
ujawnienie swoich danych osobowych, w innym nie. Czasami wywiad jest
jawny, innym razem ukryty3. Wszystko to wprowadza chaos metodologiczny.
Próba systematyzacji róde³ mówionych jest z pewnoci¹ zadaniem trudnym i  jak wszystko co nowatorskie  kontrowersyjnym. Niewiele osób do
tej pory odwa¿a³o siê g³ono twierdziæ, ¿e oral history jest równoprawnym
ród³em historycznym i nale¿y siê jej tak samo rzetelny aparat naukowy
(przypisy, odsy³acze), jak i innym dokumentom. Nale¿y przy tym pamiêtaæ,
¿e historia ustna, podobnie jak pamiêtniki i listy, nale¿y do róde³ opisowych,
a tym samym bardzo subiektywnych. Tym bardziej wiêc przy analizie materia³u historycznego, uzyskanego przy jej pomocy, nale¿y stosowaæ rzetelne
przypisy i szczegó³owe objanienia.
Analiza róde³ mówionych wymaga du¿ych umiejêtnoci ze strony historyka. Poza tym, ¿e relacjê tak¹ nale¿y oceniæ pod k¹tem rzetelnoci informacji (subiektywizmu i obiektywizmu), to jeszcze koniecznie nale¿y to przeanalizowaæ pod wzglêdem osobistych cech rozmówcy. Mam tu na myli jego
swobodê (b¹d trudnoæ) wypowiedzi, gestykulacjê, stopieñ pamiêci, emocjonalne nastawienie do relacji itp. Te zagadnienia wymagaj¹ pog³êbionych studiów i zas³uguj¹ na odrêbny artyku³.
Oral history w ujêciu innych dyscyplin naukowych
Przekazy ustne wykorzystywane s¹ w badaniach ró¿nych dyscyplin naukowych. W zwi¹zku z tym i pojêcia bywaj¹ ró¿ne. Literaturoznawcy podejmuj¹ takie zagadnienia jak: wywiad prasowy, wywiad-rzeka czy pamiêtnik
mówiony, analizê tekstów opartych na przekazie ustnym, g³ównie bani, legend i przys³ów; etnolodzy i antropolodzy kulturowi zajmuj¹ siê tradycj¹
ustn¹ ludów przedpimiennych, stosunkiem oralnoci do pimiennoci, analiz¹ tekstów piosenek i przypiewek ludowych, badaniem ewolucji kultury;
psycholodzy badaj¹ problemy pamiêci i sposoby zapamiêtywania; socjolodzy
wykorzystuj¹ wywiady jako techniki empiryczne w metodzie biograficznej
2 Przegl¹d badañ polskich historyków zob. w: I. Lewandowska, Historycy wobec metody
oral history. Przegl¹d polskiej literatury naukowej, [w:] Historia  Archiwistyka  Informacja
naukowa. Prace dedykowane Profesorowi Bohdanowi Ryszewskiemu, red. M. wigoñ, Olsztyn
2009, s. 127128.
3 O rodzajach wywiadów patrz szerzej: I. Lewandowska, Wywiad jako technika zdobywania informacji ród³owych w badaniu historii najnowszej, Echa Przesz³oci 2004, nr 5,
s. 279299.
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i badaniu grup spo³ecznych; pedagodzy za w badaniach jakociowych i empirycznych, nazywaj¹c to otwartym wywiadem pog³êbionym czy wywiadem
narracyjnym. W wiêkszoci tych badañ metodologia jest podobna, choæ
w szczegó³ach ró¿na i zale¿na od specyfiki danej dyscypliny naukowej.
Przyjmuj¹c perspektywê socjologiczn¹, w relacjach historii mówionej nie
szuka siê odpowiedzi na pytanie o to, jak by³o naprawdê, lecz o to, co i jak
jest przez rozmówców pamiêtane i opowiadane, jak to oceniaj¹, jaki sens
przywo³ywanym zdarzeniom przypisuj¹. Relacja taka ods³ania to¿samoæ
rozmówcy i mo¿e staæ siê ród³em do badañ interdyscyplinarnych. St¹d bierze siê trudnoæ z jednoznacznym wpisaniem historii mówionej w obszar
zainteresowañ jednej, zw³aszcza ciasno pojmowanej dyscypliny akademickiej
i ustalenia dla niej jednej, powszechnie obowi¹zuj¹cej metodologii, a tak¿e
systemu odnoników i opisu bibliograficznego.
Historia mówiona mo¿e byæ traktowana tak¿e jako ród³o niepimienne.
Bêd¹ to wówczas wszelkie informacje przekazywane przez poprzednie pokolenia, które ich nie mog³o (ze wzglêdu np. na analfabetyzm) b¹d te¿
z ró¿nych wzglêdów (np. osobiste bezpieczeñstwo) nie chcia³o zapisaæ. Wyró¿niæ tu nale¿y przede wszystkim przekazy ustne ludów Czarnej Afryki, gdzie
tradycja szamañska jest nies³ychanie istotna i to ona przekazuje wiedzê
o dziejach i bohaterach danego ludu. Drug¹ grup¹ historii ustnych s¹ przekazy z czasów przedpimiennych, opiewaj¹ce czyny w³adców, s³ynnych wodzów,
opowiadaj¹ce legendy o pocz¹tkach pañstwa. Innymi ród³ami jest ca³a sfera
tradycji ludowej  przekazywane z pokolenia na pokolenie zwyczaje, obrzêdy,
ale te¿ i wiedza o dziejach ma³ej ojczyzny, rodu czy rodziny, lokalnych bohaterach i wa¿nych wydarzeniach. Bardzo wa¿n¹ grup¹ relacji ustnych s¹ osobiste przekazy, które ze wzglêdów bezpieczeñstwa, prze¿ytej traumy albo
wstydu nie by³y spisywane. Zaliczyæ do nich mo¿na wspomnienia z lat wojny,
holokaustu, pobytu w ³agrach, karnych zak³adach ustroju komunistycznego,
czy inne traumatyczne prze¿ycia zarówno samych wiêzionych lub oskar¿onych, jak te¿ ich dzieci, które nie cieszy³y siê swoim dzieciñstwem i nie chc¹
o nim opowiadaæ. Nieco inn¹ sytuacjê mamy w przypadku tzw. historii szeptanej z czasów wojny i okupacji, a tak¿e czasów PRL-u. Co innego mówiono
w wersji oficjalnej, a o innego przekazywali sobie ludzie w sposób nieformalny. Istnia³ przecie¿ drugi obieg historii zas³yszanej w Radiu Wolna Europa
czy kociele, przeczytanej z podziemnych gazet i publikacji wydawanych na
emigracji. Ta nieoficjalna wersja historii przekazywana w domach prywatnych i na nieformalnych spotkaniach tak¿e mo¿e byæ zaliczana do historii
mówionej (oral history). Ta sfera zagadnieñ czeka jeszcze na rzeczowe opracowane i jest równie fascynuj¹ca jak przekazy ustne utrwalone w pimie.
Niniejszy tekst odnosi siê jedynie do róde³ ustnych wywo³anych, czyli
specjalnie organizowanych przez badacza i przez niego wykorzystywanych
w swojej pracy naukowej. Jest prób¹ usystematyzowania ró¿nych rodzajów
zapisów bibliograficznych i ujednolicenia przypisów odwo³uj¹cych siê do relacji ustnych w naukach historycznych, a szerzej  w humanistycznych i spo-
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³ecznych. Dla historyków najwa¿niejsze bêdzie czerpanie najlepszych wzorów
i wypracowanie w³asnego sposobu opisu bibliograficznego tego rodzaju róde³. Mylê, ¿e dopiero lata praktyki poka¿¹, które z tych propozycji historycy
przyjm¹ w swoich badaniach.
Oral history jako wywiad narracyjny
Istot¹ wywiadu narracyjnego jest otrzymanie opowieci o ¿yciu, nie bêd¹cej sum¹ odpowiedzi na stawiane pytania, lecz spontaniczn¹ narracj¹.
Celem jest uzyskanie od jednostki  nazywanej tu narratorem, ewentualnie
rozmówc¹, a nie respondentem (tego okrelenia u¿ywa siê w stosunku do
osób wype³niaj¹cych ankiety lub te¿ przy wywiadzie kwestionariuszowym)
 relacji o w³asnym ¿yciu lub wybranych jego fazach. Efektem jest zwarta,
niekiedy kilkugodzinna opowieæ utrwalona na tamie magnetofonowej lub
innym noniku cyfrowym4. W rzeczywistoci trudno tak¹ sytuacjê osi¹gn¹æ,
chyba ¿e trafimy na typ gawêdziarza, który jednak czêsto zbacza w swojej
opowieci na inne zagadnienia i czyni wiele dygresji s³abo zwi¹zanych
z tematem badawczym.
Sytuacja pierwsza. Mamy jednego respondenta  wiadka historii. Jest
on nam znany, udostêpnia swoje imiê, nazwisko, wiek, drogê ¿yciow¹, etapy
pracy, szczeble kariery itp. Informacje zyskane od niego s³u¿¹ nam jako baza
do historii osoby, rodziny (rodu), rodowiska lub instytucji, z któr¹ ta osoba
by³a d³ugo zwi¹zana5. Buduj¹c narracjê historyczn¹ wokó³ tej jednej relacji,
nale¿y we wstêpie umieciæ za³o¿enia metodologiczne, tzn. scharakteryzowaæ
naszego rozmówcê, podaæ, ile wywiadów przeprowadzono, kiedy i gdzie siê
one odby³y, jak d³ugo trwa³y. Wszystkie te dane pozwol¹ lepiej zanalizowaæ
cytowane wypowiedzi. Po cytatach z relacji ustnej nie musimy dawaæ przypisu, chyba ¿e wywiady przeprowadzane by³y w znacznym odstêpnie czasu,
który móg³ wp³yn¹æ na zmianê wspomnieñ badanego. Opieraj¹c siê tylko na
jednej relacji, nale¿y weryfikowaæ j¹ z innymi ród³ami i literatur¹ naukow¹, by w jak najszerszym zakresie wypowiedzi badanego poprzeæ porównywalnymi danymi z innych obiektywnych róde³. Oczywicie subiektywne
odczucia pozostan¹ nie podwa¿alne, ale realne wydarzenia lub postaci nale¿y skonfrontowaæ.
4

K. Kamierska, Wywiad narracyjny  technika i pojêcia analityczne, [w:] Biografia
a to¿samoæ, red. M. Czy¿ewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawe³ek, £ód 1996, s. 35; por.
D. Urbaniak-Zaj¹c, Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu, Edukacja 1999, nr 4,
s. 2939.
5 Zob. I. Lewandowska, Instytut Mazurski w relacji jego wspó³twórcy Hieronima Skurpskiego, Echa Przesz³oci 2006, nr 7, s. 137158; idem, Lata 19461956 na Warmii i Mazurach
z perspektywy W³adys³awa Ogrodziñskiego, historyka i bibliotekarza w Polskiej Akademii Umiejêtnoci w Krakowie, Studia Historyczne 2006, nr 34, s. 319337; idem, Narracje kresowe.
Wartoci rodzinne we wspomnieniach Ireny Mackiewicz, [w:] Polska rodzina na Wschodzie, red.
H. Stroñski, Tarnopol-Bohdan 2008, z serii: Pamiêtnik Kijowski, t. 9, s. 283304.
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Sytuacja druga. Mamy spor¹ grupê respondentów (od kilku do kilkudziesiêciu), którzy pochodz¹ z tej samej spo³ecznoci lub brali udzia³ w tym
samym wydarzeniu6. We wstêpie musimy opisaæ ca³¹ grupê i etapy prowadzenia badania, czyli zbierania relacji ustnych. Wa¿na jest charakterystyka
badanej spo³ecznoci  miejsce zamieszkiwania lub pracy, status spo³eczny,
wykszta³cenie, wiek. Czasami nie mo¿na tego ustaliæ dok³adnie, bowiem
przy wywiadzie (w przeciwieñstwie do ankiety) nie zawsze stosujemy metryczkê. W zwi¹zku z tym nale¿y scharakteryzowaæ grupê na podstawie
posiadanych danych. To równie¿ jest potrzebne do pytañ o wiarygodnoæ
wypowiedzi respondentów. W trakcie cytowania relacji pojedynczych osób
musimy dawaæ przypis, gdy¿ jest wiêcej ni¿ jeden rozmówca. Mamy tu dwie
mo¿liwoci:
1. Przypis dolny, w którym umieszczamy informacjê o imieniu i nazwisku badanego (je¿eli zastrzeg³ anonimowoæ nale¿y podaæ p³eæ), wiek, miejsce
i czas przeprowadzenia wywiadu (np. wywiad z W³adys³awem Ogrodziñskim,
l. 85, Olsztyn, X 2003).
2. Metryczka umieszczona w nawiasie w tekcie g³ównym, zaraz po wypowiedzi respondenta, w postaci pe³nej (Irena Mackiewicz, l. 86, Wapnik,
V 2007) lub skróconej (I.M,86,W,2007). O ile to, kim by³ rozmówca, nie ma
wiêkszego znaczenia dla natychmiastowej, bezporedniej analizy treci, mo¿emy zastosowaæ jeszcze wiêkszy skrót, tj. R1, R2 lub W1, W2 itd. (R1 znaczy
 rozmówca pierwszy, W1  wywiad pierwszy).
Informacje umieszczane w metryczce s¹ wzglêdne i zale¿¹ od tematu
badañ. Je¿eli interesuje nas narodowoæ rozmówców lub ich zawód, to wpisujemy te dane, bowiem pozwol¹ one lepiej analizowaæ zebrany materia³.
W ka¿dym z tych przypadków pe³n¹ informacjê o rozmówcy nale¿y umieciæ
w bibliografii jako ród³a mówione lub relacje ustne zaraz po ród³ach
archiwalnych rêkopimiennych i drukowanych, podaj¹c przy tym wyjanienie u¿ytych skrótów. Zbieramy wówczas i systematyzujemy wszystkich rozmówców albo w sposób chronologiczny, czyli po kolei, jak byli cytowani
w naszej pracy naukowej, albo wed³ug dat przeprowadzania wywiadów, lub
te¿ w sposób alfabetyczny, o ile podaj¹ swoje nazwiska.
Poza tym nale¿y koniecznie opisaæ etapy badañ. Czasami bêd¹ to 12
miesi¹ce, w innym wypadku 45 lat. Gdy zbieranie wywiadów rozci¹gniête
jest w czasie, w przypisach nale¿y podaæ datê lub przynajmniej rok badania.
Jest to niezbêdne do wyci¹gniêcia wniosków, czy dany respondent nie zmieni³ swojego zdania po up³ywie jakiego czasu, lub czy nie zmieni³y siê pogl¹dy badanej grupy spo³ecznej w zale¿noci od zmian politycznych, czy gospodarczych wp³ywaj¹cych na ¿ycie ca³ego spo³eczeñstwa. Warto przy tym nie
6

Zob. A. Sakson, Mazurzy  spo³ecznoæ pogranicza, Poznañ 1990; H. Murawska, Przesiedleñcy z Kresów Pó³nocno-Wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyñskiem, Olsztyn 2000;
J. Hochleitner, Kapliczki Warmii po³udniowej. Przydro¿ne obiekty kultu jako element ludowego
systemu komunikacji, Olsztyn 2004.
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tylko z du¿¹ dok³adnoci¹ okreliæ pozycjê spo³eczn¹, piastowane stanowisko
czy relacje z w³adz¹ naszego wiadka historii, ale te¿ uwzglêdniæ obecn¹
sytuacjê danej osoby. To bardzo mocno rzutuje na sposób przedstawiania
przesz³oci. Jako przyk³ad mogê podaæ dowiadczenia dr Ma³gorzaty Macha³ek ze Szczecina, która tak¿e wykorzystuje oral history w swojej pracy badawczej. Jednym z badanych przez ni¹ wiadków koñca epoki PRL-u by³
przywódca strajku w sierpniu 1988 r., uczestnik obrad Okr¹g³ego Sto³u, cz³onek komisji weryfikacyjnych, krótko prezes jednej ze spó³ek, a obecnie dorabiaj¹cy w spó³dzielni mieszkaniowej emeryt. Kiedy porównujê jego
wypowiedzi sprzed kilku lat i obecne  pisze dr Macha³ek w prywatnym
e-mailu  widaæ diametraln¹ ró¿nicê w ocenach. Obecnie rozgoryczony, zawiedziony i sfrustrowany faktem, ¿e inni siê dorobili, a on nie  zaczyna
»poprawiaæ« historiê, cofaj¹c siê do coraz starszych wydarzeñ.
Oral history a stenogram dyskusji
Najpierw nale¿a³oby postawiæ pytanie, czy ka¿da rozmowa mo¿e byæ
uznana za oral history? Uwa¿am, ¿e nie. Oral history jest metod¹, która
musi byæ wczeniej zaplanowana  nale¿y okreliæ temat, wybraæ rozmówców, opracowaæ zestaw pytañ lub szczegó³owy kwestionariusz wywiadu, znaleæ informacje o naszym wiadku (lub wiadkach) historii, umówiæ siê na
spotkanie, przygotowaæ narzêdzie do nagrywania itp. Je¿eli oral history ograniczymy tylko do wywiadu narracyjnego, wówczas dyskusja nie bêdzie podlega³a rygorom tej metody. Wydaje siê jednak, ¿e szerokie podejcie do oral
history powinno uwzglêdniaæ tak¿e i tê formê uzyskiwania róde³ o wydarzeniach z historii najnowszej. Przy czym nale¿y pamiêtaæ, ¿e histori¹ mówion¹
nie bêd¹ debaty panelowe, w których wybitni historycy wypowiadaj¹ siê na
temat jakiego problemu. Nie byli oni bowiem uczestnikami wydarzeñ, s¹
jedynie ich badaczami.
Historycy organizuj¹ natomiast dyskusje osób bior¹cych udzia³ w wa¿nych dla Polski wydarzeniach, np. strajkach, demonstracjach, wyborach parlamentarnych czy prezydenckich itp. Przyk³adem niech bêdzie kilkugodzinny
zapis wypowiedzi bezporednich uczestników wydarzeñ z lat 19881990, którzy w niewiele tylko zmienionym gronie spotkali siê dwukrotnie, 2 grudnia
2005 i 10 marca 2006 r. w Archiwum Pañstwowym w Szczecinie. Wypowiedzi
by³y nagrywanie przez Oddzia³owe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie, a po ich przeniesieniu na papier zosta³y autoryzowane przez uczestników debaty, podobnie jak i zamieszczone w tekcie biogramy. Na tej podstawie, jak równie¿ referatów wstêpnych powsta³a praca Narodziny III Rzeczypospolitej. Pomorze Zachodnie w latach 19881990. Materia³y z sesji naukowej, red. M. Macha³ek, J. Macholak, Szczecin 2006. Jak napisano we wstêpie:
Redakcja nie ingerowa³a w merytoryczn¹ treæ wypowiedzi, zachowa³a natomiast oryginalny jêzyk mówiony, usuwaj¹c jedynie z zapisu nic nieznacz¹ce
przerywniki, jak i powtórzenia tych samych wyrazów, co by³o niezbêdne
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w zachowaniu poprawnoci jêzykowej, stylistycznej i zasad interpunkcji. Konieczna natomiast okaza³a siê ingerencja w uzupe³nienie i rozwiniêcie potocznie u¿ywanych przez uczestników spotkania nazw w³asnych odnosz¹cych
siê do urzêdów, instytucji, ogniw struktur »Solidarnoci«. Pokreliæ nale¿y, i¿
sami uczestnicy debaty, po blisko dwudziestu latach, mieli trudnoci ze stosowaniem w swoich wypowiedziach precyzyjnych i pe³nych nazw w³asnych7.
Stenogram dyskusji zajmuje pokane miejsce w tej ksi¹¿ce (ss. 193358)
i obejmuje biogramy uczestników dyskusji wraz ze zdjêciem, zapis dyskusji
oraz noty o osobach wymienionych podczas spotkania. Tekst czyta siê swobodnie i mo¿e stanowiæ dobry przyk³ad opracowania tego rodzaju róde³
mówionych. W ten sposób mo¿na te¿ czytaæ stenogramy z posiedzeñ Sejmu,
Senatu czy rozpraw s¹dowych.
Swobodnie czytaæ nie mo¿na jednak stenogramów, w których zachowano
absolutnie pe³n¹ oryginalnoæ wypowiedzi, a redaktorzy zaznaczali ka¿dy
gest rozmówcy. Dotycz¹ one g³ównie burzliwych dyskusji lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku8. W jednej z takich ksi¹¿ek autorzy pisz¹: Wziêta
w nawias »okr¹g³y« kursywa to wszelkiego rodzaju dodatki, objanienia, komentarze pochodz¹ce od autorów zapisu. {...} Informuj¹ o stanie emocjonalnym mówi¹cego (np. dobitnie, cicho, szybko, szlochaj¹c), o reakcjach s³uchaj¹cych (np. oklaski, miech, brawa, okrzyki), o innych okolicznociach towarzysz¹cych, a tak¿e i o trudnociach odczytywania zapisu magnetycznego.
{...} W nawiasie »kwadratowym« [ ] umieszczono rekonstrukcje niedopowiedzeñ  s³owa »po³kniête« lub zast¹pione gestem, a niezbêdne dla zrozumienia
sensu wypowiedzi. W nawiasie »okr¹g³ym« ( )  odczytania niepewne;
o wy¿szym stopniu niepewnoci informuje znak zapytania. Znak /-/ sygnalizuje fragmenty nagrañ niemo¿liwe do odczytania. Przy znaku tym niekiedy
znajduj¹ siê komentarze. {...} Wielokropek w nawiasie »kwadratowym« [...]
oznacza skróty redakcyjne, nieliczne zreszt¹. Znak  przed wypowiedzi¹ zamiast nazwiska sygnalizuje, ¿e rozmówca nie zosta³ rozpoznany przez autorów9 (w cytacie tym nawiasy klamrowe { } oznaczaj¹ skróty pochodz¹ce
ode mnie  I.L.). Jak widaæ jest to trudny do czytania materia³ ród³owy,
bowiem brakuje w nim typowej narracji historycznej. Dyskusja toczy siê
wokó³ pewnych problemów i w¹tków, ale poniewa¿ bior¹ w niej udzia³ ró¿ne
osoby, w ró¿noraki sposób siê wypowiadaj¹ce, dyskusja ta czêsto jest urywana, a w¹tki pl¹cz¹ siê i nie s¹ do koñca wyjanione. Ten rodzaj utrwalania
róde³ mówionych wietnie oddaje atmosferê epoki i mo¿e stanowiæ bazê do
dalszej analizy jedynie przez wytrawnych historyków, nie nadaje siê jednak
do czytania przez zwyk³ych ludzi zainteresowanych histori¹.
7

Narodziny III Rzeczypospolitej. Pomorze Zachodnie w latach 19881990. Materia³y z sesji
naukowej, red. M. Macha³ek, J. Macholak, Szczecin 2006, s. 56.
8 Por. Gdañsk  sierpieñ 1980. Rozmowy Komisji Rz¹dowej z Miêdzyzak³adowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdañskiej (2331 sierpnia 1980 r.), zapisu z tamy magnetofonowej
dokona³ Miros³aw Chodecki, Warszawa 1981.
9 Wstêp, [w:] Gdañsk Sierpieñ80. Rozmowy, oprac. A. Drzycimski, T. Skutnik, Gdañsk 1990.
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Autoryzacja
Autoryzacja wywiadu jest bardzo wskazana, szczególnie gdy tekst
w ca³oci ukazuje siê w druku. Je¿eli chodzi o prace naukowe, w których
wybieramy tylko niektóre zdania lub fragmenty wypowiedzi, mo¿emy wywiadu nie autoryzowaæ. Dlaczego tak sadzê? Badacz musi mieæ wiadomoæ, ¿e
autoryzacja zmienia fakty, nazwiska, daty, stylistykê wypowiedzi, wyg³adza
tekst. Wobec tego druga wersja, po autoryzacji, nie jest zapisem rzeczywistej
pamiêci, a jej udoskonalon¹ form¹. Kiedy rozmówca dostaje tekst (wydrukowan¹ formê swojej relacji) do autoryzacji, siêga do notatek, wycinków prasowych, mo¿e nawet pamiêtnika, pyta rodzinê, znajomych, usilnie przypomina
sobie zapomniane osoby i sytuacje. Poza tym poprawia stylistykê, ³agodzi
ostroæ w³asnych s¹dów, oceny innych, skrela niektóre stwierdzenia b¹d
dopisuje nowe fakty. Mo¿e z tego powstaæ ca³kiem nowa relacja. Problemem
badacza jest jak j¹ potraktuje  czy jako wersjê pierwotn¹ (zapisujemy wtedy, ¿e wywiad jest po autoryzacji), czy te¿ jako wersjê wtórn¹ (mamy wówczas mo¿liwoæ porównania obu wersji i wyci¹gniêcia wniosków). Takie informacje równie¿ powinny byæ umieszczane we wstêpie omawiaj¹cym zastosowan¹ metodê.
Je¿eli zale¿y nam g³ównie na faktach, wskazane jest, aby rozmówca
przygotowa³ siê do wywiadu (te same uwagi dotycz¹ tak¿e stenogramu dyskusji). Wówczas ma czas, aby temat przemyleæ, przygotowaæ materia³y
i ród³a, które posiada w swoich zbiorach, przypomnieæ nazwiska i daty,
skojarzyæ fakty. Je¿eli za zale¿y nam bardziej na autentycznoci wypowiedzi, uchwyceniu swoistego stylu czy u¿ywanych zwrotów, mo¿emy tematu nie
zapowiadaæ i zaskoczyæ go pytaniami, których siê w ogóle nie spodziewa³.
A oto dwa fragmenty tego samego wywiadu, który prowadzi³am w 2007 r.,
a dotycz¹cego m.in. sztuki ludowej Warmii i Mazur po 1945 r.:
1) (przed autoryzacj¹) Tak proszê pani, ale ona w zasadzie by³a najmniej konserwowana. Na rolê i znaczenie tej sztuki ludowej dopiero zwracano uwagê. Pierwsza wystawa, dziêki której zwrócono uwagê na wartoæ
i wyj¹tkowoæ dotyczy³a warmiñskiej rzeby ludowej. To by³a w koñcu lat 50.
w Lidzbarku powiêcona tej rzebie, która potem zosta³a przeniesiona do
Muzeum Historycznego w Warszawie, bo j¹ dopiero odkryto.
2) (po autoryzacji) Tak proszê Pani, ale ona by³a najmniej konserwowana. Na rolê i znaczenie sztuki ludowej zwrócono uwagê g³ównie po wojnie.
Pierwsza wystawa, dziêki której zauwa¿ono jej wartoæ i zagro¿enie, dotyczy³a warmiñskiej rzeby ludowej. By³ to koniec lat 50. W 1959 r. wystawê
z Lidzbarka przeniesiono do Muzeum Historycznego w Warszawie, gdzie
stanowi³a odkrycie.
W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na pewne styki miêdzy ród³ami
pisanymi a mówionymi. Wywiad to bezsprzecznie oral history, ale wywiad
autoryzowany le¿y ju¿ na jej pograniczu, bo przecie¿ autor ród³a mo¿e sporo
zmieniæ albo nawet dopisaæ. Dotyczy to w g³ównej mierze wywiadów-rzek,
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gdzie rozmówcy (chocia¿by W. Bartoszewski, B. Geremek i in.) sami
wszystko sprawdzali i uzupe³niali. Przeprowadzaj¹cy wywiad czêsto jedynie
prowokuje, sk³ania do wspomnieñ zapisywanych przez ich autora. Dlatego
te¿ przeprowadzaj¹cymi wywiady-rzeki s¹ z regu³y dziennikarze, a nie historycy.
Miejsce relacji ustnej w narracji historycznej
Ju¿ trzy lata temu zadawa³am pytania: Co tak naprawdê jest ród³em
mówionym? oraz Jakie jest miejsce róde³ oralnych w pracach z historii
najnowszej?10 Dzisiaj moje w¹tpliwoci, po wielu miesi¹cach kolejnych studiów nad tym zagadnieniem, mogê nieco wyjaniæ.
Otó¿ nale¿y rozró¿niæ dwie mo¿liwoci pracy ze ród³ami mówionymi.
Pierwsza z nich jest metod¹ bezporedni¹  sami jestemy badaczami,
osobicie zbieramy relacje, digitalizujemy je, a nastêpnie poddajemy krytyce
i wnioskowaniu. Wówczas relacje s¹ przechowywane w prywatnym zasobie
archiwalnym i naszym zadaniem jest ich krytyczne opracowanie i udostêpnienie. Nastêpuje to przewa¿nie poprzez wykorzystanie ich fragmentów
w pracy naukowej.
Mamy trzy mo¿liwoci zastosowania relacji w tekcie naukowym w zale¿noci od spójnoci wywiadów i podejcia badacza:
1. Wplatanie pojedynczych zdañ lub krótkich wypowiedzi w tok narracji
historyka. Jest to konieczne, gdy:
a) relacja jest urywana, w¹tki pomieszane, brakuje d³u¿szych wypowiedzi, a rozmówca maj¹cy du¿¹ wiedzê na dany temat w³aciwie nie wie,
o czym mówiæ, bo chcia³by poinformowaæ o wszystkim, wiêc przeskakuje
z jednego problemu na drugi11;
b) rozmówca jest ma³omówny, nie rozwija swojej relacji, tylko krótko
odpowiada na postawione pytania.
2. Cytowanie d³u¿szych, samodzielnych wypowiedzi rozmówcy, opatrzone komentarzem badacza. Komentarz ów lub te¿ narracja historyczna mo¿e
otaczaæ cytowane relacje (niezale¿nie, czy to jednej osoby12, czy te¿ wielu
osób13 ), mo¿e te¿ poprzedzaæ wszystkie wywiady pogrupowane w pewne
ca³oci (rozdzia³y, podrozdzia³y)14.
10 I. Lewandowska, ród³a oralne w warsztacie badawczym historyka dziejów najnowszych i w edukacji historycznej, [w:] ród³a w edukacji historycznej. III Toruñskie Spotkania
Dydaktyczne, red. S. Roszak, M. Strzelecka, A. Wieczorek, Toruñ 2006, s. 155161.
11 Tak¹ sytuacjê mia³am, prowadz¹c wywiad z Hieronimem Skurpskim.
12 Por. I. Lewandowska, Warmia i Mazury w latach 19461956 w relacji krakowskiego
historyka W³adys³awa Ogrodziñskiego, Przegl¹d Zachodni 2005, nr 3, s. 128145.
13 Por. Przesiedleñcy opowiadaj¹. Pierwsze lata Obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach, red. J. W. Kostjaszow, wyd. polskie przygotowa³ T. Bary³a, Olsztyn 2000.
14 Por. Przesz³oæ zapamiêtana. Narracje z pogranicza. Materia³y pomocnicze do analizy
polsko-niemieckich stosunków narodowociowych na przyk³adzie warmiñskiej wsi Purda Wielka,
red. R. Traba, A. Sakson, Olsztyn 2007.
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3. Potraktowanie jednostkowej relacji ustnej jako swoistego rodzaju pamiêtnika mówionego (póniej spisanego). Mamy dwa rodzaje takiej relacji:
a) wywiad-rzeka (z jedn¹ lub kilku osobami)  najczêciej rozmówca
mówi p³ynnie i wyczerpuj¹co na postawiony problem, a jego tekst z ma³ymi
poprawkami nadaje siê do druku. Bywa tak najczêciej w przypadku, gdy
naszym wiadkiem historii jest osoba wykszta³cona, zajmuj¹ca wysokie stanowisko urzêdowe lub zwi¹zana z mediami, a wiêc wykorzystuj¹ca mowê
jako narzêdzie swojej pracy15.
b) wywiad narracyjny  tutaj tak¿e mo¿emy natrafiæ na osobê umiej¹c¹
opowiadaæ w sposób barwny i nie wymagaj¹cy zbytnich poprawek. Niestety
w wiêkszoci mamy do czynienia z ludmi prostymi, ze zwyk³ymi wiadkami
historii, a nie jej decydentami, dlatego te¿ i relacje tych osób wymagaj¹
wiêkszych umiejêtnoci badacza. Odpowiedzi na pytania nale¿y wówczas pogrupowaæ, po³¹czyæ je w wiêksze ca³oci, ewentualnie dopisaæ s³owa wi¹¿¹ce
w nawiasach kwadratowych. W ten sposób tworzymy opowieæ jednej osoby
o swoim ¿yciu lub uczestnictwie w jaki wydarzeniach historycznych16.
Druga z metod pracy ze ród³ami mówionymi jest metod¹ poredni¹,
kiedy w swojej pracy naukowej powo³ujemy siê na relacje zebrane ju¿ przez
innego badacza i przez niego opublikowane (w formie pisanej, fonicznej lub
audiowizualnej)17. Mamy wówczas do czynienia z tzw. wtórnymi ród³ami
mówionymi. Najczêciej s¹ to wywiady prasowe, archiwalne przemówienia
sejmowe, stenogramy dyskusji, wywiady radiowe i telewizyjne.
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w ka¿dym przypadku gdy cytujemy czyj¹ relacjê,
w przypisie powo³ujemy siê na bezporedniego wiadka historii (rozmówcê),
a wiêc podajemy jego dane osobowe  imiê i nazwisko, p³eæ, wiek, narodowoæ,
wyznanie, miejsce zamieszkania, ewentualnie zawód, wykszta³cenie, czy inne
wa¿ne informacje  o ile badacz takie informacje o rozmówcy zawar³ w swoim
tekcie. Dopiero potem wpisujemy, ¿e jest to cytat za: (tu podajemy pracê drukowan¹, nagranie radiowe lub telewizyjne, z którego czerpiemy ow¹ relacjê).
Przyk³ady przypisów i bibliografii
1. W tekcie s¹ same nazwiska rozmówców, nie ma przypisów, ale
w bibliografii znajduje siê wyczerpuj¹ca metryczka rozmówcy (³¹cznie
15 Por. np. T. Torañska, Oni, Warszawa 1986; J. Rolicki, Edward Gierek  przerwana
dekada: wywiad rzeka, Warszawa 1990; M. Komar, W³adys³aw Bartoszewski. Wywiad rzeka,
Warszawa 2006; W. Bartoszewski, M. Komar, mimo wszystko. Wywiadu rzeki ksiêga druga,
Warszawa 2007.
16 Np. I. Lewandowska, Narracje kresowe...
17 Tocz¹ siê dyskusje nad stworzeniem jednolitego w ca³ej Polsce Archiwum Historii Mówionych. Czêæ relacji ustnych przechowywana jest w archiwach pañstwowych, czêæ w stowarzyszeniach, np. Karta w Warszawie lub Brama Grodzka w Lublinie. Powsta³ te¿ artyku³,
w którym przedstawiono bazê komputerow¹ do archiwizacji relacji ustnych. Zob. I. Lewandowska, A. Bogdanowicz, Komputerowe metody archiwizacji relacji ustnych, [on-line] <http://archiwa.gov.pl/repository/wydarzenia/komputerowe_metody.pdf>.
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78 badanych), tj. deklarowana narodowoæ, rok urodzenia, sk¹d przyby³, rok
przybycia do obwodu kaliningradzkiego, miejsce zamieszkania w trakcie badañ, np. Aleksiejewa Margarita Paw³owna (Rosjanka, ur. 1941, obwód wo³ogodzki, 1947, Kaliningrad); Buksztan Jekatierina Afanasjewna (Bia³orusinka, ur. 1926, obwód witebski, 1945, Poreczje, rejon prawdinski); Wajkus Afroim Jechilejewicz (¯yd, ur. 1912, obwód gorzowski, 1946, Kaliningrad)18.
2. Zarówno w przypisach, jak i w bibliografii jest ten sam zapis: BT (co
oznacza badania terenowe), rok badañ i miejsce, a tak¿e imiê i nazwisko
rozmówcy. W kilku przypadkach mamy do czynienia z wywiadem anonimowym. W bibliografii wywiady u³o¿one s¹ chronologicznie (³¹cznie 50 badanych), np. BT 1989, Stawiguda  wywiad anonimowy; BT 1990  Przykop,
wywiad z pañstwem Petrykowskimi; BT 1997, Próle  wywiad z pani¹ Rit¹
Sawick¹; BT 2003, Gady  wywiad z panem Wies³awem Markiem Nowakiem19.
3. W przypisach podawane jest imiê i nazwisko rozmówcy, czasami tak¿e
inne informacje z metryczki. Czasami autorka podaje, czy relacja jest nagrana na tamê magnetofonow¹ lub zachowana w kwestionariuszu wywiadu.
W przypadku braku takiej informacji nale¿y przypuszczaæ, ¿e zosta³a ona
spisana w formie niesformalizowanej notatki. W bibliografii autorka umieci³a d³u¿sze (kilku- lub kilkunastozdaniowe) noty biograficzne o autorach relacji i wspomnieñ. Oto przyk³ady przypisu: PKWO (co oznacza: Przesiedleñcy
z Kresów Wschodnich w Olsztyñskiem 1945-1956. Zbiory w³asne Haliny Murawskiej), relacja Ireny Dowgwi³³owicz, zapis magnetofonowy; PKWO, relacja
Wac³awa Paw³owicza, ur. w 1915 w gm. Po³czany, woj. wileñskie, wiadka tych
wydarzeñ; PKWO, relacja Mieczys³awa Czerniawskiego, zapis magnetofonowy;
PKWO, relacja Stefanii Gliniewicz, zapis w kwestionariuszu wywiadu20.
Wnioski
Powy¿sze refleksje s¹ jedynie prób¹ usystematyzowania ró¿norodnoci
opisów bibliograficznych wywo³anych róde³ mówionych, jakimi s¹ relacje
ustne. Mimo ¿e oral history jest na Zachodzie uznan¹ metod¹ badawcz¹,
w Polsce spotykam siê jeszcze z obawami zaliczania relacji ustnych do róde³
historycznych  ¿e to ma³o powa¿ne, ¿e subiektywne, ¿e historyk powinien opieraæ siê na ród³ach pisanych, drukowanych, najlepiej zarchiwizowanych. Tymczasem nowoczesne podejcie do badañ naukowych otwiera nam,
historykom dziejów najnowszych, nies³ychanie pojemne zasoby ród³owe
 archiwa historii mówionych.
Wci¹¿ brakuje refleksji metodologicznej nad oral history jako metod¹
badawcz¹. Brakuje konferencji, wspólnych projektów, wymiany myli. Nie18

Przesiedleñcy opowiadaj¹...
J. Hochleitner, op. cit.
20 H. Murawska, op. cit.
19
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dawno w Komunikatach Mazursko-Warmiñskich ukaza³ siê artyku³ polemiczny dotycz¹cy swobodnego traktowana relacji ustnych przez historyków21
 zobaczymy, czy wywo³a on szersz¹ dyskusjê. Pojedyncze inicjatywy podejmowane s¹ na Uniwersytecie Jagielloñskim w Krakowie, Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim. Od roku akademickiego 2010/2011 w Instytucie Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego rozpocznie siê przedmiot historia mówiona jako metoda badawcza w ramach specjalnoci archiwalnej. Prowadziæ
go bêdzie autorka niniejszego tekstu, która ju¿ od kilku lat interesuje siê
oral history22 i ma nadziejê na nawi¹zanie szerszej wspó³pracy z innymi
orodkami w Polsce.

21 Zob. I. Lewandowska, G³os w dyskusji o ród³ach mówionych (oral history) na kanwie
pracy Przesz³oæ zapamiêtana. Narracje z pogranicza, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie
2008, nr 4, s. 509513.
22 Zob. inne publikacje: Problemy warsztatowe historii mówionej, czyli o tym, jak powstawa³y ksi¹¿ki Edwarda Cyfusa, [w:] E. Cyfus, A ¿ycie toczy siê dalej..., cz. 2, Olsztyn 2006,
s. 205216; Problematyka oral history w Internecie, [w:] Megabajty dziejów. Informatyka
w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. R. T. Prinke, Poznañ 2007, s. 167179.
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ARCHIWOTWÓRCZYCH W OPRACOWANIU
PRUSKICH ARCHIWÓW RODOWYCH*
Do kluczowych problemów badawczych archiwistyki zaliczyæ mo¿na podejcie badawcze polegaj¹ce na analizie procesów archiwotwórczych. Proces
archiwotwórczy zosta³ przez Bohdana Ryszewskiego zdefiniowany w pracy
Problemy i metody badawcze archiwistyki1 jako ci¹g dzia³añ, w wyniku którego powstaj¹ dokumenty, nastêpuj¹ relacje miêdzy nimi i w ich wyniku
powstaje registratura, która zostaje przekszta³cona w zespó³ archiwalny2.
Celem opracowania archiwalnego jest zatem uchwycenie i omówienie procesów archiwotwórczych, a wiêc wszystkich czynników, w efekcie których dosz³o do wytworzenia ca³oci archiwalnej. Jest to podejcie nietypowe i nowatorskie, bowiem nie ogranicza siê do odnotowania wystêpuj¹cych rodzajów
akt, lecz bada okolicznoci ich powstania, szuka zwi¹zku przyczynowo-skutkowego, w wyniku którego ukszta³towa³a siê ca³oæ archiwalna. Propozycja
uk³adu archiwaliów nie bêdzie sztucznie nadanym uk³adem, lecz odbiciem
struktury wynikaj¹cej z analizy czynników archiwotwórczych.
W odniesieniu do archiwów rodowych przyjête podejcie badawcze determinuje w ramach prowadzonych w archiwum studiów wstêpnych koniecznoæ zbadania najpierw rodziny, a nastêpnie zarz¹du dóbr  czynników
archiwotwórczych  które ukszta³towa³y zasób archiwalny, by w kolejnym
etapie móc podj¹æ kwestie analizy procesów powsta³ych w rezultacie ich
* Niniejsza propozycja jest wynikiem przeprowadzonej analizy procesów archiwotwórczych
wystêpuj¹cych w Archiwum Finckensteinów przechowywanym w Archiwum Pañstwowym w Olsztynie [1501 j.a.] oraz Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem [8 j.a.].
1 B. Ryszewski, Problemy i metody badawcze archiwistyki, Toruñ 1985, s. 83103.
2 Ibidem, s. 89.
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dzia³alnoci. Wyniki podjêtej analizy pos³u¿¹ do podjêcia kwestii opracowania archiwum rodowego.
Do najwa¿niejszych funkcji i obowi¹zków pruskich wielkich w³acicieli
ziemskich, nale¿a³y  obok w³aciwego gospodarowania w maj¹tkach  obowi¹zki dotycz¹ce ludnoci, tj. organizacja i nadzór nad dzia³aniem s¹dów,
opieka nad ¿yciem religijnym, zapewnienie opieki socjalnej i dostêpu do
owiaty swoich poddanych, które nie by³y znane szlachcie z terenu Rzeczypospolitej. Oprócz obowi¹zków patrymonialnych, istnia³y zobowi¹zania wobec
króla i pañstwa pruskiego. Wyra¿a³y siê one w sprawowaniu funkcji starostów dziedzicznych (Erbhauptamtów), czynnym udziale w s³u¿bie dyplomatycznej. Inn¹ form¹ powinnoci wobec pañstwa by³a s³u¿ba wojskowa, która
wykonywana z zaanga¿owaniem mog³a zostaæ nagrodzona.
Badanie dziejów maj¹cych wp³yw na kszta³t archiwum rodowego mo¿na przeprowadziæ z wykorzystaniem metody prozopograficznej, najpe³niej
pozwalaj¹cej wydobyæ te czynniki, które mia³y wp³yw na zajmowan¹ przez
rodzinê pozycjê w hierarchii spo³ecznej. Zwi¹zane s¹ one z czynnikami natury formalnoprawnej i spo³ecznej, do których w szczególnoci mo¿na zaliczyæ:
zajmowane stanowiska i urzêdy bêd¹ce równie¿ ród³em dochodów, posiadany maj¹tek, pe³nione funkcje publiczne, zewnêtrzne wyznaczniki presti¿u
(np. rezydencje, fundacje), koligacje ma³¿eñskie, utrwalanie dawnoci i wa¿noci rodu, wykszta³cenie.
Zaprezentowane wyznaczniki wiadcz¹ce o miejscu rodziny w hierarchii
spo³ecznej pañstwa pruskiego pozwalaj¹ nie tylko w pe³ni ods³oniæ wspólne
prawid³owoci oraz mechanizmy kreowania przez pokolenia w³asnej pozycji
rodu, ale równie¿ wskazuj¹ na grupy materia³ów archiwalnych, które w toku
podejmowanej przez ród dzia³alnoci musia³y byæ wytwarzane.
Poznanie w toku studiów wstêpnych wewnêtrznej struktury (organizacji)
zarz¹du dóbr umo¿liwi dokonanie analizy procesu archiwotwórczego akt administracyjno-gospodarczych. Na kszta³t struktury zarz¹du dóbr wp³ywa³a
wielkoæ oraz podstawy prawne zgromadzonego maj¹tku. Szczegó³owa struktura maj¹tków rodowych uwarunkowana by³a charakterem i rodzajem prowadzonej dzia³alnoci: rolnej, przemys³owej i lenej oraz zale¿na od lokalizacji poszczególnych dzia³ów zarz¹du.
Przeanalizowane zagadnienia zwi¹zane z organizacj¹, wykonywanymi
funkcjami i dzia³alnoci¹ twórców  rodziny i zarz¹du dóbr  stanowiæ bêd¹
punkt wyjcia do podstawowych badañ, jakimi jest rekonstrukcja procesów
archiwotwórczych. W pruskich archiwach rodowych wyodrêbniæ mo¿na dwa
etapy procesu archiwotwórczego, tj. proces aktotwórczy i proces archiwizacji, wystêpuj¹cy w trzech w wyodrêbniaj¹cych siê typach archiwów, tj. archiwum rodzinnym3, patrymonialnym4 i ekonomicznym6. W ka¿dym z nich
3 Mo¿na w zale¿noci od specyfiki danego typu archiwum u¿yæ nazw synonimicznych:
archiwum rodzinne lub rodowe, pa³acowe, zamkowe.
4 W zale¿noci od specyfiki danego typu archiwum mo¿na u¿yæ nazwy: archiwum patrymonialne lub archiwum w³adztwa zwierzchniego.
6 Mo¿na u¿yæ innej nazwy: archiwum ekonomiczne, gospodarcze, zarz¹du dóbr.
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bêdzie wystêpowaæ odmienny proces aktotwórczy, który kolejno sk³ada siê
kilku faz:
1) powstanie pojedynczych pism i relacji miêdzy nimi,
2) ³¹czenie pism i tworzenie siê relacji miêdzy nimi,
3) tworzenie siê registratury.
W pierwszej fazie powstaj¹ pojedyncze pisma (listy, dokumenty). Nastêpnie te pojedyncze pisma (akty) ³¹cz¹ siê w obiegu zwi¹zanym z funkcjonowaniem twórcy w wiêksze ca³oci kancelaryjne lub archiwalne (listy). W trzeciej
fazie procesu aktotwórczego tworzy siê registratura, jej okrelony uk³ad oraz
pomoce kancelaryjne s³u¿¹ce ewidencji i informacji. A nastêpnie w ka¿dym
z wymienionych typów archiwów mo¿na zrekonstruowaæ drugi etap procesu
archiwotwórczego  proces archiwizacji, który polega na selekcji materia³ów
archiwalnych i opracowaniu, co mo¿e nastêpowaæ w ró¿nych miejscach (registraturze, archiwum podrêcznym) i prowadzi do przekszta³cenia registratury
w zespó³ archiwalny i utworzenia z szeregu organicznie powi¹zanych registratur okrelonego zasobu archiwum rodowego.
W dotychczasowej literaturze archiwalnej przyjê³o siê uznawaæ za akta
rodzinne6 (rodowe, familijne) wszystkie archiwalia, przyczyn¹ powstania
których by³a rodzina lub poszczególni jej cz³onkowie. Materia³y rodzinne nie
powstawa³y w trakcie ustalonego procedurami procesu archiwotwórczego.
Ich narastanie uzale¿nione by³o od aktotwórcy, który tworzy³ je wed³ug indywidualnych zasad. Mo¿na w procesie tym zauwa¿yæ sta³e regu³y, które warunkowa³y powstanie archiwów rodzinnych. Wynika³y one z funkcji, jakie
pe³ni³ twórca danego archiwum.
Wobec fragmentarycznego lub szcz¹tkowego stanu zachowania akt rodzinnych, na podstawie zbadanej historii rodu wskazaæ bêdzie mo¿na kilka
podstawowych typów ich dzia³alnoci archiwotwórczej, do których z pewnoci¹ zaliczyæ bêdzie mo¿na: sprawy maj¹tkowe, funkcje publiczne, ¿ycie towarzyskie, ¿ycie codzienne, pielêgnowanie historii rodu.
Powstaj¹ce w archiwach prywatnych akta rodzinne dotyczy³y dziejów
familii kolejno dziedzicz¹cych maj¹tki nale¿¹ce do dworu. Stanowi³y one
tytu³y prawne, dokumenty lub uwierzytelnione odpisy i nadania lenne oraz
zwi¹zane z nimi przywileje, zapisy, umowy kupna- sprzeda¿y, ugody, testamenty, recesy transakcji maj¹tkowych, jak zaci¹gniêcie i sp³ata d³ugów, oddanie w zastaw ziemi, opisy i wartoci poszczególnych obiektów maj¹tkowych, obci¹¿enia podatkowe, spory maj¹tkowe i wyroki, intercyzy i umowy
lubne, legaty itp.
6

Kwestie terminologiczne omawiaj¹ m.in.: P. Bañkowski, Porz¹dkowanie archiwaliów
prywatnych, Archeion 1951, t. 1920, s. 194216; H. Polaczkówna, Uwagi o porz¹dkowaniu
prywatnych archiwów familijnych, Archeion 19381939, t. 16, s. 120; H. Robótka, Archiwa
prywatne w powojennej archiwistyce NRD i RFN, Acta Univesitatis Nicolai Copernici 1991,
Historia, t. 25, Nauki Humanistyczno-Spo³eczne, z. 236, s. 4170; B. Ryszewski, Archiwa
i archiwalia prywatne w archiwistyce polskiej. Stan badañ i postulaty badawcze, ibidem, s. 2239;
T. Zieliñska, Archiwalia prywatne. Pojêcie, zakres, gromadzenie, metody opracowania, Archeion 1971, t. 56, s. 7188.
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Regu³y powstawania akt zwi¹zanych z prowadzonymi sprawami maj¹tkowymi wynika³y ze stosowania unormowanych zasad ich tworzenia. Transakcje kupna-sprzeda¿y lub dzier¿awy zawierano na podstawie pisemnej umowy
miêdzy stronami, sporz¹dzonej w tylu egzemplarzach, ile stron wystêpowa³o.
Spisana umowa kupna-sprzeda¿y lub dzier¿awy maj¹tku by³a dokumentem sensu stricto zmieniaj¹cym istniej¹cy stan prawny, uwierzytelnionym
podpisami i pieczêciami (lub jednym z tych elementów) stron umowy oraz
obecnych przy jej spisywaniu wiadków. W momencie zawierania kontraktu,
a nawet jeszcze przed jego spisaniem, sporz¹dzany by³ inwentarz nabywanych lub wydzier¿awianych dóbr, który otrzymywa³ nowy w³aciciel. Przekazane akta stawa³y siê integraln¹ czêci¹ jego archiwum, wokó³ których zaczê³y narastaæ nowe dokumenty prawno-maj¹tkowe zwi¹zane z przejêtymi dobrami. By³y to akta nadañ, umowy dzier¿awne, ugody rodzinne (pacta familiae), umowy powiernicze (ustanowienia zarz¹du fideikomisarycznego), testamenty, inwentarze maj¹tkowe opisuj¹ce dobra oraz mapy i plany przejmowanych maj¹tków.
Znaczny udzia³ rodu w ¿yciu kraju przynieæ musia³ archiwum rodzinnemu znaczn¹ iloæ nowych typów akt zwi¹zanych z wykonywaniem czynnoci
publicznych. W rozbudowanej administracji XVIII w. cz³onkowie rodu zajmowali stanowiska, pe³nili misje dyplomatyczne, prowadzili rokowania, a tak¿e
udzielali siê w wojnach, co znaleæ musia³o wyraz w aktach. Liczne kontakty
ze s³ynnymi osobami znajdywa³y odzwierciedlenie w pamiêtnikach, dziennikach, notatnikach czy wspomnieniach. Do kanonu mody nale¿a³o m.in. sporz¹dzanie dzienników z wypraw, zawieraj¹cych wra¿enia z podró¿y, wydarzenia, informacje o spotkanych osobach, zaobserwowanej kulturze i obyczajowoci.
Nabywanie nowych posiad³oci i sprzedawanie dotychczasowych oraz
wzrost presti¿u rodziny, kariery polityczne i wojskowe  wszystko to odbija³o
siê na narastaj¹cym zasobie. Do ju¿ istniej¹cych i od dawna przechowywanych akt do³¹cza³y stopniowo nowe.
Charakterystyczne dla XIX i pocz¹tku XX w. by³o zainteresowanie histori¹ w³asnej rodziny, powstawa³y zatem wydawnictwa zajmuj¹ce siê genealogi¹ rodów szlacheckich, hrabiowskich i ksi¹¿êcych. Chêæ poznania swoich
korzeni mobilizowa³a do tworzenia drzew genealogicznych7 oraz spisywania
dziejów w³asnej rodziny. Przywi¹zywano znaczenie do herbu rodzinnego, do
którego nabywa³o siê prawo poprzez uzyskanie nobilitacji. D¹¿ono do ustalenia pocz¹tków rodu, przy czym tworzono czêsto bajeczne historie, które niejednokrotnie by³y powielane w publikacjach genealogicznych sponsorowanych przez opisywane rodziny.
7

Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der gräflichen Häuser, wyd. Gotha 18251942.
Do 1933 r. tomy ukazywa³y siê co dwa lata, nastêpnie corocznie. Informacje na temat wydawnictwa w monografii T. Freiherrn v. Fritsch, Die Gothaischen Taschenbücher. Hofkalender und
Almanach, Limburg  Lahn 1968.
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Odzwierciedlenie prowadzonego ¿ycia towarzyskiego stanowi³y akta
zwi¹zane z prze³omowymi wydarzeniami: chrzcinami, lubami i mierci¹.
W rodzinnych papierach przechowywano wiêc zawiadomienia o zarêczynach,
lubach, narodzinach, wyrazy kondolencji z powodu mierci bliskich, a tak¿e
kalendarze i terminarze. Kolejna sfera wi¹¿e siê z ¿yciem codziennym, którego przejawem by³a narastaj¹ca korespondencja. W interesach, sprawach maj¹tkowych oraz pe³nionych funkcjach politycznych korespondencjê prowadzi³
w³aciciel, za w sprawach ¿ycia codziennego i towarzyskiego  kobiety.
Wród akt rodzinnych w archiwach szlachty pruskiej mo¿na odnaleæ
tzw. materia³y genealogiczne. Do grupy tej niew¹tpliwie nale¿eæ bêd¹ akta
równie¿ i dzi uznawane za materia³y genealogiczne, a wiêc wypisy z ksi¹g
parafialnych dotycz¹cych chrztu, lubu czy zgonu, intercyzy i umowy lubne,
testamenty oraz drzewa genealogiczne i historie rodów. Zarówno testamenty,
jak i zawierane intercyzy, umowy lubne by³y podstaw¹ zmiany stanu prawnego maj¹tku szlachty. Mia³y wiêc równie¿ wymiar prawno-maj¹tkowy.
Proces odk³adania w archiwum dokumentów zwi¹zanych z gromadzeniem maj¹tku nastêpowa³ ju¿ z chwil¹ otrzymania nadañ ziemskich. Pocz¹tkowo nie mog³o ono liczyæ wiele jednostek, szacunkowo od kilku do kilkunastu dokumentów. Wokó³ tytu³ów prawnych z czasem zaczêto gromadziæ umowy kupna-sprzeda¿y oraz testamenty. W interesie odbiorców le¿a³o odpowiednie zabezpieczenie nadanych tytu³ów prawnych wiadcz¹cych o stanie
posiadania. Dokumenty przechowywano najczêciej z innymi kosztownociami i pieniêdzmi w skarbcach, które lokowano w bezpiecznym miejscu, najczêciej w siedzibie rodziny. Dzienniki i pamiêtniki z podró¿y zapewne gromadzono w masywnych skrzyniach, które mia³y zabezpieczyæ je przed zniszczeniem i zagubieniem. W takiej formie mo¿na je by³o bez trudu transportowaæ,
co te¿ w przypadku czêstych zmian maj¹tkowych odgrywa³o znaczn¹ rolê.
Wraz z powstaniem nowych siedzib rozrodzonego rodu zak³adane by³y kolejne archiwa rodzinne zawieraj¹ce intercyzy przedlubne, testamenty, dokumenty zwi¹zane z pe³nionymi funkcjami publicznymi. Poza aktami prawnymi w archiwach gromadzone by³y materia³y zwi¹zane z genealogi¹ rodziny.
Wykonywane funkcje zwierzchnie wynika³y z odst¹pienia lennikowi
przywilejów królewskich (regalia). Je¿eli w³aciciel maj¹tku by³ starost¹
dziedzicznym urzêdu królewskiego w wiêkszym okrêgu, posiada³ prawo s¹dzenia wolnych i drobnej szlachty, prawo opieki (patronatu) nad kocio³ami,
szko³ami i instytucjami charytatywnymi (dobroczynnymi), jak szpitale, sierociñce, domy dzieci i starców. Akta, które powsta³y w wyniku tych czynnoci,
tworzy³y zazwyczaj osobne archiwum. Przechowywano je w pomieszczeniach
s¹du patrymonialnego, je¿eli taki by³, lub w siedzibie lennika, gdzie narasta³y akta rodzinne. Archiwum patrymonialne uwa¿ano za wa¿ne, gdy¿ gromadzi³o  oprócz wyroków s¹dowych i akt administracji s¹dowej  testamenty
i umowy, które osadnicy oddawali na przechowanie. Bardzo czêsto archiwa te
siêgaj¹ dawnych czasów, nawet czasów krzy¿ackich, zale¿nie od daty pierwszego nadania maj¹tku lub ziemi w danym okrêgu. Archiwum w³adzy
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zwierzchniej tworz¹ równie¿ recesy s¹du patrymonialnego, rachunki kocio³ów, duplikaty ksi¹g kocielnych, reskrypty i zarz¹dzenia w sprawach wojskowych, policyjnych i sanitarnych.
Istniej¹ce w pañstwie pruskim specyficzne stosunki prawne i ekonomiczne znalaz³y odbicie w formie zarz¹dzania i gospodarowania maj¹tkami. Akta
poszczególnych dzia³ów gospodarki stanowi³y ca³oci kancelaryjne i registraturalne, które po archiwizacji da³y pocz¹tek seriom archiwalnym. W archiwach ekonomicznych mo¿na wyodrêbniæ nastêpuj¹ce dzia³y gospodarki wytwarzaj¹ce odrêbne serie akt: folwarczn¹ (roln¹ i hodowlan¹), przemys³ow¹
(np. gorzelnie, cegielnie), len¹. Wyszczególnione akta poszczególnych dzia³ów gospodarki charakteryzowa³y siê odmiennym systemem obiegu i kontroli
dowodów ksiêgowych, wp³ywaj¹cym na kszta³t zaistnia³ych procesów aktotwórczych. Powsta³e w wyniku tego procesu jednostki kancelaryjne i ca³oci
registraturalne poddawane by³y nastêpnie kilkuetapowemu procesowi archiwizacji.
W dziejach kszta³towania siê procesów archiwotwórczych wystêpuj¹cych
w pruskich dobrach szlacheckich wyró¿niæ mo¿na trzy zasadnicze okresy.
Najstarszy model powstawania i obiegu akt administracyjno-gospodarczych,
który w dobrach szlachty pruskiej funkcjonowa³ do po³owy XVIII w., rzadko
znajduje odbicie w aktach pochodz¹cych z dóbr szlachty pruskiej. Zatem
mo¿na przedstawiæ jedynie hipotetyczny obraz wystêpuj¹cych wówczas procesów aktotwórczych. Drugi okres zwi¹zany jest z powstaniem sformalizowanych struktur organizacyjnych, odpowiadaj¹cych za prowadzony w imieniu
w³aciciela zarz¹d dóbr. Trzeci zwi¹zany jest z powierzeniem na pocz¹tku XX w.
zarz¹du rolnym organizacjom zwi¹zkowym.
Czêæ akt tworz¹cych archiwum ekonomiczne mog³a byæ w pierwszym
okresie gromadzona w siedzibach dworów jako archiwum rodzinne. W miarê
rozwoju fortun szlacheckich powstawa³y wyodrêbnione zarz¹dy dóbr z w³asnymi budynkami administracyjno-gospodarczymi i biurami, w których by³y
gromadzone akta.
Czêsto pewne klucze maj¹tków i wydzier¿awiane dobra posiada³y w³asne
archiwa gospodarcze i przesy³a³y tylko wyci¹gi lub bilanse do g³ównego archiwum. Te wszystkie archiwa by³y zwi¹zane z dobrami, z ziemi¹, a nie
z rodem. Mog³y byæ wiêc sprzedane i przechodziæ razem z rol¹, maj¹tkiem
w rêce nowego nabywcy.
Przedstawiona dziêki zastosowanej analizie procesów archiwotwórczych,
dokonuj¹cych siê w trzech typach archiwum (rodzinnym, ekonomicznym
i patrymonialnym), ró¿norodnoæ materia³u archiwalnego stawia powa¿ny
problem stworzenia ca³ego systemu (struktury) opisu poszczególnych rodzajów dokumentacji, który by³by na tyle pojemny i elastyczny, by móg³ pomieciæ wszystkie wystêpuj¹ce grupy materia³ów archiwalnych.
Przedmiotem opracowania jest we wspó³czesnej archiwistyce zespó³ archiwalny. Jak wiadomo, w tradycyjnej archiwistyce opracowanie mo¿e mieæ
zakres podstawowy, kiedy zespó³ zostaje uporz¹dkowany i zinwentaryzowa-
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ny, i zakres szczegó³owy, kiedy sporz¹dzane s¹ dodatkowe pomoce archiwalne
o wiêkszej ni¿ inwentarz g³êbi informacyjnej8. Problem opracowania zespo³ów rodzinno-maj¹tkowych wynika z wystêpowania w nich kilku ustrojowo
odrêbnych czynników archiwotwórczych, prowadz¹cych jednak czêsto do
ukszta³towania wielozespo³owej struktury stanowi¹cej zasób archiwum historycznego9. O jej integralnoci zespo³owej decyduj¹ najczêciej czynniki rodowe warunkuj¹ce powstanie pozosta³ych czynników archiwotwórczych.
W wyniku dzia³alnoci ekonomicznej rodu powstawa³y rozleg³e kompleksy dóbr, kluczy, folwarków, których administracjê przejmowa³y ustanowione
przez w³acicieli zarz¹dy dóbr. W zale¿noci od formy prawnej powo³anego
zarz¹du na jego czele sta³ ustanowiony administrator (umocowany do reprezentacji i zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych) b¹d w³aciciel jako zarz¹dca
powo³anego fideikomisu maj¹cego osobowoæ prawn¹ na podstawie zawartej
umowy. Wytworzone w toku funkcjonowania zarz¹du dóbr ca³oci archiwalne
posiadaj¹ cechy zespo³u archiwalnego:
1) stanowi¹ ogó³ akt zgromadzonych (wytworzonych i otrzymanych
w toku wykonywania czynnoci) przez jednego, ustrojowo odrêbnego twórcê,
2) odzwierciedlaj¹ organiczny charakter wynikaj¹cy z naturalnych
zwi¹zków zachodz¹cych miêdzy aktami10.
Wytworzon¹ przez zarz¹d dóbr zarchiwizowan¹ ca³oæ akt posiadaj¹c¹
cechy zespo³u uznaæ mo¿na za zespó³ archiwalny. Jest to zapewne pogl¹d
dyskusyjny, poniewa¿ zarz¹dy dóbr posiadaj¹ce odrêbnoæ organizacyjn¹ by³y
podporz¹dkowane w³acicielowi maj¹tku. Pogl¹d ten wprowadza pewn¹ jednolitoæ metody archiwalnej do tej kategorii zespo³ów i stabilizacjê zasobu
archiwum rodzinno-maj¹tkowego. Konieczne jest jednak zaznaczenie jego
odrêbnoci. O integralnoci zespo³owej archiwum ekonomicznego decyduj¹
czynniki rodowe. Zatem mo¿na s¹dziæ, ¿e rodzina formuje archiwum stanowi¹ce strukturê wielozespo³ow¹, tworz¹c zasób archiwum historycznego.
Wokó³ czynników rodowych i maj¹tkowych narasta³o archiwum kszta³towane w bardzo ró¿norodny sposób. W archiwach powsta³ych pod dominuj¹cym wp³ywem czynników rodowych gromadzono materia³y rodzinne i akta
prawno-maj¹tkowe, materia³y poszczególnych cz³onków rodziny, zarówno
osobiste, jak i publiczne, zwi¹zane z pe³nionymi urzêdami, funkcjami i obowi¹zkami publicznymi. Jednoczenie z wymienionymi grupami materia³ów
narasta³y akta administracyjne, rachunkowe i gospodarcze. W mniejszych
maj¹tkach gromadzono je w samym dworze, w kancelarii w³aciciela, obok
materia³ów rodzinnych, prawno-maj¹tkowych i osobistych. W wiêkszych dobrach natomiast narasta³y osobno w wyodrêbnionym organizacyjnie i lokalowo zarz¹dzie dóbr.
8

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989, s. 53.
Wykorzystujê w tym miejscu pojêcie archiwum historycznego ustalone przez Bohdana
Ryszewskiego (Problemy komputeryzacji archiwów, Toruñ 1994, s. 20), o którym bêdzie mowa
w dalszej czêci artyku³u.
10 H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, op. cit., s. 15.
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Czynniki rodowe, jako integruj¹ce zespó³ rodzinno-maj¹tkowy, nie bêd¹
mia³y zastosowania w przypadku tych zespo³ów, o których charakterze zdecydowa³ posiadany i zarz¹dzany przez jednego w³aciciela maj¹tek. Przybywa³y
do tak narastaj¹cego archiwum ekonomicznego materia³y przejmowane drog¹ sukcesji wraz z dobrami dziedziczonymi lub nabywanymi drog¹ kupna.
Zwi¹zane by³y one z dobrami, z ziemi¹, a nie z rodem, przechodz¹c wraz
z maj¹tkiem pod zarz¹d nowego nabywcy. Rzadko stanowi³y zamkniête
i uformowane archiwalne ca³oci, z podzia³em na jednostki (fascyku³y)
o uk³adzie utrwalonym w sygnaturach. W polskiej metodyce archiwalnej nie
wydziela siê z zespo³ów rodzinno-maj¹tkowych, nawet uformowanych i odrêbnych proweniencyjnie, materia³ów nabywanych drog¹ sukcesji lub zakupu; pozostaj¹ one w zespole, z którym zarchiwizowa³y siê jako odrêbna jego
czêæ z w³asnym pierwotnym (uformowanym) uk³adem. Czynnikiem integruj¹cym zespó³ jest w tym przypadku maj¹tek.
W metodyce zosta³o ukszta³towane przewiadczenie o zespo³owoci zarz¹du dóbr. W naszym przekonaniu o zespole mo¿na mówiæ w takim przypadku, gdy zarz¹d zosta³ ustrojowo i organizacyjnie wyodrêbniony na podstawie prawnego ustanowienia administracji lub zarz¹du dóbr (mog¹cego mieæ
postaæ nominacji administratora, ustanowienia zarz¹du, w tym fideikomisarycznego). W przypadku, gdy zarz¹d dóbr stanowi³ obok rodziny drugi równorzêdny czynnik archiwotwórczy, obie wymienione czêci archiwum  rodzinn¹ i ekonomiczn¹  mo¿na traktowaæ jako jeden zespó³, niezale¿nie od
stopnia wyodrêbnienia i samodzielnoci zarz¹du dóbr.
Do kwestii problematycznych w zespo³ach rodzinno-maj¹tkowych nale¿y
kwalifikacja materia³ów zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ publiczn¹ lub cilej
 urzêdow¹ osób nale¿¹cych do rodziny, która jest twórc¹ zespo³u. W zasobach archiwów rodzinno-maj¹tkowych znajduj¹ siê akta urzêdowe o wyranej proweniencji pañstwowej, zebrane i w³¹czone do archiwum rodzinnego.
Materia³y te mo¿na traktowaæ jak swoist¹ sukcesjê i pozostawiæ w zespo³ach
rodzinno-maj¹tkowych, gdzie ich obecnoæ uzasadnia d³ugi okres historyczny.
W ka¿dym przypadku jest to problem, który winien byæ indywidualnie rozwa¿ony. Je¿eli bowiem we w³aciwym miejscu przechowywania akt publicznych w ich ustrojowo wyodrêbnionym zespole pozosta³a du¿a luka, to powinny one do niego wróciæ. Argumentem przemawiaj¹cym przeciw takiej decyzji
mog¹ byæ wielokrotne cytowania archiwaliów w opracowaniach, które w zasadzie uniemo¿liwiaj¹ podobne scalenie. Archiwalia pochodzenia pañstwowego, które tworzone by³y w toku sprawowania funkcji publicznych przez cz³onków rodziny, narasta³y obok akt w³asnych rodowych. Czynnikiem je integruj¹cym z zespo³em by³a rodzina.
Wyodrêbnionym powy¿ej ca³ociom archiwalnym mo¿na nadaæ uk³ad wynikaj¹cy z analizy czynników archiwotwórczych, które wskazuj¹ na ich ró¿norodnoæ, nie stanowi¹ natomiast o strukturze opracowywanego zasobu archiwalnego.
Opracowuj¹c w archiwach pañstwowych archiwa rodowe, pominiêto kwestiê zespo³owoci, a zw³aszcza z wielk¹ szkod¹  kwestiê archiwów historycz-
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nych, które automatycznie uznano za zespo³y, quasi-zespo³y czy zbiory. Pojêcia zespó³ i zbiór archiwalny w odniesieniu do tzw. archiwów podworskich
by³y stosowane synonimicznie11. Archiwa rodzinno-maj¹tkowe nazywano
podworskimi, wskazuj¹c na ich najistotniejsz¹ cechê  sposób przejmowania
ich po wojnie z dworów, choæ równie dobrze mo¿na by³o mówiæ o archiwach
popa³acowych, podzamkowych. Obecnie termin archiwum podworskie stosujemy jako pojêcie powsta³e w pewnym okresie historycznym, z zaznaczeniem
jego umownoci poprzez cudzys³ów12. Zbiory podworskie archiwów pañstwowych utworzy³y jedn¹ grupê zespo³ow¹  archiwa rodzinno-maj¹tkowe.
Wszystkie zespo³y rodzinno-maj¹tkowe uporz¹dkowane zosta³y zgodnie
ze schematem uk³adu akt podworskich, ustalonym na konferencji archiwalnej w Warszawie w listopadzie 1952 r., a wprowadzony pismem okólnym
Naczelnej Dyrekcji Archiwów Pañstwowych nr 19 z dnia 18 maja 1953 r. do
instrukcji o porz¹dkowaniu archiwów podworskich. Schemat przedstawia
rzeczow¹ klasyfikacjê akt, st¹d struktura archiwalna zespo³u podworskiego
ujêta zosta³a w szeciu dzia³ach: I. Akta dotycz¹ce organizacji kancelarii;
II. Akta prawno-maj¹tkowe; III. Akta administracyjno-gospodarcze; IV. Akta
osobiste i rodzinne; V. Akta czynnoci publicznych i zwierzchnich; VI. Zbiory.
W obrêbie dzia³u akta zgrupowane zosta³y rzeczowo i chronologicznie
wed³ug zagadnieñ tematycznych. W ten sposób ukszta³towana struktura
znalaz³a odzwierciedlenie w systemie sygnatur, oznaczaj¹c: XXV  grupê
zbiorów podworskich, 6  numer kolejny zespo³u w grupie (Zbiór akt podworskich rodzin Finckensteinów), I  dzia³ rzeczowy zespo³u (akta dotycz¹ce
organizacji kancelarii), 1  numer kolejny woluminu w dziale (w ramach
ka¿dego dzia³u wystêpuje odrêbny numerus curens).
Odwzorowanie schematu opracowanego na podstawie dowiadczeñ nabytych podczas prac nad archiwaliami z terenu Rzeczypospolitej przynios³o nie
najlepsze rezultaty. Przyjêty wzorzec odbiega³ od swoistych cech pruskich akt
rodzinno-maj¹tkowych, a mimo to pos³u¿y³ jako model ich porz¹dkowania.
Doprowadzi³o to do stworzenia uk³adów sprzecznych ze struktur¹ zespo³ów,
któr¹ mo¿na zrekonstruowaæ, badaj¹c czynniki archiwotwórcze.
Postulowana metoda analizy procesów archiwotwórczych nawi¹zuje do
koncepcji Piotra Bañkowskiego, który trafnie rozwi¹za³ problem struktury
wewnêtrznej archiwów podworskich, zalecaj¹c w 1951 r. poprzedziæ w³aciwe porz¹dkowanie uwa¿nymi i dok³adnymi studiami prowadz¹cymi do poznania dawnych uk³adów13. Podkreli³ niemo¿noæ rekonstrukcji wed³ug
dawnych inwentarzy z XIXXX w., utrudnienia zwi¹zane z czêstymi podzia³ami archiwów oraz póniejsze zniszczenia. Opracowany w 1952 r. schemat
11

A. Przywuska, Akta podworskie w Wojewódzkim Archiwum Pañstwowym w Olsztynie,
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1964, nr 2, s. 168196.
12 Pojêcie tzw. archiwów podworskich zosta³o zast¹pione przez B. Ryszewskiego we
wspomnianym wczeniej podrêczniku Archiwistyka (Warszawa 1989) terminem archiwum
rodzinno-maj¹tkowe. Termin ten przyj¹³ siê w archiwistyce polskiej.
13 P. Bañkowski, op. cit., s. 199.
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porz¹dkowania tzw. archiwów podworskich wprowadza³ w problematykê
i zachêca³, zgodnie z zasad¹ Piotra Bañkowskiego, do szukania w³asnej drogi
przy rekonstrukcji zespo³ów: [...] nie sztywna instrukcja teoretyczna, choæby
najdoskonalsza, choæby najbardziej przewiduj¹ca i wzorowa, nie ona decyduje o praktycznym i u¿ytecznym rozsegregowaniu akt, ale  taka czy inna
zawartoæ archiwum, która mo¿e siê okazaæ nieraz i skomplikowana i spl¹tana, np. przez nagromadzenie w jednym zbiorze nawarstwieñ, których skupienie zosta³o spowodowane wiekowymi zwi¹zkami familijno-prawnymi rodów,
rodzin i pojedynczych osób. Wyodrêbnienie tych samodzielnych nawarstwieñ
akt, wewnêtrzne ich uporz¹dkowanie wed³ug w³asnego planu, ustalenie wzajemnego stosunku, stopnia zale¿noci  wszystko to mo¿e w podanym schemacie poci¹gn¹æ za sob¹ koniecznoæ daleko id¹cych modyfikacji czy uzupe³nieñ. Jakakolwiek jednak bêdzie konstrukcja uk³adu archiwaliów, zawsze
musi siê ona liczyæ z koniecznoci¹ wyczerpuj¹cego i przejrzystego rozsegregowania materia³u i z potrzeb¹ cis³ego rozgraniczenia tworzonych grup,
dzia³ów i czêci, powi¹zanych ze sob¹ logicznie i we w³aciwej od siebie
zale¿noci14.
Jak z tego wynika, porz¹dkowanie archiwaliów rodzinno-maj¹tkowych
powinno siê opieraæ na naturalnej, historycznie ukszta³towanej strukturze
zespo³u, wynikaj¹cej z proweniencji, zwi¹zku archiwaliów z poszczególnymi
rodzinami i osobami, dobrami i majêtnociami. Nale¿y przy tym rekonstruowaæ uk³ady pierwotne, nawet fragmentarycznie zachowane, i dostosowaæ do
nich uk³ad materia³ów lunych. Schematy potrzebne do porz¹dkowania materia³ów nie maj¹cych uk³adu pierwotnego dostosowaæ nale¿y do charakteru
konkretnych archiwaliów w sposób opisany powy¿ej. Stosowanie schematów
ramowych, zalecanych w instrukcjach lub publikacjach, nie przynios³o dobrych rezultatów, poniewa¿ doprowadzi³o do powstania uk³adów sprzecznych
ze struktur¹ zespo³u oraz do rozdzielenia dzia³ów materia³ów archiwalnych
o tej samej proweniencji. Zatem schematy ramowe mog¹ byæ stosowane tylko
w wyj¹tkowych wypadkach i zawsze wymagaj¹ dostosowania do postaci konkretnego zespo³u. Zastosowana metoda porz¹dkowania akt musi wiêc odpowiadaæ specyficznym czynnikom archiwotwórczym, które doprowadzi³y do
powstania ca³oci archiwalnej.
W pruskich archiwach rodzinno-maj¹tkowych dzia³y IV i V, obejmuj¹ce
akta osobiste i rodzinne oraz akta czynnoci publicznych i zwierzchnich,
powinny stanowiæ ca³oæ, poniewa¿ wszystkie wymienione archiwalia zosta³y
wytworzone w toku dzia³alnoci cz³onków rodziny, która by³a czynnikiem je
integruj¹cym. Organiczn¹ ca³oæ archiwum rodzinnego tworzy³y  obok akt
zwi¹zanych ze sprawowaniem powierzonych (na podstawie uzyskanych przywilejów) funkcji publicznych, w tym urzêdowych  równie¿ akta prawnomaj¹tkowe przyporz¹dkowane do dzia³u II. Wszystkie wyodrêbnione w sposób sztuczny archiwalia zwi¹zane by³y z uzyskanymi przez rodzinê tytu³ami
14

Ibidem, s. 210.
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prawnymi, przywilejami nadanymi wraz z lennami. Z archiwum rodzinnym
cile zwi¹zane by³y akta dotycz¹ce organizacji kancelarii, które zosta³y
wprowadzone do dzia³u I zastosowanego schematu. Jak z tego wynika rodzina by³a tym czynnikiem, który integrowa³ wszystkie akta: dotycz¹ce organizacji kancelarii (dzia³ I), prawno-maj¹tkowe (dzia³ II), osobiste i rodzinne
(dzia³ III), czynnoci publicznych i zwierzchnich (dzia³ IV). Wynika z tego
jasno, ¿e bezkrytyczne stosowanie schematów ramowych nie jest w³aciwe.
Mo¿na je stosowaæ w wyj¹tkowych przypadkach, ale zawsze zgodnie z historyczn¹ i organiczn¹ struktur¹ danego zespo³u.
Porz¹dkowania przeprowadzonego w archiwach pañstwowych nie mo¿na
uznaæ za w pe³ni zamkniête. Jego uzupe³nienie mog³oby zostaæ przeprowadzone z uwzglêdnieniem proponowanej metody opracowania archiwaliów, integruj¹cej czynniki archiwotwórcze (rodzina, zarz¹d dóbr) w pewne ca³oci, które
doprowadzi³y do powstania organicznych struktur ca³ego zasobu archiwalnego.
Analiza czynników archiwotwórczych pozwala nadaæ wewnêtrzn¹ strukturê poprzez odtworzenie dawnego uk³adu archiwaliów. Podstawowym problemem jest wyodrêbnienie pewnych ca³oci sk³adaj¹cych siê na zasób archiwalny, jak ich wyrane rozró¿nienie i zdefiniowanie. Potrzeba wydzielenia
w zasobie archiwalnym wiêcej ni¿ dwóch poziomów informacyjnych, tzn. zespo³u i jednostki, pojawi³a siê w momencie prac nad polskim standardem
opisu archiwaliów, tworzonym na potrzeby skomputeryzowanego systemu
informacyjnego. Jego autor, Bohdan Ryszewski, zaproponowa³ ich dziewiêæ:
Archiwum  A, Archiwum historyczne  H, Grupa zespo³ów  G, Zespó³  Z,
Podzespó³  P, Seria  S, Klasa  K, Jednostka archiwalna  J, Dokument  D15:
Najwy¿szym poziomem opisu zasobu archiwum rodzinno-maj¹tkowego
jest  jak wczeniej wspomniano  archiwum historyczne, które w strukturze opisu archiwaliów znajduje siê nad poziomem zespo³u. Profesor Ryszewski, wprowadzaj¹c pojêcie archiwum historycznego, odniós³ je do zasobów archiwów niegdy odrêbnych, samodzielnych organizacyjnie, które
wskutek ró¿nych losów historycznych utraci³y samodzielnoæ i wesz³y w sk³ad
innych archiwów16. Utrzymuj¹c te za³o¿enia, mo¿emy je uzupe³niæ poprzez
odniesienie do rozproszonych archiwów rodzinno-maj¹tkowych pochodz¹cych
z ró¿nych archiwów rodowych, kompleksów dóbr i starostw dziedzicznych,
których czynnikiem integruj¹cym by³a rodzina i zarz¹d dóbr. Uwzglêdniaj¹c
opisane czynniki archiwotwórcze, mo¿na wyodrêbniæ kolejne stopnie struktury, a wiêc zespo³y archiwalne. Maj¹c na uwadze specyficzne rozumienie
zespo³u archiwalnego, w przypadku archiwów rodzinno-maj¹tkowych kierujemy siê cechami zespo³u i uznajemy za zespó³ archiwalny te ca³oci, które
posiadaj¹ jego cechy.
Kolejnym poziomem w strukturze zasobu archiwum rodzinno-maj¹tkowego bêdzie seria, któr¹ mo¿na wydzieliæ i okreliæ na podstawie dokonanej
15
16

B. Ryszewski, Problemy komputeryzacji archiwów, Toruñ 1994, s. 52.
Ibidem, s. 20.
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segregacji grup archiwaliów zwi¹zanych z funkcjami twórcy (rodziny i zarz¹du dóbr) lub na podstawie wspólnej tematyki. W archiwach rodzinno-maj¹tkowych serie tworz¹ wyszczególnione w schemacie z 1952 r. dzia³y archiwaliów. Zatem bêdziemy mieæ do czynienia z nastêpuj¹cymi seriami: Archiwalia
osobiste i rodzinne, Archiwalia prawno-maj¹tkowe, Archiwalia czynnoci publicznych i zwierzchnich, Archiwalia administracyjno-gospodarcze. W okreleniu serii archiwaliów mog¹ byæ pomocne zatem propozycje przedstawione
przez archiwistów badaj¹cych archiwa prywatne, m.in. Helenê Polaczkównê17, Piotra Bañkowskiego18, Eugeniê Brañsk¹19 oraz Kazimierza Kaczmarczyka20. Wymienione projekty nie stanowi¹ odbicia pierwotnego uk³adu zasobów archiwalnych s¹ punktem wyjcia do porz¹dkowania zasobów powsta³ych w wyniku dzia³alnoci twórców, którzy nie posiadali wyodrêbnionej
struktury organizacyjnej lub której nie jestemy w stanie okreliæ.
Kolejnym poziomem, jaki nale¿a³oby uwzglêdniæ przy opisie struktury
zasobu, bêdzie podseria. Poziom ten nie musi wystêpowaæ w ka¿dej serii.
Konieczne wydaje siê stworzenie podserii przede wszystkim w przypadku
serii archiwaliów: prawno-maj¹tkowych, czynnoci publicznych i zwierzchnich, administracyjno-gospodarczych. W serii archiwaliów prawno-maj¹tkowych powinny siê znaleæ dwie podserie: tytu³y prawne i w³asnoci, akta
procesowe dotycz¹ce dóbr i uprawnieñ maj¹tkowych. W serii archiwaliów
czynnoci publicznych i zwierzchnich powinny siê znaleæ: akta patronackie
administracyjne, akta patronackie sporne,
akta patronackie sprawozdawczo-maj¹tkowe, akta s¹dów patrymonialnych dotycz¹ce spraw niespornych, akta s¹dów patrymonialnych dotycz¹ce
spraw cywilnych, akta s¹dów patrymonialnych dotycz¹ce spraw karnych,
akta policyjne, akta wojskowe, akta komunikacyjne, akta podatkowe, akta
opieki spo³ecznej i ubezpieczeñ, akta stanu cywilnego.
W serii archiwaliów administracyjno-gospodarczych powinny siê znaleæ
archiwalia: gospodarki rolnej, gospodarki hodowlanej.
Kolejnym poziomem opisu archiwum rodzinno-maj¹tkowego powinna
byæ klasa, a wiêc cile i jednoznacznie okrelona grupa rzeczowa, których
liczba w ka¿dej podserii bêdzie zró¿nicowana. Przyk³adowo w podserii archiwaliów czynnoci publicznych i zwierzchnich klasami mog¹ byæ: pozwy na
s¹dy, orzeczenia s¹dów, odwo³ania, natomiast w podserii archiwaliów administracyjno-gospodarczych klasami bêd¹ np. tabele przychodu i rozchodu,
dzienniki robocizny. W serii akt osobistych i rodzinnych mo¿na wymieniæ
klasy archiwaliów: nominacje i przywileje na urzêdy, godnoci i funkcje,
archiwalia zwi¹zane z dzia³alnoci¹ fundacyjn¹.
17

H. Polaczkówna, op. cit., s. 120.
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19 E. Brañska, Porz¹dkowanie archiwów podworskich (Projekt instrukcji schematu uk³adu
akt), Archeion 1954, t. 22, s. 3037.
20 K. Kaczmarczyk, Archiwa rodzinne, ich literatura i porz¹dkowanie, [w:] Ksiêga pami¹tkowa w stulecie Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Rocznik Historyczny 1957, t. 23,
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Kolejny poziom stanowiæ bêd¹ jednostki archiwalne, a wiêc najmniejsze niepodzielne cz¹stki zasobu posiadaj¹ce odrêbn¹ sygnaturê archiwaln¹.
Ostatnim poziomem w strukturze zasobu archiwum rodzinno-maj¹tkowego, jaki powinien zostaæ uwzglêdniony podczas opracowania, jest pojedynczy akt, dokument w sensie informacyjnym. Pojedynczym aktem, dokumentem w obrêbie jednej jednostki archiwalnej mo¿e byæ równie¿ kilkudziesiêciostronicowy inwentarz dóbr. Zatem wa¿ne jest zwrócenie szczególnej uwagi na
osi¹gniêcie w³aciwego poziom opisu wyczerpuj¹cego informacjê zawart¹
w danym dokumencie na tyle, aby by³a ona zrozumia³a dla badaczy ró¿nych
dyscyplin naukowych.
W ten sposób w ramach archiwum rodzinno-maj¹tkowego powstanie wielozespo³owa struktura stanowi¹ca zasób archiwum historycznego. W ramach ka¿dego danego zespo³u rodzinno-maj¹tkowego zwi¹zanego z odrêbnym kompleksem dóbr rodzinnych21 wyst¹pi odrêbny uk³ad serii (S), podserii (PS), klas (K), jednostek archiwalnych (J) oraz dokumentów (D).
Z przedstawionej struktury wynika, i¿ zasób archiwum rodzinno-maj¹tkowego, sk³adaj¹cy siê z ró¿norodnych materia³ów archiwalnych, mo¿na
opracowaæ poprzez odtworzenie wielozespo³owej struktury zespo³ów rodzinno-maj¹tkowych ukszta³towanych historycznie, bêd¹cej wynikiem losów wytworzonych ca³oci archiwalnych zrekonstruowanych na postawie analizy
czynników archiwotwórczych. Na strukturê zespo³u sk³adaj¹ siê wystêpuj¹ce
w nim odrêbne niegdy ca³oci lub czêci jakich ca³oci (wch³oniête drog¹
sukcesji przy dziedziczeniu) lub luniejsze grupy archiwaliów zwi¹zane
wspóln¹ proweniencj¹, stanowi¹ce wczeniej fragment, szcz¹tek czy nawet
seriê czyjego archiwum.
Wiele z tych strukturalnych czêci zespo³u bêdzie mia³o swój uk³ad,
zw³aszcza wród akt prawno-maj¹tkowych. Wszystkie te wyodrêbniaj¹ce siê
proweniencyjnie czêci zespo³u zosta³y wydzielone i traktowane w uk³adzie
zespo³u z poszanowaniem ich proweniencyjnej odrêbnoci. W trakcie porz¹dkowania ka¿dej z tych czêci nale¿y d¹¿yæ do odtworzenia ich pierwotnych
uk³adów, jeli zachowa³y siê lady tych uk³adów w sygnaturach, spisach lub
jakichkolwiek pomocach archiwalnych. Odtworzyæ nale¿y uk³ady pierwotne
nawet wtedy, gdy widoczne s¹ tylko we fragmencie danej czêci  wyst¹pi
wówczas mo¿liwoæ uporz¹dkowania pozosta³ych akt w sposób podobny, wed³ug tych samych zasad uk³adania. Jeli nie zachowa³ siê uk³ad pierwotny
danej czêci porz¹dkowanego zespo³u, to nale¿y j¹ porz¹dkowaæ, bior¹c pod
uwagê wyodrêbniaj¹ce siê jej dzia³y czy cz¹stki, np. materia³y dotycz¹ce ca³ej
rodziny, poszczególnych osób, prawno-maj¹tkowe, dotycz¹ce zarz¹dzania dobrami, rachunkowe, gospodarcze itp. Bêdzie to porz¹dkowane ju¿ nie wed³ug
pierwotnego uk³adu, lecz wed³ug schematu, ale schematu wynikaj¹cego
z uk³adu i treci danej czêci zespo³u.
21

kowo.

W przypadku Finckensteinów bêdzie to: 1) I³awa, 2) D¹brówno, 3) Szymbark, 4) Ja-
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Czêsto nie bêdzie w porz¹dkowanym zespole rodzinno-maj¹tkowym ¿adnych ladów uk³adów pierwotnych. W tym przypadku s³uszne bêdzie d¹¿enie
do wydzielenia w zespole tych jego strukturalnych czêci, które kolejno wchodzi³y w sk³ad zespo³u. Wystêpuj¹ce w zasobie specjalne formy archiwaliów,
jak dokumenty pergaminowe, mapy, plany, ilustracje, fotografie oraz druki
zwi¹zane treciowo z pozosta³ymi materia³ami, do niedawna jednak wydzielane z zespo³ów, mo¿na pozostawiæ w uk³adzie zespo³u. Niew¹tpliwie forma
tych materia³ów sk³ania do osobnego ich przechowywania w miejscu dla nich
przewidzianym, ale nie powinno to okrelaæ metody porz¹dkowania, która
musi byæ jednolita i konsekwentna w odniesieniu do wszystkich archiwaliów
zespo³u. Powinny one otrzymaæ wynikaj¹ce z przyjêtego uk³adu strukturalnego sygnatury i zostaæ w³aciwie opisane, natomiast przechowywane mog¹
byæ osobno. Pomijamy w tym miejscu kwestiê standardu opisu jako kwestiê
na tym etapie zbyt szczegó³ow¹.
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Jan Ob³¹k, Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew, Julian Wojtkowski, Katalog Inkunabu³ów Biblioteki Wy¿szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiñskiej Hosianum w Olsztynie, Wyd. Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, ss. 173.
Recenzowana publikacja wpisuje siê w bogaty i wa¿ny wspó³czenie nurt
badañ nad dziejami polskiej ksi¹¿ki piêtnastowiecznej. W ostatnich latach
sporo uwagi badawczej powiêca siê opracowaniu katalogów inkunabu³ów
tak bibliotek kocielnych (seminaryjnych, klasztornych), jak i pañstwowych.
Podstaw¹ dla ich opracowania sta³o siê cenne wydawnictwo Incunabula quae
in Bibliothecis Poloniae asservantur. Inkunabu³y w bibliotekach polskich.
Centralny katalog, red. A. Kawecka-Gryczowa, oprac. M. Bohonos, E. Szandorowska, t. 1, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1970 oraz Incunabula quae in
Bibliothecis Poloniae asservantur. Addenda. Indices. Inkunabu³y w bibliotekach polskich. Centralny katalog. Uzupe³nienia. Indeksy, red. A. KaweckaGryczowa, oprac. M. Bohonos, M. Spandowski, E. Szandorowska, t. 2, Wroc³aw  Warszawa  Kraków 1993.
Z ogromn¹ przyjemnoci¹ nale¿y odnotowaæ na polskim rynku wydawniczym ukazanie siê w 2007 r. Katalogu Inkunabu³ów Biblioteki Wy¿szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiñskiej Hosianum w Olsztynie autorstwa Jana Ob³¹ka, Zoji Jaroszewicz-Pieres³awcew oraz Juliana Wojtkowskiego.
Ksi¹¿ka sk³ada siê ze wstêpu autorstwa Jana Ob³¹ka (s. 58), przedmowy do katalogu Zoji Jaroszewicz-Pieres³awcew (s. 912), opinii naukowej
Micha³a Spandowskiego (s. 1317), pos³owia Juliana Wojtkowskiego (s. 1820),
opisów katalogowych ksi¹g (s. 21128), nastêpnie konkordancji sygnatur
z numerami katalogu (s. 129131) oraz konkordancji numerów bibliograficznych z numerami katalogów (s. 132136). Ponadto publikacja zawiera wykaz
miast, drukarzy, nak³adców, numerów katalogu (s. 137138), indeks chronologiczny (s. 139141), wykaz w³acicieli inkunabu³ów (142156) oraz tablice
barwne katalogu (s. 158173). Ca³oæ wydawnictwa koñczy spis treci.
Katalog rejestruje 275 inkunabu³ów w 325 egzemplarzach i 230 woluminach, drukowanych w 34 miastach przez 102 drukarzy. Podstawê do jego
opracowania stanowi³ maszynopis wczeniej opracowanego katalogu, sporz¹dzonego przez ksiêdza, a nastêpnie biskupa warmiñskiego Jana W³adys³awa
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Ob³¹ka (19131988). Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e bp Jan W³adys³aw
Ob³¹k, kap³an diecezji tarnowskiej, a od 1949 r. warmiñskiej, doktor nauk
teologicznych w zakresie historii Kocio³a, przez wiele lat pe³ni³ funkcjê dyrektora Biblioteki Warmiñskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie.
Jako dyrektor biblioteki wykazywa³ du¿e zainteresowanie najstarszymi zabytkami pimiennictwa drukowanego, zw³aszcza w rodowisku kocielnym
Warmii, na terenie której znajdowa³y siê wa¿ne biblioteki: biskupia w Lidzbarku, kapitulna we Fromborku czy jezuitów w Braniewie. Dziêki mozolnej
pracy i merytorycznej pomocy prof. Alodii Gryczowej z Biblioteki Narodowej
w Warszawie, uda³o siê ks. Janowi W³adys³awowi Ob³¹kowi opracowaæ katalog inkunabu³ów, którego jednak¿e nie wyda³ drukiem. Inkunabu³y pochodzi³y ze zbiorów kolegiaty w Dobrym Miecie, kapitu³y warmiñskiej, archiwum
biskupiego we Fromborku, bibliotek dekanalnych w Reszlu i Ornecie oraz
innych bibliotek parafialnych i ksiêgozbiorów prywatnych.
Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych XX w., w dobie komputeryzacji bibliotek kocielnych, ówczesny dyrektor Biblioteki Wy¿szego Seminarium Duchownego metropolii warmiñskiej Hosianum w Olsztynie, ks. prof. dr hab.
Marian Borzyszkowski, zwróci³ siê z prob¹ do dr. hab. Zoji Jaroszewicz-Pieres³awcew o opracowanie i wprowadzenie opisów inkunabu³ów do bazy
komputerowej Starod-Hosiana w systemie MAK. Przy znacz¹cej pomocy ks.
bp. prof. Juliana Wojtkowskiego oraz cennych sugestiach starszego kustosza
mgr. Micha³a Spandowskiego z Biblioteki Narodowej w Warszawie dosz³o do
wydania recenzowanej pracy. Katalog ten ukaza³ siê po prawie pó³ wieku od
jego pierwszej redakcji sporz¹dzonej przez ks. Jana W³adys³awa Ob³¹ka,
z której zaczerpniêto opisy opraw inkunabu³ów, zapisy ³aciñskie znajduj¹ce siê
na zszywkach i wyklejkach opraw kodeksów rêkopimiennych, pergaminowych i papierowych, a tak¿e omówienie proweniencji opracowanych inkunabu³ów  uzupe³nione nastêpnie i poszerzone przez bp. Juliana Wojtkowskiego.
O randze historycznej zbioru inkunabu³ów warmiñskich wiadczy fakt, i¿
50 inkunabu³ów wydanego Katalogu to jedyne egzemplarze w Polsce.
Pod wzglêdem metodologicznym Katalog opracowano wed³ug zasad przyjêtych w Incunabula quae in Bibliothecis Poloniae asservantur, rozwijaj¹c
jedynie do pe³nego brzmienia imiona drukarzy i nak³adców. Has³a autorskie
i tytu³owe maj¹ uk³ad alfabetyczny. Nazwiska i imiona autorów podane zosta³y w brzmieniu przyjêtym w wiêkszoci opracowañ naukowych. Po opisie
bibliograficznym druku zosta³a podana literatura podstawowa dla danej pozycji (m.in. Gesamtkatalog der Wiegendrucke  GW; L. Hain, Repertorium
bibliographicum  H; Copinger, Supplement to Hains Repertorium Bibliographicum  C; Incunabula quae in Bibliothecis Poloniae asservantur  IBP).
Opis bibliograficzny inkunabu³u zawiera w nastêpuj¹cej kolejnoci: wyszczególnienie defektów, nastêpnie proweniencje  uszeregowane w uk³adzie chronologicznym od najstarszej zapiski, nadto po proweniencjach podano informacje dotycz¹ce opisu inicja³ów: rubryk, drzeworytów, glos, marginaliów,
podkreleñ, pergaminowych wklejek  czêsto pochodz¹cych z kodeksów rêko-
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pimiennych i kodeksów liturgicznych z widocznym zapisem neumy gotyckiej. Ostatnim elementem opisu bibliograficznego s¹ dane dotycz¹ce oprawy,
m.in. z wyszczególnieniem wieku jej pochodzenia, nastêpnie materia³u,
z którego j¹ wykonano, zastosowane techniki zdobienia (wycisk lepy, rade³ko). Przy opisie oprawy uwzglêdniono równie¿ stan jej zachowania. Opis
koñczy podanie aktualnej sygnatury inkunabu³u.
Wa¿nym i cennym uzupe³nieniem wydawnictwa jest alfabetyczny wykaz
w³acicieli inkunabu³ów, opracowany m.in. na podstawie: J. Ob³¹k, Spis duchowieñstwa i parafii diecezji warmiñskiej, Olsztyn 1967; S³ownik biograficzny kapitu³y warmiñskiej, Olsztyn 1996; S³ownik biograficzny kapitu³y kolegiackiej w Dobrym Miecie, Olsztyn 1999; A. Kopiczko, Duchowieñstwo katolickie diecezji warmiñskiej, Olsztyn 2000.
Jak ju¿ zaznaczono wy¿ej, wartociowym uzupe³nieniem publikacji s¹
barwne fotografie poszczególnych kart inkunabu³ów, a tak¿e ich opraw autorstwa Katarzyny Kuleszy i Janusza Paj¹ka. Szczególn¹ uwagê zwracaj¹ zdjêcia: karty rozpoczynaj¹cej kanon Mszy w. z Missale Warmiense z 1497 r.
(nr kat. 192), karty z pocz¹tku kanonu Missale Dominorum Teutonicorum
z ok. 1499 r. (nr kat. 193), miniatury wkomponowanej w inicja³ B z dzie³a
Pseudo-Hieronima, Vite sanctorum patrum... z 1483 r. (nr kat. 142) czy oprawy przedniej dzie³a Jana Gersona, Opera z 1488 r. (nr kat. 14).
Trzeba wszak¿e zaznaczyæ, ¿e podjêty temat nie nale¿a³ do naj³atwiejszych. Wymaga³ przeprowadzenia ¿mudnych badañ ród³owych i dobrej znajomoci warsztatu historyka ksi¹¿ki. Z tego zadania autorzy publikacji wywi¹zali siê znakomicie, choæ nie uniknêli drobnych potkniêæ, np. przy proweniencji zasad¹ jest podawanie  o ile jest to mo¿liwe  w pierwszej kolejnoci
pe³nego datowania (dzieñ, miesi¹c, rok), nastêpnie tam, gdzie nie mo¿na
podaæ dok³adnej daty, zapisuje siê w przybli¿eniu wiek w nawiasie kwadratowym ze znakiem zapytania. Tymczasem w publikacji ten zapis proweniencyjny wystêpuje w kilku przypadkach naprzemiennie np. w poz. kat. 14 datowanie proweniencji ujête jest zasadniczo w nawiasie okr¹g³ym, choæ w poz. kat.
39, proweniencja nr 1  zastosowano nawias kwadratowy. Byæ mo¿e jest to
kwestia niezbyt dok³adnej korekty, jak¹ przesz³a publikacja przed ostatecznym wydrukiem.
Pewne w¹tpliwoci mog¹ wzbudzaæ zapisy proweniencyjne np. w poz.
kat. nr 33, proweniencja 1, Inc 139  zapis w proweniencji 1 jest niezrozumia³y, brak jest bowiem osoby w³aciciela lub instytucji, a samo przybli¿one datowanie niewiele wyjania, zatem zapis ten mo¿na by³o uj¹æ w tzw.
uwagach.
Innego typu zastrze¿enia budzi zapis w poz. kat. 37, proweniencja
nr 1, Inc 43  gdzie obok nazwiska w³aciciela w nawiasie okr¹g³ym znalaz³
siê zapis dzia³a³ 16111664  pochodz¹cy najprawdopodobniej od autorów.
Trzeba podkreliæ, ¿e tego typu dopisków nie stosuje siê w zapisach proweniencyjnych. Wszelkie informacje o w³acicielach ksi¹g, pochodz¹ce od autorów opracowania, powinny znaleæ siê w indeksie proweniencji.
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Równie¿ znak zapytania rodzi zapis proweniencyjny w poz. kat. nr 43,
egz. 2, Inc 102, proweniencja 1: AW (obecnie inicja³y nie istniej¹). Jeli
wspomniane inicja³y nie istniej¹, to rodzi siê pytanie, sk¹d je autorzy publikacji wziêli. Jeli zapis proweniencyjny zaczerpnêli z wczeniejszych notatek
np. ks. Ob³¹ka, to w ka¿dym razie uczyniony zapis tego nie wyjania,
a zatem jest bezzasadny. Tym bardziej nieuzasadnione wydaje siê umieszczenie go w wykazie w³acicieli inkunabu³ów.
Jeszcze inny, równie niezrozumia³y zapis proweniencyjny znajduje siê
w poz. kat. nr 204, Inc 90, proweniencja 1: Constat 36 grossis (XV/XVI),
z którego nie wynika ¿adna informacja dotycz¹ca w³aciciela ksiêgi. Zapis
ten, bez w¹tpienia wa¿ny, powinien znaleæ siê w innym miejscu.
Nale¿y równie¿ odnotowaæ brak konsekwencji przy podawaniu informacji dotycz¹cych zapisów marginalnych i glos. Raz umieszczane s¹ one po
opisie bibliograficznym dzie³a, a przed proweniencj¹ (poz. kat. 234, Inc 35
 szkoda, ¿e nie zamieszczono przybli¿onego datowania w zapisie ³aciñskie
i polskie glosy marginalne kilku r¹k), innym razem po zapisie proweniencyjnym, np. poz. kat. 258, Inc 146.
Na koniec wród tych drobnych mankamentów mo¿na by wskazaæ brak
bibliografii zamieszczonej pod ka¿d¹ pozycj¹ w wykazie w³acicieli inkunabu³ów. Co prawda przypis ogólnie informuje, na jakiej literaturze opierali siê
autorzy publikacji, sporz¹dzaj¹c wykaz, ale obejmuje on zaledwie cztery pozycje, co bez w¹tpienia nie jest dowodem na przeprowadzenie gruntownej
kwerendy. Przy tak powa¿nej publikacji, jak¹ jest bez w¹tpienia omawiany
katalog, bibliografia powinna byæ zamieszczona pod ka¿dym has³em, a ka¿da
z wymienionych pozycji powinna posiadaæ pe³ny opis bibliograficzny.
Dostrze¿one przeze mnie braki  czy bardziej mo¿e postawione pytania
 w niczym nie ujmuj¹ olbrzymiego nak³adu pracy, jaki zosta³ poniesiony
przez autorów katalogu, by zrealizowaæ postawiony cel. S¹dzê, ¿e publikacja
bêdzie bardzo przydatna zarówno do poznania kultury intelektualnej i duchowej lokalnego rodowiska kocielnego diecezji warmiñskiej, jak równie¿
owocnie bêdzie s³u¿y³a badaczom zajmuj¹cym siê szeroko pojêt¹ kultur¹ piêtnastowiecznej ksi¹¿ki.
Jolanta Ma³gorzata Marszalska
(Tarnów)
Studia z dziejów staro¿ytnego Rzymu, pod red. R. Sajkowkiego, Wyd.
ElSet, Olsztyn 2007, ss. 112.
Studia z dziejów staro¿ytnego Rzymu to zbiór omiu artyku³ów powiêconych historii Imperium Romanum od czasów Republiki po póne Cesarstwo,
obejmuj¹cych zagadnienia prawno-polityczne, a tak¿e historiê wychowania
i religii. Zredagowania i po³¹czenia w spójn¹ ca³oæ tak ró¿norakiej tematyki
podj¹³ siê Ryszard Sajkowski z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
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w Olsztynie, który jest tak¿e autorem artyku³u pt. Rola hymnów w kulcie
Augusta (s. 3946), wpisuj¹cego siê w tematykê jego wczeniejszych badañ
nad kultem cesarza Oktawiana Augusta. Autor skupia siê na pañstwowych
formach kultu, które by³y szczególnie popularne na wschodzie Cesarstwa (za
przyk³ad daje wiêta na czeæ cesarza obchodzone w Pergamonie). Podkrela,
¿e hymny mia³y za zadanie s³awiæ cnoty i czyny cesarza, wychwalaæ go jako
zbawcê pañstwa i twórcê z³otego wieku (saeculum felicitas). Ryszard Sajkowski podejmuje siê nie tylko odpowiedzi na tezê zawart¹ w tytule, ale tak¿e
próbuje odtworzyæ treæ hymnów wykonywanych na czeæ Augusta. Przede
wszystkim korzysta z twórczoci ówczesnych pisarzy: Seneki i Sykulusa. Wartociowym elementem tego opracowania jest odniesienie siê do treci inskrypcji dostarczaj¹cych informacji o oficjalnych zwrotach na czeæ w³adcy. Te formu³ki daj¹ nam wyobra¿enie o warstwie s³ownej tego typu twórczoci. Autor
wykorzysta³ ró¿norodne ród³a, ale tak¿e najwa¿niejsze opracowanie na temat
kultu Augusta, jak na przyk³ad monografie S. Pricea, czy W. Pleketa.
Studia z dziejów staro¿ytnego Rzymu otwieraj¹ dwa artyku³y autorstwa
Mirona Wolnego: Próba przekupienia Gajusza Fabrycjusza podczas rokowañ
pokojowych z Pyrrusem po bitwie pod Heraklej¹ (280 r. p.n.e.). Przyczynek do
rozwa¿añ na temat korupcji wród wy¿szych urzêdników rzymskich (s. 713)
oraz Poselstwo Magona do Kartaginy w sprawie negocjowania nowych posi³ków
militarnych dla Hannibala w roku 215 p.n.e. (s. 1423). Pierwsze z opracowañ
reprezentuje oryginalne spojrzenie na kwestiê korumpowania wodzów rzymskich przez króla Pyrrusa. Na przyk³adzie przypadku Gajusza Fabrycjusza,
cz³owieka przesadnie nieprzekupnego, autor udowadnia, ¿e praktyki korumpowania polityków rzymskich przez wrogich dowódców by³y na tyle czêste, ¿e nale¿a³o wyró¿niæ postawê Fabrycjusza. Autor ukazuje tak¿e t³o walk
miêdzy Rzymem a królem Epiru oraz, co najwartociowsze w pracy, mechanizmy korumpowania. Badacz udowadnia, ¿e dobrze orientuje siê w literaturze
przedmiotu, np. analizuje biografiê Pyrrusa pióra D. Kienasta, a tak¿e sporz¹dza pe³ne zestawienie antycznych róde³: Appiana, Plutarcha, Kasjusza Diona i próbuje znaleæ wspólny mianownik do opisywanego epizodu. Analizuje
tak¿e warstwê jêzykow¹ sformu³owañ pojawiaj¹cych siê w greckich tekstach.
W podobnym stylu Miron Wolny podejmuje drugie zagadnienie, powi¹zane z jego wczeniejszymi badaniami nad postaci¹ i polityk¹ Hannibala.
W krótkim artykule prezentuje rolê i wp³yw Magona, brata Hannibala, na
politykê Kartaginy. Po zwyciêstwie pod Kannami Magon zosta³ wys³any do
Kartaginy w celu uzyskania posi³ków wojskowych. Tym razem autor za g³ówn¹ podstawê swych rozwa¿añ przyj¹³ Ad urbe condita Liwiusza. Dzie³o to
jednak przedstawia bohaterów II wojny punickiej w sposób zaciemniony.
Niemniej M. Wolny próbuje udowodniæ, ¿e mediacja Magona, pomimo silnej
opozycji, odnios³a zamierzony skutek i Hannibal otrzyma³ wiêcej pieniêdzy,
¿o³nierzy oraz s³oni na dalsz¹ kampaniê w Italii. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e
badacz korzysta³ nie tylko z klasycznej literatury przedmiotu, ale tak¿e,
a mo¿e nawet przede wszystkim, z najnowszych publikacji.

518

Polemiki, recenzje i omówienia

Oba opracowania s¹ krótk¹ rekonstrukcj¹ wa¿nych epizodów z historii
politycznej okresu redniej Republiki. Miron Wolny udowadnia, ¿e dobrze
panuje nad ród³ami narracyjnymi i ma dobre przygotowanie filologiczne.
Historii politycznej dotyczy praca autorstwa Grzegorza Kot³owskiego pt.
Pocz¹tki w³adzy w rzymskiej Karii (s. 2429). Ten krótki artyku³ prezentuje
proces zdobywania przez Rzymian wp³ywów w Karii i na Rodos. Po pokoju
w Apamei w 188 r. p.n.e. wiele miast karyjskich otrzyma³o status wolnych
miast sprzymierzonych z Rzymem. Jednak oznacza³o to jednoczenie koniecznoæ p³acenia ogromnego trybutu. Przyczyni³o siê to do powa¿nego kryzysu finansowego Karii i do jej dalszego uzale¿nienia od potê¿nego zwierzchnika znad Tybru. Problem podjêty przez Grzegorza Kot³owskiego wpisuje siê
w popularn¹ ostatnio dyskusjê nad mechanizmami rzymskiego imperializmu1 i jest wart kontynuowania w kolejnych publikacjach.
Z kolei Pawe³ Sawiñski w opracowaniu Kilka uwag na temat charakteru
w³adzy prokonsulów w okresie Republiki (s. 3038) polemizuje z historykami
niemieckimi K. M. Girardetem i J. Bleikenem na temat ró¿nicy miêdzy
uprawnieniami rzymskich konsulów i prokonsulów w czasach Republiki.
Podwa¿a ich koncepcjê, ¿e nie istnia³o wówczas pojêcie imperium proconsulare, a zarówno konsul, jak i prokonsul posiadali jednakowe imperium consulare, które dawa³o im równorzêdn¹ w³adzê. Autor rozprawia siê tak¿e z mitem,
jakoby liczba towarzysz¹cych prokonsulom liktorów odzwierciedla³a ich równorzêdn¹ rangê. Opieraj¹c siê na relacjach Salustiusza, Cycerona, Waleriusza Maksymusa, stara siê udowodniæ, ¿e pojêcie imperium proconsulare
funkcjonowa³o w pañstwowej nomenklaturze jeszcze przed wojn¹ akcjañsk¹.
Szczególne znaczenie w argumentacji autora maj¹ informacje zawarte
w dziele Liwiusza, gdzie pojawiaj¹ siê liczne dowody wskazuj¹ce na nadrzêdnoæ w³adzy konsula nad w³adz¹ prokonsula. Pawe³ Sawiñski bardzo rzetelnie wykorzystuje ród³a narracyjne z prze³omu Republiki i Cesarstwa, próbuje tak¿e, choæ mo¿e nie w sposób dostateczny, dokonaæ analizy jêzykowej
opisywanych pojêæ. Autor pracy, który podejmowa³ ju¿ wczeniej studia nad
uprawnieniami wy¿szych urzêdników cesarskich w zarz¹dzaniu prowincjami
Cesarstwa, jest zwolennikiem republikañskiej proweniencji ich w³adzy. Uwa¿a bowiem, ¿e pojêcie imperium proconsulare nie zosta³o odkryte w dobie
cesarstwa tylko mia³o swe pocz¹tki w Republice. Artyku³ Paw³a Sawiñskiego
jest niew¹tpliwie wa¿nym przyczynkiem do dyskusji nad zakresem kompetencji konsulów i prokonsulów rzymskich na prze³omie er.
Zupe³nie odmienny problem podjê³a Bo¿ena Stawoska-Jundzi³³ w pracy
Prospo³eczne i aspo³eczne tendencje wychowania w rodzinach chrzecijan
w globalnym spo³eczeñstwie cesarstwa rzymskiego IIV w. (s. 4753). G³ównym jej celem jest zaprezentowanie, jak wychowanie w rodzinach chrzecijañskich wp³ywa³o na relacje obywatelpañstwo. Badaczka stara siê zaprezentowaæ ewolucjê wychowania chrzecijan od czasów przeladowañ po IV w.
1

Patrz: A. Zió³kowski, Historia Rzymu, Poznañ 2004, s. 155240.
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Jest zwolenniczk¹ pogl¹du, ¿e ideologia chrzecijañska nie propagowa³a treci aspo³ecznych, a jej wyznawcy akceptowali wiat zastany. Interesuj¹cym
elementem omawianej pracy jest zaprezentowanie mieszkañców Imperium
Romanum jako spo³eczeñstwa globalnego. Pojêcie to autorka identyfikuje
zarówno z wieloetnicznoci¹, jak i romanizacj¹. Bo¿ena Stawoska-Jundzi³³
skupia siê g³ównie na analizie opracowañ monograficznych. Zabrak³o jednak
w przypisach odnoników do róde³, o których pisze w tekcie. Szkoda tak¿e,
¿e nie zaprezentowa³a materia³u inskrypcyjnego odnosz¹cego siê do przedmiotu jej zainteresowañ.
Omawiane Studia z dziejów staro¿ytnego Rzymu wieñcz¹ obszerne opracowania dwóch prawników: Aldony Rity Jurewicz oraz Adama wiêtonia,
którzy zaprezentowali nieco odmienn¹ od historycznej metodê badawcz¹.
Artyku³ Aldony Jurewicz pt. Mulier indonata  zarys problemu (s. 5478)
jest tylko  jak sama autorka we wstêpie zaznacza  zarysem problemu
kobiet bez posagu. Badaczka wykorzystuje reskrypty z kodeksów czasów
cesarstwa, takich jak Digesta, nowela Majoriana czy Kodeks Justyniana.
Stara siê pokazaæ, jaki status mia³y kobiety próbuj¹ce powtórnie wyjæ za
m¹¿ i w jaki sposób mog³y odzyskaæ swój posag po rozwodzie. Jest zwolenniczk¹ tezy, ¿e kobieta bez posagu mia³a trudnoci z zawarciem zwi¹zków
ma³¿eñskich, przez co by³a niejako wykluczona ze spo³eczeñstwa. Na uwagê
zas³uguje obszerny aparat badawczy oraz fakt, ¿e autorka dostosowa³a swój
tekst do odbiorcy nie zajmuj¹cego siê prawem i zaopatrzy³a artyku³ w przypisy zawieraj¹ce objanienia wykorzystanej terminologii i pojêæ prawniczych.
Znawca rzymskiego prawa wojskowego okresu pónego Cesarstwa Adam
wiêtoñ w artykule De his qui militare non possunt. O zakazie pe³nienia
s³u¿by wojskowej w pónym cesarstwie rzymskim (IV i V w. n.e.) w wietle róde³
prawnych (s. 79107) zaj¹³ siê kwesti¹ ograniczeñ prawnych w pe³nieniu s³u¿by w wojsku rzymskim. Badacz wykorzystuje zbiór dokumentów i reskryptów
prawnych (g³ównie Kodeks Teodozjañski) oraz najwa¿niejsz¹ literaturê przedmiotu (szczególnie prace A. H. M. Jonesa), aby udowodniæ, ¿e dekurioni (curiales), rzemielnicy (corporati) i koloni nie mogli porzucaæ przypisywanego im
statusu i wstêpowaæ do armii, poniewa¿ nale¿a³o do nich dbanie o zaplecze
finansowe i produkcyjne pañstwa rzymskiego w dobie jego kryzysu.
Na koniec nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ka¿dy z artyku³ów sk³adaj¹cych siê na
recenzowan¹ publikacjê wpisuje siê w kr¹g wczeniejszych zainteresowañ
badaczy, dlatego te¿ mo¿emy mieæ pewnoæ, ¿e otrzymujemy solidnie opracowane problemy badawcze. Zró¿nicowany materia³ historyczny z jednej strony
jest zalet¹ studiów, poniewa¿ pozwala na uzyskanie szerokiego spojrzenia na
dzieje Rzymu, ale z drugiej  wad¹, poniewa¿ pozostawia pewien niedosyt
specjalistom zainteresowanym szczegó³owymi badaniami wspó³autorów tej
publikacji.
Daria Janiszewska
(Zielona Góra)
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Roman Majka, Problemy opracowania zasobu archiwów zakonnych
w skomputeryzowanych systemach informacyjnych na przyk³adzie
Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a, Wydawnictwo DiG,
Warszawa 2008, ss. 197.
Zakon michalitów, powsta³y u schy³ku XIX w. z inicjatywy ks. Bronis³awa Markiewicza, a zatwierdzony w 1921 i 1966 r., nale¿y do zgromadzeñ
zas³u¿onych. Sam ks. Bronis³aw Markiewicz to postaæ nietuzinkowa, która
zapisa³a siê nie tylko w historii Polski, ale i w dziejach powszechnych wychowania oraz edukacji. On to w Miejscu Piastowym w roku 1892 za³o¿y³
zak³ad dla zaniedbanej wychowawczo m³odzie¿y, a nastêpnie stworzy³ stowarzyszenie Congregatio Sancti Michaelis Archangeli (CSMA), które jako swój
charyzmat obra³o w³anie pracê z trudn¹ m³odzie¿¹. Z zakonu michalitów
wysz³o tak¿e wielu innych zas³u¿onych ludzi, wród których nale¿y wspomnieæ bohaterów II wojny wiatowej  ksiê¿y W³adys³awa B³¹dzyñskiego
i Wojciecha Nierychlewskiego, zamordowanych przez hitlerowców (pierwszy
w Goss-Rosen, a drugi w Auschwitz), a ich proces beatyfikacyjny rozpocz¹³
siê w roku 1992 (piêkna forma obchodów setnej rocznicy zgromadzenia)1.
W tym kontekcie nale¿y wysoko oceniæ inicjatywê Romana Majki. Jego
praca jest nie tylko pierwszym opracowaniem tradycyjnych i nowoczesnych
pomocy ewidencyjno-informacyjnych generalnego archiwum CSMA, ale i samego archiwum. Otrzymalimy tak¿e cenny przyczynek do dalszego przebadania dziejów Kocio³a w Polsce, historii edukacji i wychowania, no i oczywicie samego zakonu michalitów.
G³ówny cel pracy to przedstawienie problemu skomputeryzowania ewidencji i informacji generalnego archiwum Zgromadzenia wiêtego Micha³a
Archanio³a i sposobu jego rozwi¹zania. Autor dokona³ tego w oparciu o literaturê z zakresu informatyki historycznej, przede wszystkim wydawanej
w serii Problemy komputeryzacji archiwów pod redakcj¹ profesora Bohdana
Ryszewskiego. Podjêcie tych badañ wynika z faktu, ¿e literatura dotycz¹ca
komputerowego opracowania ewidencji i informacji zasobów archiwów zakonnych jest szczup³a. Ka¿da okazja do poszerzenia naukowego dorobku
w tym zakresie zas³uguje wiêc na uznanie. Ponadto nie bez znaczenia jest
mo¿liwoæ dokonania konfrontacji ustaleñ z wynikami badañ dotycz¹cych
innych zakonów, jak równie¿ archiwów organów diecezjalnych.
Droga do g³ównego celu badawczego wiedzie poprzez nastêpuj¹ce cele
porednie. Pierwszym z nich jest prezentacja organizacji diecezjalnej Kocio³a i zakonów oraz jej konsekwencje dla zasobu archiwalnego. Drugi natomiast to charakterystyka ustrojowa Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a (organizacja w³adz, struktura terytorialna, kompetencje poszczególnych organów) ujêta w aspekcie historycznym. Dalsza kwestia to charakterystyka zasobu CSMA z uwzglêdnieniem jego specyfiki. Chodzi o opis akt
1

Por. B. £oziñski, Leksykon zakonów w Polsce, Warszawa 1998, s. 77.
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i ich strukturalny uk³ad w zespole. Autor zaprezentowa³ tradycyjne sposoby
opisu ewidencyjno-informacyjnego, a nastêpnie przedstawi³ nowoczesne (informatyczne) metody ewidencji akt, formu³uj¹c rozwi¹zanie merytoryczne
 model opisu dla bazy danych. W tym przypadku podejmuje on próbê zastosowania dowiadczeñ FOPAR-owskich. Koñcowy cel ma tak¿e charakter praktyczny, poniewa¿ jest nim baza danych obejmuj¹ca archiwalia CSMA (s. 12).
Cele pracy wyczerpuj¹ problem badawczy. Roman Majka, przedstawiaj¹c
dzieje aktotwórcy i charakteryzuj¹c jego archiwalia, ukazuje specyfikê kancelaryjn¹ i archiwaln¹ CSMA na tle zarówno innych zakonów, jak i organów
w³adzy diecezjalnej. To pozwala odpowiedzieæ na pytanie, na ile mamy do
czynienia z zasobem typowym dla innych struktur kocielnych, a na ile
ujawnia siê tutaj lokalna specyfika. Jest to o tyle istotne, ¿e mo¿na wnioskowaæ o zakresie praktycznego zastosowania wyników badañ autora w odniesieniu do innych archiwów klasztornych. Zastosowanie dowiadczeñ dotycz¹cych adaptacji FOPAR przy projektowaniu baz danych ró¿nych materia³ów
archiwalnych daje nadziejê na podobne modele opisu jak w przypadku akt
CSMA. Wreszcie aspekt praktyczny  monografia zasobu archiwalnego
CSMA i stworzenie bazy danych archiwaliów pozwala na poznanie specyfiki
kancelaryjno-archiwalnej CSMA i wykorzystanie tego zasobu do badañ oraz
praktycznej dzia³alnoci w³adz zakonnych. Mo¿e to te¿ s³u¿yæ przy digitalizacji archiwów innych zgromadzeñ.
Podstawê ród³ow¹ badañ stanowi¹ akta generalnego archiwum Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a w Markach od roku 1892 po czasy najnowsze (s. 11). Ich opis ujmuje nie tylko treæ, ale i charakterystykê postaci
zewnêtrznej, kancelaryjnej, sygnaturê j.a. Podstawê ród³ow¹ w postaci archiwaliów uzupe³niono o ród³a publikowane: Kodeks Prawa Kanonicznego
i dokumenty dotycz¹ce organizacji Kocio³a z okresu Soboru Watykañskiego II,
co pozwala zapoznaæ siê z zagadnieniami ustrojowymi w³adz kocielnych
i zakonnych. Ponadto wykorzystano zbiory przepisów CSMA, regulaminy itp.
Materia³y archiwum CSMA stanowi¹ przedmiot opisu bazy danych, która
w zamierzeniu ma byæ podstaw¹ ewidencji i informacji archiwum generalnego tego¿ zgromadzenia. Dlatego ich obecnoæ jest rzecz¹ naturaln¹  musimy
je poznaæ, aby zgodnie z ich natur¹ stworzyæ model archiwalnego opisu stanowi¹cy nie tylko projekt merytoryczny komputerowego programu bazowego.
Wa¿ne jest te¿ skorelowanie tego modelu z istniej¹cymi ju¿ schematami
FOPAR, aby projektowana baza danych by³a zbli¿ona wygl¹dem i sposobem
dzia³ania do wczeniejszych takich rozwi¹zañ. Poniewa¿ ww. akta s¹ produktem okrelonych komórek organizacyjnych CSMA, jest rzecz¹ bardzo po¿yteczn¹ poznaæ ich ustrojowe dzieje. W tym kontekcie uzupe³nienie podstawy
ród³owej o dokumenty normuj¹ce strukturê organizacyjn¹ Kocio³a i samego zakonu jest czym niezbêdnym.
Literatura przedmiotu koncentruje siê na nastêpuj¹cych zagadnieniach:
problemy archiwalne ogólne i metodyczne (dzia³ pierwszy), historia Kocio³a
i Zgromadzenia wiêtego Micha³a Archanio³a (dzia³ drugi), problematyka
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komputeryzacji w archiwach (dzia³ trzeci). Ponadto autor wykorzysta³ literaturê z informatyki dotycz¹c¹ baz danych.
Celom pracy s³u¿y jej struktura. Rozdzia³ pierwszy i drugi powiêcono
zagadnieniom dziejów w³adz ustrojowych innych zakonów i samej organizacji
Kocio³a. Jest to rodzaj wprowadzenia do rozdzia³u dotycz¹cego ustrojowej
organizacji CSMA. Rozdzia³ III traktuje o zawartoci i strukturze zasobu
archiwum generalnego CSMA w Markach. Rozdzia³ IV dotyczy zagadnieñ
ewidencji i informacji akt w tym archiwum (chodzi o ewidencjê rodkami
tradycyjnymi). Natomiast rozdzia³ V ma charakter metodologiczny i wprowadza czytelnika w standardy opisu archiwalnego z FOPAR-em w³¹cznie. Rozdzia³ VI dotyczy ju¿ budowy programu bazowego, za VII stanowi (na podstawie dowiadczeñ zastosowania komputera) próbê modyfikacji FOPAR-u dla
informatycznego opisu kocielnych archiwaliów, w tym zakonnych CSMA.
Chodzi o to, jak ich specyfika wp³ywa na budowê rekordu bazowego, sposób
dzia³ania bazy, wymagania sprzêtowe, publikacjê bazy danych w internecie.
Taka konstrukcja pracy stopniowo wprowadza czytelnika w arkana skomputeryzowanej archiwalnej s³u¿by zakonnej. Po zapoznaniu siê z podstawami
prawa kanonicznego, mówi¹cymi o organizacji w³adz diecezjalnych i zakonnych, uzyskujemy jasnoæ w sprawach dotycz¹cych dziejów ustrojowych instytucji produkuj¹cych archiwalia zakonne. Dzieje ustrojowe w³adz CSMA s¹
przy tym powi¹zane z dziejami Kocio³a i opisane w porównawczym aspekcie
z innymi zakonami, co jest wa¿ne przy próbach zastosowania wyników badañ
Romana Majki do archiwów innych zakonów. Czytelnik zapoznaje siê ze
struktur¹ zasobu CSMA i z tradycyjnymi sposobami jego opracowania, przekszta³cenia ich w opis zbli¿ony do FOPAR-u, zastosowania w programie bazowym z ewentualn¹ modyfikacj¹. Jest to praktyczny eksperyment, który mo¿na powtórzyæ przy ewidencji archiwalnej innych instytucji zakonnych. Przejrzystoæ konstrukcji umo¿liwia tak¹ adaptacjê.
Rozdzia³ I Struktury organizacyjne w zakonach (s. 1540) wprowadza
w zagadnienia ustrojowe zakonów w Kociele. Problem ten zosta³ (i s³usznie)
rzucony na ogólne t³o organizacji terytorialnej Kocio³a rzymskokatolickiego,
dziêki czemu widaæ miejsce, jakie zajmuj¹ zgromadzenia od szczebla diecezji
po parafiê. Roman Majka omówi³ modele organizacyjne zakonów  scentralizowane i monastyczne (s. 29). To okaza³o siê przydatne do charakterystyki
struktury zasobów archiwów i propozycji wzorców inwentarzy dla zgromadzeñ scentralizowanych oraz monastycznych. Autor pos³u¿y³ siê szeregiem
przyk³adów. Udowodni³, ¿e struktura zasobów archiwów zakonnych jest
w zasadzie oparta na rzeczowym podziale akt, a trudniej dostrzec w niej
lady struktury organizacyjnej zgromadzenia. Mo¿na co najwy¿ej zauwa¿yæ
zasadê proweniencji archiwalnej w podziale zasobu wed³ug domów zakonnych. Nie widaæ natomiast podzia³u zasobu wed³ug ni¿szych szczebli organizacyjnych. Wniosek ten jest cenny przy ewentualnej adaptacji wielopoziomowego formatu archiwalnego (FOPAR) dla archiwów zakonnych i budowy projektu rekordu z jego hierarchicznym zagnie¿d¿eniem pól.
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Rozdzia³ II Kszta³towanie siê form ustrojowych CSMA (s. 4168) jest
w pewnym sensie kontynuacj¹ poprzedniego  nadal jestemy przy zagadnieniach organizacyjnych, ale ju¿ zgromadzenia, którego akta i ich ewidencja
stanowi¹ przedmiot badañ. S¹ to w zasadzie dzieje Zgromadzenia wiêtego
Micha³a Archanio³a od jego za³o¿enia przez ksiêdza Bronis³awa Markiewicza
w Miejscu Piastowym ko³o Krosna. Dzieje michalitów s¹ o tyle skomplikowane, ¿e miêdzy inicjatyw¹ ksiêdza Bronis³awa Markiewicza z 1892 r., erekcj¹
zgromadzenia dokonan¹ przez arcybiskupa Adama Stefana Sapiehê 29 wrzenia 1921 r. i zatwierdzeniem przez Stolicê Apostolsk¹ w 1966 r. mija okres
mniej wiêcej trzech generacji  czas d³ugi jak na uformowanie siê jednego
zakonu. W tej sytuacji autor s³usznie wyró¿ni³ okres pionierski i nie do koñca
formalny, który nazwa³ okresem przedkanonicznym do 1921 (s. 4351), za
po zatwierdzeniu przez arcybiskupa Adama Stefana Sapiehê okresem na
prawie diecezjalnym do 1966 (s. 5255). Dla archiwaliów taka wyd³u¿ona
geneza ma znaczenie, poniewa¿ w pierwszym okresie instytucj¹ produkuj¹c¹
akta by³o w zasadzie Towarzystwo Powci¹gliwoæ i Praca (w roku 1902
nadano mu patronat Micha³a Archanio³a), za pocz¹tki struktury organizacyjnej zakonu widaæ od 1921 (por. schemat ze s. 53). W zwi¹zku z wykszta³con¹ organizacj¹ zakonu michalitów od roku 1966 autor wyró¿ni³ jej trzy poziomy: generalat, delegaturê i dom zakonny, który posiada osobowoæ prawn¹
z punktu widzenia tak prawa kanonicznego, jak i cywilnego (s. 6267).
Rozdzia³ III Struktura zasobu (s. 6993) zaczyna w zasadzie g³ówn¹
czêæ pracy, która dotyczy zasobu archiwalnego michalitów. Poprzednie dwa
rozdzia³y wprowadza³y jedynie w zagadnienia ustrojowe twórcy zasobu.
Struktura omawianego rozdzia³u odpowiada poziomowi opisu stosowanemu
obecnie w metodyce pracy archiwalnej. Rozwa¿ania zaczynaj¹ siê od poziomu
archiwum generalnego w Markach, a koñcz¹ siê uwagami dotycz¹cymi klasy
archiwalnej akt w strukturze zasobu. S³uszny to zabieg, poniewa¿ Roman
Majka przygotowuje w ten sposób grunt pod stworzenie swojego projektu
opisu akt generalnego archiwum CSMA i modelu rekordu przysz³ej bazy
danych, a one przecie¿ odzwierciedlaj¹ strukturê zasobu archiwalnego. Jednoczenie uwzglêdnienie wielopoziomowoci opisu jest nawi¹zaniem do przyjêtej przez polskie s³u¿by archiwalne koncepcji FOPAR. Autor jest przy tym
tak¿e elastyczny, tzn. nie wprowadza cech ww. opisu w sposób skostnia³y,
przeciwnie  uwzglêdnia specyfikê zasobu CSMA. W przypadku tzw. archiwum historycznego omawia jego pojêcie i to, jak ono wygl¹da w wietle
prawa kanonicznego (s. 75), ale zaznacza, ¿e taki poziom w przypadku zasobu archiwum generalnego michalitów nie istnieje, zamiast tego stosuje siê
zespo³y zamkniête nieistniej¹cych obecnie domów zakonnych (s. 76). Strukturê omawianego zasobu autor ilustruje graficznie schematami (s. 82, 83
i 84), które u³atwiaj¹ zrozumienie jego rozwa¿añ, a tak¿e mog¹ stanowiæ co
w rodzaju wzorca dzia³alnoci archiwów w innych zakonach.
Rozdzia³ IV Typologia i kwestie opisów poszczególnych akt (s. 94114)
zawiera charakterystykê treci materia³ów przechowywanych w archiwum
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generalnym CSMA. Omówiono tutaj rodzaje akt pod wzglêdem przedmiotu
spraw, których dotycz¹. Przedstawiono ich kancelaryjne postacie, jak równie¿
wygl¹d i stan zachowania. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ wydaje siê kwestia opisu
ewidencyjno-informacyjnego, który ma charakter dualistyczny. Mamy bowiem do czynienia z syntetycznym, jak równie¿ z analitycznym opisem treci. Dualizm ten polega na tym, ¿e tradycyjna karta inwentarzowa zosta³a
poszerzona o nowe pola  treæ i s³owa kluczowe. Syntetyczny opis treci to
tytu³ j.a. (dawne tradycyjne pole)  generalnie mówi o zawartoci. Analityczny opis zawiera siê w polu treæ (analiza zawartoci j.a.) i naturalnie ma
swoje odniesienie w s³owach kluczowych. To poszerzenie opisu, który wchodzi
g³êboko w treæ j.a., jest jak najbardziej uzasadnione, poniewa¿ programy
bazowe mog¹ (i do tego w koñcu s³u¿¹) przetwarzaæ wielkie iloci bardzo
drobiazgowych informacji. Op³acalnoæ tworzenia programu komputerowego
wynika z perspektywy obs³ugi wielkiej liczby danych, które mog¹ wynikaæ
z du¿ej iloci akt lub stanowiæ efekt ich bardzo dok³adnej analizy. Wówczas
baza danych pozwala na dok³adn¹ kwerendê ujawniaj¹c¹ szczegó³y, których
nie ma w tradycyjnym, syntetycznym opisie j.a. Rêczna analiza treci, nawet na podstawie alfabetycznie opracowanych indeksów, trwa³aby zbyt d³ugo, aby poszukiwania tym sposobem by³y op³acalne. G³êbokie wejcie
w treæ j.a., poprzez proponowane poszerzenie opisu o analizê treci, jest
wiêc jak najbardziej uzasadnione zarówno mo¿liwociami komputerowych
baz danych, jak i faktem op³acalnoci ich tworzenia.
Rozdzia³ V Metoda opisu i narzêdzia pomocnicze (s. 115137) jest krytyczn¹ konfrontacj¹ tradycyjnej ewidencji i informacji archiwalnej (inwentarze kartkowe, ksi¹¿kowe, skorowidze, katalogi) z prób¹ nowego opisu FOPAR. Obok przedstawienia tradycyjnych pomocy ewidencyjno-informacyjnych i przeprowadzonego dowodu ich ograniczonego znaczenia, mamy charakterystykê nowych standardów opisu, w tym miêdzynarodowego General
International Standards Archival Description  ISAD(G) i polskiego FOPAR.
Autor nie pomin¹³ tutaj zagadnieñ struktury zasobu archiwalnego z jego
siedmiopoziomowym opisem (archiwum, zespó³, podzespó³, seria, klasa, j.a.
oraz dokument  s. 136). Roman Majka dochodzi do wniosku, który ma
znaczenie dla nastêpnych dwóch rozdzia³ów, ¿e archiwum generalne michalitów mo¿e zostaæ opisane wed³ug ww. siedmiu poziomów FOPAR.
Rozdzia³ VI Eksperymentalny opis informacyjny (s. 138161) rozpoczyna najwa¿niejsz¹ czêæ pracy, któr¹ powiêcono zarówno konstrukcji prototypu bazy danych dla generalnego archiwum michalitów, jak i zwi¹zanej z nim
modyfikacji opisu akt zgodnie z FOPAR. Omawiany rozdzia³ charakteryzuje
budowê bazy danych. Autor przedstawia narzêdziowy program Access 2000
i jego mo¿liwoci dostosowania do us³ug ewidencyjno-informacyjnych w archiwum. Stwierdziwszy jego przydatnoæ, charakteryzuje wygl¹d bazy danych z uwzglêdnieniem siedmiopoziomowego opisu FOPAR (ka¿dy poziom
obejmowa³by odrêbn¹ tabelê). Ponadto baza informowa³aby o u¿ytkownikach,
kwerendach, udostêpnianych materia³ach i wynikach badañ (s. 153). Przy
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opisie procesu budowy bazy Roman Majka przedstawi³ graficznie wygl¹d
ww. tabel (s. 152), zaprezentowa³ tak¿e dzia³anie bazy  modu³ wyszukiwania i formularz prowadzonej kwerendy (s. 150). Pomiary skutecznoci dzia³ania opracowanej bazy i jej krytyczna ocena prowadz¹ do wniosku, ¿e program Access 2000 mo¿e obs³ugiwaæ bazy danych z³o¿one z niewielkiej liczby
tabel, które maj¹ po kilka pól opisu. To ograniczenie kompensuje zdaniem
Romana Majki jego prosta obs³uga (s. 161). W sumie program Access 2000
jest jednym z mo¿liwych rozwi¹zañ. To uczciwe postawienie sprawy z punktu
widzenia obiektywizmu badañ naukowych. Autor oceni³ krytycznie jego zalety oraz ograniczenia. Dziêki temu ewentualni i potencjalni u¿ytkownicy (np.
archiwa innych zakonów) mog¹ zorientowaæ siê, jakie rzeczywicie oczekiwania spe³nia program bazowy zaproponowany przez autora, a znaj¹c jego
zalety i wady, bêd¹ mogli pomyleæ o jakich modyfikacjach. Praktyczne
podejcie Romana Majki do tego problemu czyni opracowanie bardziej wiarygodnym.
Rozdzia³ VII Propozycja zmodyfikowanego opisu (s. 162181) dotyczy
komputerowego, zmienionego omówienia akt w oparciu o standard FOPAR.
Rozdzia³ ten zaczyna siê od charakterystyki wymagañ narzêdziowych, dalej
mamy ocenê przydatnoci programu Access 2000 i FOPAR-u przy opracowaniu archiwaliów CSMA, wygl¹d zmienionego opisu oraz instrukta¿ wykorzystania bazy (ca³oæ zaopatrzona w ilustracje wygl¹du ekranu). Autor podkreli³ koniecznoæ ci¹g³ej rotacji sprzêtu komputerowego w archiwum w zwi¹zku z coraz nowszymi i coraz bardziej wymagaj¹cymi programami. Wartoæ
Accessu 2000 dla opracowania archiwalnej bazy danych wynika z jego popularnoci, ³atwoci obs³ugi, jak równie¿ mo¿liwoci konwersji do nowych wersji
programu z zachowaniem sta³ej struktury bazy. Przy budowie bazy wa¿ny
okaza³ siê jej projekt  Roman Majka udowodni³, ¿e czytelna struktura zasobu mo¿liwa jest w oparciu o FOPAR, który ponadto umo¿liwia jej dok³adniejsze (w stosunku do tradycyjnych metod) opracowanie pod wzglêdem treci.
To natomiast stanowi punkt wyjcia do stworzenia komputerowej bazy danych. Badacz przedstawi³ praktyczne narzêdzie s³u¿¹ce informatycznej metodzie opracowania archiwum. To osi¹gniêcie jest o tyle cenne, ¿e powsta³y
projekt opisu mo¿na próbowaæ zastosowaæ w archiwach innych zakonów lub
podobnych instytucji. Praca zadawala wiêc historyków Kocio³a, specjalistów
z zakresu nauk pomocniczych historii oraz informatyki historycznej.
Andrzej Wa³kówski
(Olsztyn)
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Marcin Domaga³a, Bia³a Cerkiew 2325 IX 1651, Wydawnictwo Inforteditions, Zabrze 2007, ss. 94
To ju¿ siódma monografia l¹skiego wydawnictwa z serii Pola bitew
i jednoczenie trzecia dotycz¹ca siedemnastowiecznych zmagañ polskiego
orê¿a1. Tym samym ronie naturalna, pozytywnie rozumiana konkurencja
dla prawie monopolisty na polskim rynku historycznych wydawnictw militarnych, czyli dla Wydawnictwa Bellona, co jak s¹dzê wyjdzie tylko czytelnikom na dobre. Pola bitew stanowi¹ cenne uzupe³nienie udanej serii Wydawnictwa Inforteditions Bitwy/Taktyka w ramach, której ukaza³o siê ju¿
ponad dwadziecia ksi¹¿ek2.
Monografia Marcina Domaga³y stanowi udan¹, choæ nie pozbawion¹
pewnych uchybieñ, próbê analizy jednej z istotnych bitew rozegranych
w czasie powstania Bohdana Chmielnickiego. Warto te¿ podkreliæ, i¿ jest
jedn¹ z wielu ju¿ opublikowanych prac, które wysz³y ze szko³y prof. Miros³awa Nagielskiego3 .
Jak dot¹d dzia³ania pod Bia³¹ Cerkwi¹ nie mia³y swojego historyka, jeli
nie liczyæ kilku opracowañ, które w mniejszym lub wiêkszym stopniu o tê
problematykê siê ociera³y, a których wykaz znajduje siê w bibliografii recenzowanego opracowania.
Ksi¹¿ka poza wstêpem, podsumowaniem sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów,
które zasadniczo u³o¿one s¹ zgodnie z chronologi¹ wydarzeñ. Ca³oæ uzupe³niaj¹: aneks, w którym opublikowano traktat bia³ocerkiewski, przypisy
i bibliografia. Autor, jak sam zaznaczy³, od momentu oddania recenzowanego
opracowania do oceny jako pracy magisterskiej w 2000 r. wprowadzi³ tylko
kosmetyczne poprawki, nie ingeruj¹c w jego pierwotne za³o¿enie (s. 15).
Szkoda, ¿e by³a to tylko kosmetyka, gdy¿ w bibliografii nie zosta³y uwzglêdnione ród³a i opracowania, które ukaza³y siê choæby we wspomnianym
2000 r. Zabrak³o nowych edycji pamiêtników Miko³aja Jemio³owskiego4,
1

R. F. Grabowski, Guzów 5 VII 1607, Zabrze 2005; £. Ossoliñski, Cudnów-S³obodyszcze
1660, Zabrze 2005.
2 Z kampanii i bitew dotycz¹cych epoki nowo¿ytnej ukaza³y siê w tej serii m.in.:
K. Bobiatyñski, Od Smoleñska do Wilna. Wojna Rzeczypospolitej z Moskw¹ 16541655, Zabrze
2004; K. Kossarzecki, Kampania roku 1660 na Litwie, Zabrze 2005; W. Biernacki, Powstanie
Chmielnickiego. Dzia³ania wojenne na Litwie w latach 16481649, Zabrze 2006; J. P³osiñski,
Potop szwedzki na Podlasiu 16551657, Zabrze 2006; M. Gawêda, Powstanie kozackie 1637,
Zabrze 2007; M. Sikorski, Wyprawa Sobieskiego na czambu³y tatarskie 1672, Zabrze 2007;
A. Przepiórka, Od Staroduba do Moskwy. Dzia³ania wojsk Dymitra II Samozwañca 16071608,
Zabrze 2007; D. Milewski, Wyprawa na Suczawê 1653, Zabrze 2007; T. Ciesielski, Od Batohu do
¯wañca. Wojna na Ukrainie, Podolu i o Mo³dawiê 16521653, Zabrze 2007; M. Wagner, Wojna
polsko-turecka w latach 16721676, t. 1, Zabrze 2009.
3 Publikacje kilku uczniów M. Nagielskiego cytowane s¹ w przypisie 2.
4 M. Jemio³owski, Pamiêtnik dzieje Polski zawieraj¹cy (16481679), oprac. J. Dziêgielewski, Warszawa 2000.
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Jakuba £osia5 czy biografii Janusza Radziwi³³a pióra prof. Henryka Wisnera6.
We Wstêpie (s. 7-15) autor wprowadzi³ w problematykê, pokrótce charakteryzuj¹c sytuacjê na po³udniowo-wschodnich rubie¿ach Rzeczypospolitej
Obojga Narodów od momentu wybuchu powstania na ziemiach ukraiñskich,
k³ad¹c przy tym nacisk na przybli¿enie sytuacji polityczno-militarnej w latach 16501651.
W pierwszym rozdziale zatytu³owanym Wyprawa koronna (s. 16-23) Domaga³a przeledzi³ marsz wojsk koronnych pod wodz¹ hetmana polnego Marcina Kalinowskiego i hetmana wielkiego koronnego Miko³aja Potockiego, którego celem by³o po³¹czenie armii koronnej z wojskami litewskimi hetmana
polnego litewskiego Janusza Radziwi³³a. Autor podkreli³, i¿ maszeruj¹c¹ od
25 lipca 1651 r. armiê pustoszy³ g³ód i zimno, co jedynie potwierdza, i¿ wiek
XVII by³ okresem, w którym wystêpuj¹ca ma³a epoka lodowcowa mia³a swoje
apogeum7. Zwróci³ równie¿ uwagê, ¿e maszeruj¹ca polska armia, id¹c m.in.
przez Jampol, Lubar, Pawo³ocz dopuszcza³a siê licznych okrucieñstw, które
jeli nawet by³y obliczone na wywo³anie strachu wród Kozaków, to przede
wszystkim podsyca³y nienawiæ i zaciêtoæ w stosunku do Polaków.
Rozdzia³ drugi, o znamiennym tytule Armia obojga narodów (s. 2436),
to opis dzia³añ obydwu armii: polskiej i litewskiej po po³¹czeniu 4 wrzenia
pod Wasylkowem. Autor przedstawi³ ruchy wojska polsko-litewskiego przed
bitw¹ pod Bia³¹ Cerkwi¹ oraz kulisy rozmów z Kozakami. Nie wdaj¹c siê
w dyskusjê z autorem o motywach zmiany decyzji przez Chmielnickiego
w rokowaniach z hetmanami wypada jedynie podkreliæ, i¿ Domaga³a
przychyla siê do teorii wspó³czesnych ukraiñskich badaczy, W. A. Smolija
i W. S. Stepankowa, o buncie wród czerni przeciw dzia³aniom starszyzny
kozackiej (s. 3536)8.
W trzecim rozdziale (Dramatis personae, s. 37-48) autor dokona³ analizy
sk³adu i liczebnoci wojsk, które stanê³y naprzeciw siebie we wrzeniowej
bitwie. Domaga³a podj¹³ próbê zweryfikowania liczb, które ustalili poprzednicy: Edward Kot³ubaj, Jan Widacki, Jan Wimmer czy Adam Kersten, dochodz¹c do wniosku, ¿e po³¹czona armia polsko-litewska mog³a pod Bia³¹ Cerkwi¹ liczyæ oko³o 24 tys. ¿o³nierzy (s. 45). Wed³ug autora si³y kozacko-tatarskie by³y porównywalne i wynosi³y ok. 26-28 tys. wojska (s. 48).
5 J. £o, Pamiêtnik towarzysza chor¹gwi pancernej, oprac. H. reniawa-Szypiowski, Warszawa 2000.
6 H. Wisner, Janusz Radziwi³³ 1612-1655. Wojewoda wileñski, hetman wielki litewski,
Warszawa 2000.
7 Ostatnio na temat wp³ywu warunków klimatycznych na zjawiska kryzysowe w gospodarce pisa³ K. Mikulski, Spo³eczne i klimatyczne uwarunkowania dziejów politycznych i ustrojowych Rzeczypospolitej w II po³owie XVI i XVII wieku, w: Miêdzy Zachodem a Wschodem. Studia
ku czci Profesora Jacka Staszewskiego, pod red. J. Dumanowskiego, B. Dybasia, K. Mikulskiego, J. Porazinskiego, S. Roszaka, t. 2, Toruñ 2003, s. 432.
8 W. A. Smolij, W. S. Stepankow, Ukrainska nacionalnaja rewolucja XVII st. (16481676 rr.),
Kijów 1999.
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Nastêpny rozdzia³ Domaga³a powiêci³ samej trzydniowej bitwie pod Bia³¹ Cerkwi¹ (s. 4966). S³usznie zwróci³ uwagê, ¿e zmiany urbanizacyjne
w ostatnich dziesiêcioleciach znacznie utrudni³y rekonstrukcjê bitwy. Mimo
tego pokusi³ siê o scharakteryzowanie terenu dzia³añ i zlokalizowanie polskiego obozu. Podkreli³ te¿ brak jednolitego dowództwa w wojsku polskolitewskim. Istnia³y bowiem dwa centra dowodzenia, skupione wokó³ skonfliktowanych hetmanów: Janusza Radziwi³³a i Miko³aja Potockiego.
W dalszej czêci autor dokona³ analizy kolejnych faz bitwy, staraj¹c siê
punkt po punkcie wyjaniaæ sytuacjê na polu bitwy w oparciu o dostêpne
ród³a. Znalaz³o siê tu te¿ miejsce na podrozdzia³ zawieraj¹cy wnioski
z przebiegu starcia pierwszego dnia, w którym Domaga³a zwraca³ uwagê na
brak wsparcia dla Radziwi³³a ze strony pozosta³ych hetmanów, co nie pozwoli³o na wykorzystanie szansy i zniszczenie wojsk kozackich. Podobnie by³o
drugiego dnia zmagañ. Trzeci dzieñ równie¿ nie przyniós³ ostatecznego rozstrzygniêcia, gdy¿ bitwê przerwa³a rzêsista i gwa³towna ulewa (s. 66).
Ostatni rozdzia³ Ugoda (s. 6871) to krótki szkic dotycz¹cy bia³ocerkiewskiej ugody, natomiast rozwa¿ania autor zakoñczy³ podsumowaniem. Znalaz³o siê w nim miejsce na szerokie dywagacje na temat niewykorzystanej
szansy, jak¹ by³a bia³ocerkiewska bitwa oraz próbê ustalenia bilansu strat po
obydwu stronach konfliktu. Jego opracowanie Domaga³a opar³ na artykule
ród³owym J. Wimmera9.
Warto w tym miejscu podkreliæ, i¿ autor dokona³ analizy nie tylko
w oparciu o ród³a drukowane, ale wykorzysta³ równie¿, pojedyncze wprawdzie, ród³a rêkopimienne. Do rekonstrukcji samej bitwy wykorzysta³ rêkopis
nr 1017: Continuatio Diariusza Wojny z Kozakami z archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, który pozwoli³ na uzupe³nienie wielu informacji.
Irytuje nieco nonszalanckie podejcie autora do warsztatu naukowego, co
odnosi siê zarówno do przypisów, jak i bibliografii. W tej ostatniej brakuje
podzia³u na ród³a rêkopimienne i drukowane, a mo¿na by³o ten podzia³
wprowadziæ, wszak autor wykorzysta³ rêkopisy z czterech archiwów. Co wiêcej, brakuje w bibliografii ród³a z Biblioteki Czartoryskich Progress wojny
z Kozakami pod Bia³¹ Cerkwi¹ dnia 5 wrzenia 1651 o sygnaturze 417/IV,
które zosta³o wykorzystane w treci pracy i umieszczone w przypisach.
Zreszt¹ takich pominiêæ jest wiêcej. Na przyk³ad zabrak³o w bibliografii Pamiêtników J. £osia i opracowania W. Tomkiewicza10,
Autor wykazuje siê te¿ brakiem konsekwencji w zapisach skrótów
w przypisach. Raz autor u¿ywa tam¿e (rozdzia³ II, przyp. 13), raz ibidem
(rozdzia³ II, przyp. 46). Ten element warsztatu nie jest najmocniejsz¹ stron¹
Domaga³y. Przyk³ady u¿ywania b³êdnych zapisów mo¿na by mno¿yæ, przy
czym dla niespecjalistów ta kwestia nie jest a¿ tak istotna.
9 J. Wimmer, Materia³y do zagadnienia organizacji i liczebnoci armii koronnej w latach
16481655, Studia i Materia³y do Historii Wojskowoci, 1960, t. 5.
10 W. Tomkiewicz, Kozaczyzna ukrainna, Lwów 1939.
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Do strony edytorskiej nie mo¿na mieæ w³aciwie zastrze¿eñ. Monografia
zosta³a przygotowana starannie i co nie zdarza siê czêsto w tego typu wydawnictwach, zosta³a wydrukowana na papierze kredowym (standard w tej
serii). Tym samym bardzo czytelnie prezentuj¹ siê w ksi¹¿ce mapki i kolorowe rysunki poszczególnych formacji wojskowych autorstwa Dariusza Wielca.
Niestety, niektóre reprodukcje czarno-bia³e nie s¹ ju¿ tak efektowne. W tym
miejscu nale¿y siê jedna uwaga  brak adnotacji, z jakiego ród³a pochodz¹
zamieszczone w tekcie reprodukcje hetmanów, nawet w publikacji z za³o¿enia popularyzuj¹cej wiedzê historyczn¹, jest edytorskim zaniedbaniem, które
nale¿y w nastêpnych publikacjach z omawianej serii wyeliminowaæ.
Monografia zosta³a napisana przystêpnym jêzykiem, choæ autor (i wydawnictwo) nie ustrzeg³ siê stylistycznych lapsusów w stylu: Wydaje siê, ¿e
dosz³a tutaj kolejny problem, który raczej nieczêsto jest wspominana w ród³ach (s. 22). Domaga³a w narracji ucieka siê doæ czêsto do publicystycznych zwrotów, które z jednej strony ubarwiaj¹ wyk³ad, ale z drugiej zupe³nie
nie przystaj¹ do opisywanej epoki, jak np. we fragmencie: [ ] brak panowania nad armi¹ [Bohdan Chmielnicki  przyp. A.K.] móg³ wyzyskaæ dodatkowo
dla siebie bez koniecznoci [ ] u¿ywania tzw. »dog³êbnego jêzyka« na mod³ê
stalinowsk¹ [podkrel. A.K.] (s. 36).
Koñcz¹c, mimo powy¿szych usterek otrzymalimy monografiê, której autor w interesuj¹cy sposób przedstawi³ kampaniê z 1651 r. zakoñczon¹ tytu³ow¹ bitw¹. Wypada mieæ tylko nadziejê, ¿e wydawnictwo nie poprzestanie na
przybli¿aniu czytelnikom innych pól bitewnych z okresu I Rzeczypospolitej.
Andrzej Korytko
(Olsztyn)
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NADANIE TYTU£U DOKTORA HONORIS CAUSA
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W£ADYS£AWOWI BARTOSZEWSKIEMU.
WYRÓ¯NIENIA I PROMOCJE WYDZIA£U HUMANISTYCZNEGO
Profesor W³adys³aw Bartoszewski
Rada Wydzia³u Humanistycznego na posiedzeniu w dniu 27 stycznia
2009 r. z inicjatywy Dziekana Wydzia³u podjê³a uchwa³ê o z³o¿eniu do Senatu
Uczelni wniosku o nadanie tytu³u doktora honoris causa Profesorowi W³adys³awowi Bartoszewskiemu oraz wyznaczenie promotora i recenzentów. Na
promotora zaproponowano ks. prof. dr. hab. Andrzeja Kopiczkê (UWM Olsztyn), na recenzentów: prof. dr. hab. Andrzeja Chwalbê (Uniwersytet Jagielloñski), prof. dr. hab. Tomasza Schramma (UAM w Poznaniu) i prof. dr.
hab. Andrzeja Friszke (Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie).
Senat Uczelni podj¹³ uchwa³ê w sprawie wszczêcia postêpowania o nadanie
tytu³u doktora honoris causa, zaakceptowa³ te¿ osoby recenzentów i promotora. Na podstawie wniosku prof. A. Kopiczki (po otrzymaniu trzech pozytywnych opinii) Senat w dniu 24 kwietnia 2009 r. podj¹³ uchwa³ê w sprawie
nadania tytu³u doktora honoris causa Profesorowi W³adys³awowi Bartoszewskiemu.
W³adys³aw Bartoszewski urodzi³ siê 19 lutego 1922 r. w Warszawie. Jest
absolwentem Liceum Humanistycznego Towarzystwa Wychowawczo-Owiatowego Przysz³oæ w Warszawie (1939). W roku 1941 podj¹³ studia na tajnym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, których po wojnie nie móg³
ukoñczyæ. Mimo ¿e pracê magistersk¹ z³o¿y³ na rêce prof. Juliana Krzy¿anowskiego, to jednak w 1962 r. ówczesny rektor UW skreli³ go z listy studentów. Nieformalny tytu³ profesorski zosta³ mu nadany decyzj¹ rz¹du Bawarii, gdzie prowadzi³ wyk³ady na uniwersytetach w latach 19831990.
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W³adys³aw Bartoszewski w latach drugiej wojny wiatowej bra³ czynny
udzia³ w obronie ojczyzny. Od wrzenia 1940 do kwietnia 1941 r. by³ wiêniem obozu koncentracyjnego Auschwitz. W sierpniu 1942 r. zosta³ ¿o³nierzem Armii Krajowej i walczy³ w Powstaniu Warszawskim. W latach czterdziestych i piêædziesi¹tych by³ represjonowany przez organy bezpieczeñstwa,
aresztowany, przez kilka lat pozbawiony wolnoci, a 2 marca 1955 r. uznano
go za niewinnie skazanego przez Najwy¿szy S¹d Wojskowy. W latach szeædziesi¹tych wiele podró¿owa³ po krajach Europy Zachodniej, gdzie nawi¹za³
kontakty z polsk¹ emigracj¹. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych,
z przerwami, by³ wyk³adowc¹ ma Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W czasach Polski Ludowej prowadzi³ aktywn¹ dzia³alnoæ opozycyjn¹. Po wprowadzeniu stanu wojennego zosta³ internowany (od 13 grudnia 1981 do 28 kwietnia 1982).
W III Rzeczpospolitej Profesor Bartoszewski aktywnie uczestniczy w ¿yciu politycznym i spo³ecznym. By³ ambasadorem RP w Austrii, senatorem IV
kadencji, dwukrotnie ministrem spraw zagranicznych. Od listopada 2007 r.
pe³ni funkcjê sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pe³nomocnika ds. relacji miêdzynarodowych. Mimo rozlicznych obowi¹zków, ca³y
czas rozwija aktywnoæ na polu naukowym, jest autorem bardzo wielu publikacji, wspó³pracuje z wieloma czasopismami. Za swoj¹ pracê i postawê otrzyma³ mnóstwo nagród, odznaczeñ i wyró¿nieñ, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Tytu³em doktora honoris causa nagrodzi³o go kilka uczelni,
a 3 czerwca 2009 r. tym wyró¿nieniem obdarzy³ go Uniwersytet WarmiñskoMazurski w Olsztynie.

WYRÓ¯NIENIA
Dr TOMASZ GAJOWNIK za pracê: Dzia³alnoæ polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 19211939 otrzyma³ wyró¿nienie Komisji Konkursowej Instytutu Historii PAN i Instytutu Pamiêci Narodowej w
konkursie na Najlepszy Debiut Historyczny Roku 2008 im. W³adys³awa Pobóg-Malinowskiego w kategorii prac doktorskich. Wyró¿nienie zosta³o wrêczone 27 stycznia 2009 r. w siedzibie IPN w Warszawie. Dr Tomasz Gajownik
jest adiunktem w Instytucie Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Wydzia³u Humanistycznego UWM w Olsztynie.

EGZAMINY DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE HISTORIA
W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009
Mgr JOANNA S£YSZEWSKA, Polska s³u¿ba zagraniczna w latach 1918-1926. Organizacja, zasady funkcjonowania oraz kierunki
dzia³ania.
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Promotor: dr hab. Andrzej Misiuk, prof. UWM w Olsztynie. Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Pep³oñski, Akademia Pomorska w S³upsku; prof.
dr hab. Jan Sobczak, em. prof. UWM w Olsztynie.
Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny S³yszewskiej odby³a siê 14 padziernika 2008 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM w
Olsztynie ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr ADAM BIA£CZAK, Stosunki polityczne, spo³eczne, gospodarcze Baranowa w XIX i XX wieku na tle dziejów Mazowsza Pó³nocnoWschodniego.
Promotor: dr hab. Janusz Go³ota, prof. UWM w Olsztynie. Recenzenci: dr
hab. Adam Dobroñski, prof. Uniwersytetu w Bia³ymstoku; dr hab. Norbert
Kasparek, prof. UWM w Olsztynie.
Obrona pracy doktorskiej mgr. Adama Bia³czaka odby³a siê w dniu
13 stycznia 2009 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Ks. mgr BOGUMI£ WYKOWSKI, Dzieje spo³eczne i religijne Pasymia w drugiej po³owie XIX i pierwszej XX wieku.
Promotor: ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. zw. UWM w Olsztynie. Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Ma³³ek, UMK w Toruniu; dr hab. Grzegorz Jasiñski, prof. UWM w Olsztynie.
Obrona pracy doktorskiej ks. mgr. Bogumi³a Wykowskiego odby³a siê
w dniu 9 czerwca 2009 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie ds. Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

Kinga Dorbach
Olsztyn

TRADYCJE KULTUROWE I HISTORYCZNE ZIEM PRUSKICH.
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ,
MR¥GOWO, 1517 MAJA 2008 ROKU
W dniach 1517 maja 2008 r. w mr¹gowskim hotelu Mazuria zosta³a
zorganizowana ju¿ po raz czwarty miêdzynarodowa konferencja naukowa
dotycz¹ca tradycji kulturowych i historycznych ziem pruskich. Obrady odbywa³y siê pod has³em: Krajobraz grunwaldzki w dziejach polsko-krzy¿ackich
i polsko-niemieckich na przestrzeni wieków. Wokó³ mitów i rzeczywistoci.
Po raz pierwszy obok obraduj¹cych przedstawicieli orodków naukowych
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z kraju i zagranicy, mieli mo¿liwoæ spotkaæ siê studenci historii nie tylko
z terenu Polski, ale równie¿ z Niemiec, Litwy i Rosji.
Celem konferencji by³o przedstawienie najnowszych badañ w przedmiotowej dziedzinie oraz wymiana pogl¹dów dotycz¹cych dziejów pañstwa krzy¿ackiego na pocz¹tku XV w. Starano siê tak¿e ukazaæ cechy charakterystyczne kultury materialnej w wy¿ej wymienionym okresie. Jednoczenie uwypuklono stan badañ nad problemem grunwaldzkim w historiografii polskiej
i niemieckiej na przestrzeni wieków. Poddano równie¿ g³êbokiej analizie zagadnienia zwi¹zane przede wszystkim z polityk¹, gospodark¹ oraz dziejami
militarnymi pañstwa polskiego i krzy¿ackiego w dobie konfliktu grunwaldzkiego. Oczywicie obradom przywieca³a chêæ popularyzacji dotychczasowych
wyników badañ nad wyszczególnionymi zagadnieniami.
Udzia³ w konferencji wziêli przedstawiciele nie tylko nauki polskiej, ale
równie¿ innych orodków europejskich. Prof. Sven Ekdahl z Berlina wyg³osi³
referat pt. Aufmarsch und Aufstellung der Herre bei Tannenberg/Grunwald
(1410). Ein kritische Analyse. (Wymarsz i ustawienie wojsk pod Grunwaldem.
Studium krytyczne), rozpoczynaj¹c tym samym szerok¹ dyskusjê oscyluj¹c¹
wokó³ problemu militarnego konfliktu polsko-krzy¿ackiego doby Grunwaldu.
Jednoczenie prof. Maksymilian Grzegorz mówi³ o mo¿liwociach mobilizacji
rycerstwa pomorskiego (z udzia³em prusko-pomorskiego), prof. Jens E. Olesen
z Greifswaldu wyst¹pi³ z referatem pt. Die Folgen der Schlacht von Tannenberg 1410 aus nordeuropäischer Sicht (Nastêpstwa bitwy pod Grunwaldem
z punktu widzenia pó³nocnoeuropejskiego), poruszaj¹c zagadnienie konsekwencji grunwaldzkich dzia³añ wojennych, o czym równie¿ mówi³ dr Jan
Gancewski w kontekcie gospodarki korporacyjnej zakonu.
Nastêpnie prof. Udo Arnold z Bonn wypowiedzia³ siê na temat symbolicznego znaczenia bitwy pod Grunwaldem na prze³omie XIX i XX w.; prof.
Wies³aw Sieradzan nakreli³ rolê ksiêcia s³upskiego Bogus³awa VIII w konflikcie polsko-litewsko-mazowiecko-krzy¿ackim w latach 14111414 w wietle
najnowszych badañ, a mgr Iwona E. Gancewska w swoim wyst¹pieniu podjê³a problematykê ilustracji oraz narracji bitwy grunwaldzkiej w wietle nauczania szkolnego (treæ podrêczników szkolnych) w Polsce po drugiej wojnie
wiatowej (do 1999 r.). Podczas obrad poruszano równie¿ tematykê religijn¹
zwi¹zan¹ nie tylko z symbolem grunwaldzkim, ale równie¿ z samym funkcjonowaniem Zakonu Krzy¿ackiego: wyst¹pienie prof. Christofera Hermanna
dotyczy³o Die Marienkapelle in Tannenberg, a prof. Stefana Kwiatkowskiego
 obrazu ksiêdza w zakonie rycerskim.
W trakcie konferencji prowadzono dyskurs na temat Zakonu Krzy¿ackiego oraz szeroko pojêtego krajobrazu grunwaldzkiego, równie¿ w kontekcie
historii spo³ecznej i relacji podró¿niczych. Do takich wypowiedzi zaliczymy
referaty: prof. Wojciecha Nowakowskiego pt. Relacje miêdzy Ba³tami a Germanami w staro¿ytnoci; prof. Janusza Ma³³ka pt. Spo³eczeñstwo nowopruskie wobec przesz³oci krzy¿ackiej; dr. Stefana Hartmanna pt. Prusy w wietle relacji podró¿nych Jana Arnolda Branda, Jana Bernouilego, Karola Fey-
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erabenda, Christiana Gottlieba i Gotfryda Piotra Rauschnicka oraz dr. Letasa
Palmatisa pt. Od Zakonu do Królestwa. Etniczne stosunki z punktu widzenia
ba³tyjskich Prusów od przesz³oci do dzisiaj. Niektóre z tych referatów zosta³y tylko odczytane, ze wzglêdu na nieobecnoæ ich autorów. Tak by³o w przypadku dr. S. Hartmanna z Berlina czy dr. L. Palmatisa z Litwy.
Podczas konferencji wyg³oszono tak¿e referaty poruszaj¹ce materialn¹
przestrzeñ historyczn¹ wpisuj¹c¹ siê w zagadnienie tradycji kulturowych
i historycznych ziem pruskich. I tak dr Kazimierz Gr¹¿awski mówi³ o wybranych aspektach kultury materialnej zamków i miast krzy¿ackich w pocz. XV w.
na przyk³adzie obiektów Elbl¹ga, Torunia i Brodnicy, za prof. Grzegorz
Bia³uñski wskazywa³ na znaczenie interpelacji sprowadzenia Krzy¿aków
w wietle fa³szerstw krzy¿ackich. Natomiast kwestiê dokumentów krzy¿ackich w Diplomate et epistolae w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie podjê³a
mgr Kinga Dorbach, a dr Miros³aw Hoffman zaprezentowa³ temat historii
badañ archeologicznych w rejonie pól grunwaldzkich.
Podczas konferencji  o czym ju¿ wspomniano wy¿ej  obradowali równie¿ m³odzi historycy w specjalnie zorganizowanym panelu studenckim.
Przede wszystkim goszczono delegacje z Uniwersytetu Wroc³awskiego, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Uniwersytetu im. Imanuela Kanta w Kaliningradzie oraz wolontariuszy Fundacji
Rodowo z terenu Niemiec (Münster). W czasie obrad poruszono problematykê Zakonu Krzy¿ackiego, stosunków polsko-krzy¿ackich i póniejszych polsko-pruskich w kontekcie zarówno politycznym, spo³ecznym, religijnym, jak
i materialnym. Podjêto równie¿ szerok¹ dyskusjê nad potrzeb¹ wymiany
dowiadczeñ oraz pogl¹dów miêdzy spo³ecznociami studenckimi. Stwierdzono tak¿e, ¿e nale¿y organizowaæ podobne sympozja w celu dalszej wspó³pracy
i tworzenia miêdzynarodowego rodowiska akademickiego zajmuj¹cego siê
problemem krzy¿ackim oraz pruskim.
Pomimo i¿ obrady odbywa³y siê w dwóch sekcjach, studenci mieli mo¿liwoæ zarówno uczestniczenia w dyskusji, jak i wys³uchania wyst¹pieñ historyków, którzy zebrali siê w Mr¹gowie. Inicjatorzy przedsiêwziêcia to: Wydzia³
Humanistyczny Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia³ w Olsztynie. Konferencja sta³a siê
doskona³¹ okazj¹ do wymiany dowiadczeñ oraz przeanalizowania dotychczasowego stanu badañ w kontekcie krajobrazu grunwaldzkiego. Tym samym
zosta³a odebrana jako wyznacznik nowego kierunku badañ w tematyce grunwaldzkiej oraz poszerzania istniej¹cego ju¿ zasobu wiedzy o stosunkach polsko-krzy¿ackich i polsko-niemieckich w kontekcie grunwaldzkim i nie tylko
na przestrzeni wieków.
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Jan Gancewski, Miron Wolny

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

KONFERENCJA NAUKOWA
ZBYTEK I UBÓSTWO W STARO¯YTNOCI I REDNIOWIECZU,
KIELCE, 1011 MARCA 2009 ROKU
Wspó³czesne rozwa¿ania rodowisk intelektualnych na temat kapita³owych zasobów poszczególnych pañstw i zwi¹zanej z tym konsumpcji kultury
materialnej odnosz¹ siê równie¿ do przesz³oci i wci¹gaj¹ w dyskurs tak¿e
badaczy antyku i europejskiego redniowiecza. W tym kontekcie zadaniem
celowym wydaje siê inicjatywa m³odego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego Jana Kochanowskiego w Kielcach, która doprowadzi³a do zorganizowania konferencji naukowej zatytu³owanej Zbytek i ubóstwo w staro¿ytnoci i redniowieczu.
Otwarcia konferencji dokona³a prof. Jadwiga Muszyñska, dziekan Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, bêd¹cego gospodarzem obrad. W swoim wprowadzeniu prof. Muszyñska podkreli³a fakt bliskoci zjawisk zbytku i ubóstwa, bêd¹cych paradygmatami
ka¿dej epoki, wskaza³a te¿ na koniecznoæ dyskusji nad tymi zjawiskami
zarówno w staro¿ytnoci, jak i w redniowieczu.
Obrady plenarne zainaugurowa³o wyst¹pienie prof. Ilony SkupiñskiejLovset z Uniwersytetu £ódzkiego na temat: Woda, odosobnienie i skonstruowana egzotyka. Zbytkowny odpoczynek Julo-Klaudiuszy. W swoim referacie,
popartym interesuj¹c¹ prezentacj¹, prof. Skupiñska-Lovset przedstawia³a
wyrafinowane formy spêdzania wolnego czasu (otium). Zauwa¿y³a, ¿e za estetycznym wymiarem odpoczynku cesarzy kry³a siê równie¿ intelektualna
treæ. Spêdzanie czasu w willach stanowi³o ucieczkê (refugium) od spraw
polityki, ale nie oznacza³o rezygnacji z kontemplacji walorów kulturowych,
których formalny zbytek wynika³ tak¿e z inspiracji okresem hellenistycznym.
Równie¿ w krêgu zagadnieñ zwi¹zanych ze zbytkiem i próbami jego ograniczania pozosta³o wyst¹pienie prof. Marka Kury³owicza z Uniwersytetu Marii
Curie-Sk³odowskiej w Lublinie zatytu³owane Prawo rzymskie wobec przejawów luksusu i marnotrawstwa. Prelegent podkreli³, ¿e wprawdzie istnia³y
ustawy zakazuj¹ce zbytku (np. lex Oppia z 215 r. p.n.e.), ale w istocie by³y
nieskuteczne i stanowi³y jedynie zas³onê dymn¹ dla postêpuj¹cego w republikañskim Rzymie upadku obyczajów. Inny wymiar zbytku podj¹³ natomiast dr
Dariusz S³apek z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie, który
podczas swojego wyst¹pienia O rzymskich wonnociach, czyli jak nad Tybrem
prze³amywano niechêæ do pachn¹cych importów dokona³ prezentacji zapachów, czym wpisa³ siê w nurt tzw. archeologii eksperymentalnej i badañ

Kronika naukowa

537

opartych na analizie artefaktów. Kolejne zagadnienie zaprezentowane zosta³o przez trzy badaczki z Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie. Prof.
Renata Madyda-Legutko, dr Judyta Rogoziñska-Nowak i dr Joanna Zagórska-Telega podjê³y temat: Zbytek i ubóstwo ludnoci kultury przeworskiej
w wietle wyników analizy cmentarzyska w Opatowie, stan. 1, woj. l¹skie,
którego g³ówn¹ podstaw¹ ród³ow¹ by³y fragmenty koci, a zw³aszcza uzêbienia przedstawicieli kultury przeworskiej. Interesuj¹ce by³o równie¿ wyst¹pienie prof. Grzegorza Jawora z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej
w Lublinie, którego tematem sta³o siê Zjawisko ubóstwa na wsi polskiej
w XVXVI w. (na przyk³adzie ziemi lubelskiej). Obrady plenarne zamkn¹³
referat Zbytek i ubóstwo w pañstwie krzy¿ackim w Prusach na prze³omie XV
i XVI w.  próba rekonstrukcji i klasyfikacji zjawisk w skali pañstwa, wyg³oszony przez dr. Jana Gancewskiego z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, a oparty na najnowszych badaniach ród³owych prowadzonych w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem.
Obrady planarne zamknê³a burzliwa dyskusja nad prezentowanymi problemami.
Obrady popo³udniowe odbywa³y siê w sekcjach, co pozwoli³o uczestnikom
partycypowaæ w spotkaniach wybranych profilowanych zespo³ów. W sekcji,
której moderatorem by³ prof. Marek Kury³owicz, przedstawiono szeæ referatów. Dr Lucyna Kostuch z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Kielcach, bêd¹ca równie¿ gospodarzem i wspó³organizatork¹ konferencji,
zaprezentowa³a temat Polemos i pleonexia. Broñ jako helleñski symbol bogactwa
i dobrobytu, za dr Andrzej Gillmeister z Uniwersytetu Zielonogórskiego
przedstawi³ temat Religia ubogich w okresie republiki rzymskiej. Kilka uwag.
Swoje rozwa¿ania autor referatu w znacznej mierze opar³ na analizie tekstu
ab urbe condita Liwiusza. Dr Henryk Kowalski z Uniwersytetu Marii CurieSk³odowskiej w Lublinie przedstawi³ natomiast temat: Luksus i ubóstwo,
religia i polityka. Epulae i lacisternia w Rzymie w okresie republiki, za
dr Pawe³ Madejski, równie¿ z orodka lubelskiego, wyst¹pi³ z referatem
zatytu³owanym ¯ebracy i ¿ebractwo w staro¿ytnym Rzymie. Szczególnie ciekawym punktem wyst¹pienia badacza sta³a siê próba interpretacji zachowanych zabytków ikonografii rzymskiej. Dr Renata wirgoñ-Skok z Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawi³a interesuj¹cy temat: Hereditas damnosa
 ryzyko nabycia spadku w prawie rzymskim. Obrady w tej sekcji zamkn¹³
referat dr. Mirona Wolnego z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie zatytu³owany Druga wojna punicka w Hiszpanii. Aspekt finansowy. Autor podkreli³, ¿e szczególne znaczenie przy wywietlaniu tych nie³atwych zagadnieñ ma kwestia metodologii badañ. W konkluzji swoich rozwa¿añ zauwa¿y³
za, ¿e terytorium Hiszpanii by³o dla rodz¹cego siê Imperium Romanum wa¿nym dowiadczeniem równie¿ w kontekcie polityki finansowej i pomimo ¿e nie
unikniêto tam b³êdów, to wydatkami gospodarowano w sposób racjonalny.
Sekcji historii redniowiecznej (7 referatów) przewodniczy³ prof. Grzegorz Jawor. Jako pierwszy wyst¹pi³ ks. prof. Augustyn Eckmann z Katolic-
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kiego Uniwersytetu Lubelskiego z referatem pt. Bogactwo i ubóstwo w pismach w. Augustyna. Dokona³ on szczegó³owej analizy badanego zagadnienia z uwzglêdnieniem kontekstu eschatologicznego. Nastêpnie ks. dr hab.
Tadeusza Gacia z KUL zapozna³ zebranych z tematem: Palatii domina pauperibus serviebat ancilla. Mo¿ni w s³u¿bie ubogim w wietle Vitae Wenancjusza Fortunata. Z kolei rozwa¿ania dr Barbary Kowalskiej z Akademii Jana
D³ugosza dotyczy³y zagadnienia: Czym by³o ubóstwo dla redniowiecznych
hagiografów? Po przerwie jako pierwsza g³os zabra³a dr Ma³gorzata Chudzikowska-Wo³oszyn z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego na temat: Capitulare de villis Karola Wielkiego  czyli o potrzebach monarszego sto³u.
Przedstawi³a w nim szczegó³ow¹ analizê spisu artyku³ów spo¿ywczych, wykorzystywanych przez famila nostra, czyli przez dwór monarszy. Badaczka
przedstawi³a poszczególne produkty z podzia³em na podstawowe oraz równie¿ te rzadsze, np. przyprawy. Dr Katarzyna Ryszewska, bêd¹ca równie¿
gospodarzem i wspó³organizatork¹ konferencji, wyst¹pi³a z prezentacj¹ multimedialn¹: Naczynia ceramiczne w polskich klasztorach redniowiecznych.
Funkcja i asortyment  od ubóstwa do ró¿norodnoci form. Nastêpny referent,
dr Micha³ Tomasz Gronowski OSB z Uniwersytetu l¹skiego, przedstawi³
ciekawy temat w szerszym kontekcie redniowiecznej Europy, a mianowicie
dzieje sporu wokó³kluniackiego: Zbytek i ubóstwo w polemice kluniacko-cysterskiej w XII w. (Bernard z Clairvaux i Piotr Czcigodny). Ostatnim z referatów
prezentowanych w tej sekcji w pierwszym dniu konferencji by³o wyst¹pienie
dr Katarzyny Chmielewskiej z Akademii Jana D³ugosza pt.: Et paciebantur
pauperes defectum magnum. Bieda w l¹skich redniowiecznych kronikach
kanoników regularnych. Autorka skupi³a siê na omówieniu i analizie kronik
Jodoca z G³ucho³azów oraz Rudolfa z ¯egania. Dyskusja, jaka wywi¹za³a siê
w tej czêci konferencji, dotyczy³a przede wszystkim kontekstu wypowiedzi
ks. prof. Augustyna Eckmanna oraz dr. Micha³a Gronowskiego.
Drugi dzieñ konferencji obfitowa³ równie¿ w szereg interesuj¹cych wydarzeñ. W obradach przedpo³udniowych w sekcji, której moderatorem by³a prof.
Ilona Skupiñska-Lovset, przedstawiono szeæ referatów. Dr El¿bieta Woniak
z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie mówi³a na temat Sztuka epoki schy³ku republiki  narzêdziem manifestowania presti¿u i bogactwa,
a dr Wojciech Brillowski z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu
zaprezentowa³ referat: Zbytek, status, znawstwo. O kolekcjonerstwie sztuki
greckiej w Rzymie u schy³ku republiki i w pocz¹tkach pryncypatu. Ogromne
zainteresowanie wzbudzi³o wyst¹pienie dr. Piotra Berdowskiego zatytu³owane Luxuria piscinariorum w Rzymie w okresie pónej republiki i pryncypatu.
Na uwagê zas³uguje fakt, i¿ skorelowa³ on materia³ archeologiczny i ikonograficzny z badaniami nad przekazami pisanymi. Szczególnym wk³adem wydaje siê tutaj analiza pojêcia piscinari i wykorzystanie w eksploracjach dzie³a Makrobiusza. Dr Agata Kluczek z Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach
zaprezentowa³a natomiast temat: Princeps luxuriosus  w krêgu stereotypu.
Badaczka skupi³a siê na wizerunkach cesarzy rzymskich i dosz³a do konklu-

Kronika naukowa

539

zji, ¿e byli oni przedstawiani w sposób antytetyczny na zasadzie przeciwstawienia pojêæ parsimonia i luxuria, przy czym przepych by³ cech¹ cesarzy
ocenianych negatywnie. Kolejny referat, Kilka s³ów o zbytku  kosztownych
przysmakach w rzymskich prowincjach w dobie cesarstwa, zaprezentowa³
dr Mateusz ¯mudziñski z Uniwersytetu Wroc³awskiego. Dr Daria Janiszewska z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawia³a temat: Decennalia cesarza Septymiusza Sewera i lub Karakalli  luksus w s³u¿bie ideologii dynastycznej. Autorka skupi³a siê na prezentacji multimedialnej i interpretacji
reliefów ozdabiaj¹cych ³uk Septymiusza Sewera, a tak¿e stwierdzi³a, i¿ decennalia by³y form¹ rekompensaty za utracony tryumf. Obrady sekcji kontynuowano po po³udniu. W tej ostatniej czêci konferencji wyniki swoich badañ
zaprezentowa³ m.in. dr Ryszard Sajkowski z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, który w referacie Zbytek i zepsucie obyczajów przedmiotem obrad senatu w 16 r. n.e. (Tac. Ann. II, 33-34) wskaza³ na jedn¹
z mo¿liwoci nowej interpretacji przekazu Tacyta w korelacji z doniesieniami
Swetoniusza i Kasjusza Diona.
W ramach sekcji historii redniowiecznej, której moderatorem by³ dr Jan
Gancewski, drugiego dnia wyg³oszono nastêpuj¹ce referaty: Opieka i formy
dzia³alnoci szpitali ma³opolskich w redniowieczu mgr Anny Tyszewicz
z Uniwersytetu w Kielcach, Zbawienie tylko dla bogatych  uwagi o dokumentach odpustowych w redniowiecznej Polsce mgr. Wiktora Szymborskiego
z Uniwersytetu Jagielloñskiego oraz przed przerw¹ jeszcze Czy redniowieczna
rozrywka przynosi³a dochody? wiadectwo rachunków królewskich dr Sylwii
Zimnickiej-Konarskiej z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Ostatni akcent tej sekcji nale¿a³ do badaczy z Uniwersytetu WarmiñskoMazurskiego w Olsztynie. Dr Marek Radoch wyst¹pi³ z referatem pt. Wydatki wielkich mistrzów krzy¿ackich na kar³ów, dr Anna Ko³odziejczyk z tematem: Po³o¿enie prawne ludzi ubogich Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego w wietle XVI-wiecznych Statutów Litewskich oraz dr Krzysztof £o¿yñski z referatem pt. Wystrój i wyposa¿enie w sprzêt wnêtrza zamku wielkoksi¹¿êcego w
Grodnie w 1578 roku  ani zbytek, ani ubóstwo. Jako ostatni w tej sekcji
wypowiedzia³ siê mgr Pawe³ Karol G¹siorczyk z Uniwersytetu Jagielloñskiego nt.: Próby walki z ubóstwem na przyk³adzie XV-wiecznego Neapolu.
Dyskusja, która rozpoczê³a siê po zaprezentowanych referatach, dotyczy³a przede wszystkim nastêpuj¹cych kwestii: fundacji i wezwania szpitali
miejskich na terenie redniowiecznej Polski i Europy, ich uwarunkowañ
prawnych i materialnych oraz organizacji i powo³ania tzw. Zakonu Duchaków, przeznaczonego do prowadzenia szpitali miejskich i opieki nad chorymi
i biednymi. Wa¿nym w¹tkiem poruszanym w tej¿e dyskusji by³ aspekt funkcjonowania hospitalae magnae, na przyk³adzie szpitala w. Ducha w Krakowie, jak równie¿ tzw. ksi¹g formularzowych wykorzystywanych przy wystawianiu ró¿nego rodzaju odpustów, a przede wszystkim, kto je opracowywa³
i czy istnia³o powo³ane do tego celu swoiste Collegium librarum. W tym
kontekcie zastanawiano siê równie¿ nad typami odpustów oraz dynamik¹
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ich sprzeda¿y. W trakcie omawiania referatu dr Zimnickiej-Konarskiej poruszono kwestie organizacji grupy teatralnej i jej pracy, zwracaj¹c szczególn¹
uwagê na problem cum socis i cum immaginibus. Wiele miejsca powiêcono
w obradach tej sekcji typologii kar³owatoci na dworze wielkiego mistrza,
a to g³ównie za przyczyn¹ referatu dr. Radocha. W koñcu zastanawiano siê
równie¿ nad takimi problemami, jak: podzia³ kar na ciê¿kie (gard³owe)
i l¿ejsze na podstawie Statutów Litewskich omawianych przed dr Ko³odziejczyk oraz tego, czy funkcja refugialna wymusza³a koniecznoæ tzw. dosprzêtowienia zamku wielkoksi¹¿êcego w Grodnie.
Intelektualn¹ atmosfer¹ obrad nale¿y oceniæ bardzo wysoko. Konferencja
unaoczni³a, jak istotn¹ spraw¹ jest unifikacja rodowisk badaczy zajmuj¹cych siê archeologi¹ pradziejow¹, histori¹ staro¿ytn¹ i histori¹ redniowiecza. Podjêty kierunek rozwa¿añ nad problemami zbytku i ubóstwa daje
asumpt do dalszej eksploracji tych niezwykle istotnych zagadnieñ, równie¿
w kontekcie badañ nad kolejnymi epokami.

Hanna Piasek-Zaremba
Warszawa

KONFERENCJA NAUKOWA
WSPÓ£CZESNY STAN STOSUNKÓW POLSKO-ROSYJSKICH,
WARSZAWA 28 MARCA 2009 ROKU
W dniu 28 marca 2009 r. w warszawskim Domu Przyjani odby³a siê
konferencja naukowa nt. Wspó³czesny stan stosunków polsko-rosyjskich,
zorganizowana przez Stowarzyszenie Wspó³pracy PolskaWschód oraz Klub
Absolwentów Wy¿szych Uczelni Rosyjskich-Radzieckich.
Po oficjalnym otwarciu i przywitaniu goci i uczestników konferencji
przez Stefana Nawrota, prezesa Stowarzyszenia, jako pierwszy referat wyg³osi³ W³adimir Grinin  ambasador nadzwyczajny i pe³nomocny Federacji
Rosyjskiej. W sposób przekrojowy przedstawi³ Wspó³czesne spojrzenie Rosji
na stosunki polsko-rosyjskie. W jego ocenie stosunki polsko-rosyjskie w ostatnim czasie zwróci³y siê w stronê normalnoci, co wa¿ne, z obu stron. W³aciwy kurs obrany zosta³ m.in. dziêki spotkaniom przywódców pañstw i rz¹dów,
aktywnym dzia³aniom dyplomatów, reaktywacji dawniej istniej¹cych struktur i dobrych stosunków pomiêdzy naszymi krajami. Bardzo istotna okaza³a
siê próba odpowiedzi na do tej pory pomijane i niepodejmowane kwestie oraz
trudne pytania historyczne. Dialog polityczny pomiêdzy obydwoma pañstwami jest konieczny i rozwija siê we w³aciwym kierunku. Omawiaj¹c sprawy
ekonomiczne, W. Grinin zwróci³ uwagê na przed³u¿aj¹cy siê kryzys gospodarczy na wiecie, jego przyczyny i skutki, a tak¿e prognozy na przysz³oæ.
Wspó³praca polsko-rosyjska ucierpia³a na kryzysie w doæ znacz¹cy sposób,
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jednak¿e  co warto podkreliæ  Polska znajduje siê nadal na czwartym miejscu1 wród partnerów handlowych Rosji. Wspó³praca gospodarcza
przebiega ze zgrzytami, m.in. ze wzglêdu na brak w Polsce sprzyjaj¹cego
klimatu dla inwestycji rosyjskich. Z³¹ rolê odgrywaj¹ tu media powoduj¹ce
niezdrowy szum propagandowy wzglêdem Rosji. Odnosz¹c siê do spraw zwi¹zanych z energetyk¹, W. Grinin podkreli³ stabilnoæ w dostawach paliw
z Rosji oraz wzrost przesy³u gazu dla Polski do 2,5 mld m3 rocznie. Za
szczególnie wa¿n¹ uznawana jest bie¿¹ca wspó³praca i rozmowy na poziomie
ministerstw gospodarki i w³aciwych komisji obu pañstw oraz dialog pomiêdzy Gazpromem i PGNiG. Normalny tryb wspó³pracy w dziedzinie energetyki powinien obejmowaæ rozwi¹zywanie skrajnie trudnych i ostrych problemów, zawieraj¹cych elementy zarówno polityczne, jak i psychologiczne.
W. Grinin zwróci³ nastêpnie uwagê, ¿e kultura, sfera obecnie zaniedbana, ma szansê rozwin¹æ siê szybciej ni¿ inne dziedziny wspó³pracy polskorosyjskiej z uwagi na bliskoæ geograficzn¹ obu pañstw i wspólne s³owiañskie korzenie. Od roku 2007 zorganizowane s¹ sezony kultury rosyjskiej
w Polsce. W ramach tej inicjatywy wyst¹pili wybitni solici oraz najlepsze
zespo³y teatralne i baletowe (m.in. teatry Bolszoj i Marinskij), wzros³a na
polskim rynku wydawniczym liczba publikacji literatury rosyjskiej, odby³y
siê festiwale filmów rosyjskich i wymiany teatralne. Z kolei w Moskwie
odbywa siê Festiwal Wis³y z pokazami polskich filmów. W sposób szczególnie
uroczysty i podnios³y obchodzono 75-lecie urodzin K. Pendereckiego, który
tak¿e w Rosji uznawany jest za jednego z najwybitniejszych wspó³czesnych
kompozytorów. Na rynku rosyjskim ukazuj¹ siê publikacje wielu polskich
autorów, organizowane s¹ wystawy sztuki, prowadzona jest te¿ wymiana
m³odzie¿y wybranych miast. W program polsko-rosyjskiej wspó³pracy kulturalnej wpisuje siê tak¿e og³oszenie roku 2010 rokiem Juliusza S³owackiego,
2011  rokiem Fryderyka Chopina, 2012  rokiem Antona Czechowa.
W. Grinin postulowa³, i¿ zasadniczym punktem wspó³pracy powinno byæ
w szybkiej perspektywie zniesienie ograniczeñ formalnoprawnych w zakresie
ruchu granicznego. U³atwienia w tej dziedzinie przyczyniaj¹ siê do nawi¹zywania pozytywnych obustronnych kontaktów. Jako przyk³ad poda³ istniej¹ce
po obu stronach Odry polsko-niemieckie struktury zajmuj¹ce siê m.in. wymian¹ m³odzie¿y (Jugendwerk). Koñcz¹c swoje wyst¹pienie, podkreli³ uwarunkowanie stosunków polsko-rosyjskich problemami historycznymi i politycznymi. Przedstawi³ pokrótce rolê i zakres dzia³ania grupy naukowców
i ekspertów w dziedzinie historii, w której ze strony polskiej uczestniczy prof.
A. Rottfeld i ze strony rosyjskiej dr A. Ma³gin. Bardzo wa¿ne jest, by
w sposób obiektywny i zgodny z prawd¹ historyczn¹ omawiane by³y zagadnienia dotycz¹ce wojny polsko-sowieckiej z 1920 r., genezy II wojny wiatowej, paktu RibbentropMo³otow i innych spornych dla obu stron zagadnieñ.
Celem wspó³pracy w tej dziedzinie winien byæ dialog polityczny i przysz³oæ
1

Wszystkie przedstawione w tekcie dane liczbowe podajê za autorami referatów.
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oparta na rzetelnym i obiektywnym podejciu do problemów przesz³oci. Na
tych zasadach ma te¿ funkcjonowaæ komitet ds. wspó³pracy i rozwi¹zywania
problemów polsko-rosyjskich przy Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych. Organizacja Jewrosojuz ma byæ najwa¿niejsz¹ na terytorium Europy instytucj¹ s³u¿¹c¹ rozwojowi i przysz³oci zarówno Europy, jak i Rosji.
Nastêpny referat zaprezentowa³ prof. zw. dr hab. Wies³aw Iskra. W swej
wypowiedzi Stan i perspektywy wspó³pracy gospodarczej Rosji z Uni¹ Europejsk¹ autor uzna³ za najistotniejsze w stosunkach Rosji z Uni¹ Europejsk¹
partnerstwo strategiczne. Transformacja systemowa, powoduj¹ca przejcie od
gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej, by³a decyduj¹ca
dla przybli¿enia Unii Europejskiej do Rosji. Wymiar zmian gospodarczych na
zasadzie sprzê¿enia zwrotnego przyczyni³ siê do zmian politycznych, powoduj¹c likwidacjê ¿elaznej kurtyny w Europie. Rosja i Unia s¹ w skali Europy
najpotê¿niejszymi s¹siadami, za bliskie po³o¿enie s¹siadów sprzyja aktywizacji ich stosunków gospodarczych. Wymiar ekonomiczny jest tu bardzo wyrany, dla przyk³adu: wymiana z Niemcami to 1/3 wszystkich obrotów handlowych Rosji.
Obszar Rosji jako najwiêkszego pañstwa wiata, posiadaj¹cego najwiêksze zasoby i bogactwa naturalne2, a tak¿e dostêp do mórz, stanowi o ogromnym potencjale gospodarczym tego kraju. Strefy arktyczne to tereny roponone i posiadaj¹ce bogate z³o¿a gazu ziemnego. W swej wypowiedzi z dnia
10 marca 2009 r. premier W. Putin okreli³ posiadane zasoby energetyczne
jako wystarczaj¹ce dla Rosji i Unii Europejskiej na co najmniej 100 lat.
Odnotowywano wzrost importu do Rosji, w tym importu technologii gospodarczych i naukowych z Unii. Do roku 2020 zak³adany jest wzrost w tej
dziedzinie o oko³o 20%. Utrudnieniami, jakie mog¹ w przysz³oci zak³óciæ te
prognozy, s¹: ograniczenia kapita³u zagranicznego w stosunku do zasobów
naturalnych Rosji, konflikty etniczne oraz uwarunkowania polityczno-historyczne. Najwa¿niejsze w takich przypadkach jest rozwi¹zywanie problemów
na zasadzie kompromisu. Rosja jest ponadto krajem o wysokim potencjale
naukowym. wiadczy o tym liczba osób posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie
(oko³o 1 mln pracowników naukowo-technicznych). Dla porównania: w roku
2006 liczba pracowników naukowych na 1 tys. mieszkañców wynosi³a:
w Niemczech  12, we Francji  14, w Rosji  15.
Nastêpne wyst¹pienie, zaprezentowane przez Zbigniewa Brezê, sekretarza Generalnego Stowarzyszenia Wspó³pracy PolskaWschód, dotyczy³o Polsko-rosyjskiej wspó³pracy gospodarczej w ujêciu ekonomicznym w okresie
20 lat gospodarki wolnorynkowej. Na prze³omie lat osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX w. odnotowano diametralne zmiany w dziedzinie polsko-rosyjskich stosunków gospodarczych. Odejcie od rozliczeñ w rublach transferowych spowodowa³o zak³ócenia w dotychczasowym systemie importowo-eks2

W latach 19321994 z³oto z kopalni w Magadanie stanowi³o 1/3 ogólnej iloci z³ota
wydobytego na wiecie.
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portowym. W latach 19921993 odnotowano najni¿szy poziom eksportu
z naszego kraju do Rosji (oko³o 590 mln USD). W roku 1997 kryzys finansowy w Azji doprowadzi³ do za³amania systemów ekonomicznych i bankowych,
a w zwi¹zku z tym do utraty przez Polskê wschodnich rynków zbytu. Zaistnia³a sytuacja wymusi³a prze³om w obustronnych stosunkach gospodarczych
i ponowny zwrot w kierunku Rosji jako najwiêkszego rynku w Europie.
Wprowadzony zosta³ te¿ program wspierania wspó³pracy miêdzyregionalnej.
Do czasu wst¹pienia do Unii Europejskiej Polska aktywnie uczestniczy³a
w rozwoju europejskich stosunków gospodarczych. Dziêki ich o¿ywieniu Federacja Rosyjska i inne rynki wschodnie stanowi³y o najwiêkszym, wynosz¹cym 39%, przyrocie eksportu na Wschód. W roku 2004, w porównaniu do
zapaci z roku 1997, poziom eksportu przekroczony zosta³ o oko³o 3 mld
USD, m.in. dziêki wprowadzeniu programów antykryzysowych i naprawczych. Nast¹pi³ omiokrotny wzrost eksportu z naszego kraju do Rosji
w stosunku do roku 2000, przek³adaj¹cy siê na kwotê 8,933 mld USD oraz
import z Rosji do Polski wartoci oko³o 20,5 mld USD. Dla przyk³adu:
w niektórych ga³êziach gospodarki wzrost kszta³towa³ siê nastêpuj¹co: 36%
 wyroby przemys³u maszynowego i elektronicznego, 21%  wyroby przemys³u chemicznego, 11%  wyroby przemys³u metalurgicznego. W tyle nadal
pozostawa³ przemys³ spo¿ywczy. Wzrost eksportu artyku³ów spo¿ywczych
wynosi³ tylko 9%.
Zjawiskiem negatywnym jest brak odpowiedniego klimatu inwestycyjnego w Polsce dla firm rosyjskich, co odbija siê na relacjach gospodarczych.
Obecnie sytuacja ta zmienia siê, jednak poziom inwestycji nadal jest niski
i ze strony polskiej na rynku rosyjskim wynosi oko³o 0,5 mld USD. Nie s¹
tak¿e we w³aciwy i pe³ny sposób wykorzystywane mo¿liwoci wspó³pracy
regionalnej.
Du¿e zainteresowanie uczestników konferencji wzbudzi³o wyst¹pienie
prof. zw. dr. hab. Eugeniusza Duraczyñskiego pt. Historia jako przedmiot
polsko-rosyjskiego dyskursu. Referent podkreli³, ¿e obserwuje siê od pewnego czasu wzrost zainteresowania Polski Rosj¹ i odwrotnie, co pozwala na
pozytywne prognozy w tej dziedzinie. Dla Rosjan istotna jest polityka pamiêci, za w naszym kraju polityka historyczna, która istnieje tak d³ugo, jak
d³ugo istnieje historia, lecz fa³szywie rozumiana bardzo przeszkadza w dyskursie historycznym. Historyk, studiuj¹c i badaj¹c ród³a, nie powinien ulegaæ ¿adnym naciskom, powinien dochodziæ do prawdy bez wzglêdu na politykierstwo. Czy zatem jest mo¿liwy polsko-rosyjski dyskurs historyczny? Zdaniem autora referatu  tak. Trwa on stale od lat. Próby poszukiwania prawdy realizowane s¹ przez uczelnie, organizacje spo³eczne, instytucje pañstwowe, takie jak Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego w Polsce i Federalna
S³u¿ba Bezpieczeñstwa w Rosji, dziêki którym ujawniono nieznane dot¹d
dokumenty. ABW i FSB wyda³y niedawno nastêpuj¹ce publikacje na podstawie dokumentów rosyjskich: Deportacje w g³¹b Rosji, Polskie podziemie na
terenach Zachodniej Ukrainy, Powstanie Warszawskie. Wspólnym polsko-ro-
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syjskim opracowaniem jest czterotomowa publikacja Katyñ  dokumenty
zbrodni. W Moskwie wydano teksty uczonych polskich i rosyjskich pt. Polska-ZSRR 19451989. Badacze siêgaj¹ tak¿e do dalszej przesz³oci: G. Matwiejew jest autorem opracowania Jeñcy Armii Czerwonej 19181920, I. Miller
i T. Kieniewicz opublikowali Dokumenty terenowych w³adz cywilnych Powstania Styczniowego 18621864.
Od ponad 40 lat dzia³a Komisja Historyczna Polskiej Akademii Nauki
i Akademii Nauk Rosji, której najwa¿niejszym zadaniem jest dochodzenie
prawdy na podstawie wspólnie prowadzonych badañ naukowych. Prof. Duraczyñski podkreli³ koniecznoæ powo³ania polsko-rosyjskiej komisji ds. podrêczników szkolnych w zakresie wspólnej polsko-rosyjskiej historii. Wzajemne ujawnianie i przekazywanie dokumentów, a dziêki nim prawdy o powik³anej przesz³oci powinno staæ siê wyznacznikiem wspólnych prac badawczych.
W referacie prof. zw. dr. hab. Jana Sobczaka Rosja wspó³czesna  s¹siad
i partner czy te¿ przeciwnik i ród³o zagro¿eñ dla Polski?, z uwagi na chorobê
autora przedstawionym przez Hannê Piasek-Zarembê, omówione zosta³y
uwarunkowania historyczne, geofizyczne i polityczne stosunków polsko-rosyjskich, a tak¿e stereotypy i wzajemne fobie wynikaj¹ce z bliskiego s¹siedztwa
oraz ich wp³yw na wielop³aszczynowy wymiar bezpieczeñstwa obu pañstw.
Wzajemna nieufnoæ czy te¿ niechêæ nie jest zjawiskiem wyj¹tkowym, dotyczy w zasadzie wszystkich s¹siaduj¹cych z sob¹ pañstw. W przypadku Polski
i Rosji wi¹¿e siê przede wszystkim z trudn¹ przesz³oci¹ rzutuj¹c¹ na stosunki wspó³czesne. Pogmatwane wydarzenia historyczne nie pozwalaj¹ nam pozbyæ siê obaw i podejrzeñ o imperialne zamiary s¹siada. Dra¿ni nas niew¹tpliwa odmiennoæ i niezale¿noæ kulturowa i polityczna Rosji, wpêdza
w kompleksy jej potencja³ gospodarczy i militarny. Jednoczenie maj¹c siê za
Zachód Wschodu, Polacy przewa¿nie z lekcewa¿eniem traktowali dokonania
wschodniego s¹siada. Rosjanie natomiast z jednej strony prezentowali postawê
wy¿szoci ze wzglêdu na posiadany potencja³, z drugiej  przejawiali poczucie
ni¿szoci ze wzglêdu na nasze bli¿sze zwi¹zki z Europ¹ i jej cywilizacj¹.
Zmiany, jakie nast¹pi³y w latach dziewiêædziesi¹tych XX w., spowodowa³y, ¿e wa¿niejsze staj¹ siê obecnie kwestie bezpieczeñstwa militarnego,
zagro¿eñ globalnych, problemów gospodarczych, a tak¿e spo³ecznych (bezrobocie, demografia). Postêpowe rodowiska polskie i rosyjskie w swych dzia³aniach k³ad¹ nacisk na rozwój obustronnej wspó³pracy, która oczyszczona
z dotychczasowych fobii i przes¹dów mo¿e przynieæ jedynie korzyci i przyczyniæ siê do rozwoju obu pañstw i ich spo³eczeñstw.
Kultywowanie legend przesz³oci zarówno ze strony Polaków, jak i Rosjan szkodzi wzajemnym relacjom w taki sam sposób, jak incydentalne
i s³u¿¹ce przewa¿nie autopromocji wyst¹pienia niektórych polityków. Podstawowym kierunkiem dzia³añ Polski i Rosji jako s¹siadów powinno byæ
wyjanienie spornych punktów naszej wspólnej przesz³oci oraz budowanie
wzajemnie korzystnych relacji politycznych i gospodarczych. Konflikty wewnêtrzne w Rosji, znaczne zmniejszenie jej obszaru i liczby mieszkañców,
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przyczyni³y siê do os³abienia pañstwa, jednak nadal jest to kraj o ogromnym
potencjale wewnêtrznym. Dlatego wa¿ne dla Polski, ale te¿ dla Unii Europejskiej jest traktowanie Rosji jako dobrego s¹siada i partnera, z którym warto
uk³adaæ stosunki polityczne, gospodarcze i kulturalne w sposób nowoczesny,
a jednoczenie korzystny dla wszystkich stron.
W referacie wyg³oszonym przez dr. Artioma Ma³gina z Moskiewskiego
Uniwersytetu Dyplomatycznego (dawny GMO), sekretarza komisji ds. rozwi¹zywania problemów polsko-rosyjskich, pojawi³y siê dwa zasadnicze nurty:
historyczny i ekonomiczno-gospodarczy. Zdaniem prelegenta, naukowcy badaj¹cy wspóln¹ przesz³oæ Polski i Rosji winni siê oprzeæ na odkrywanych
i ujawnianych ród³ach, które bêd¹ opracowywane i publikowane w obu
jêzykach w takiej samej wersji. Jest to szczególnie istotne ze wzglêdu na to,
¿e wielokrotnie mass media kszta³tuj¹ wizerunek narodów, co powoduje wypaczenia prawdy historycznej i przyczynia siê do utwierdzania fa³szywego
obrazu przesz³oci. Podstawowym warunkiem w³aciwego dochodzenia do
prawdy jest nawi¹zanie wielop³aszczyznowego dialogu historycznego, w którym szczególn¹ rolê powinny odgrywaæ Koció³ i Cerkiew. Polsko-rosyjskie
odniesienie do historii i s¹siedztwa powinno mieæ rzetelne naukowo-badawcze podstawy, które bêd¹ niezaprzeczalne dla obu stron. Wrogoæ pomiêdzy
naszymi narodami oparta jest nie tylko na zasz³ociach, ale te¿ na braku
wiedzy co do faktów historycznych. To prowadzi do wyci¹gania pochopnych
i b³êdnych wniosków, budz¹cych nieufnoæ oraz poczucie krzywdy i ¿alu
w spo³eczeñstwach, dlatego nie do przecenienia jest tu rola naukowców.
Ostatnie wyst¹pienie, zaprezentowane przez mgr. Boles³awa Kapitana,
przedstawiciela Prezydium Klubu Absolwentów, to informacja o aktywnoci
we wspó³czesnej Polsce absolwentów uczelni radzieckich i rosyjskich. Obecnie na uczelniach rosyjskich studiuje 120 tysiêcy studentów zagranicznych.
Warto podkreliæ, ¿e nie tylko w Polsce, ale i wielu innych krajach absolwenci tych orodków naukowych s¹ doceniani i tworz¹ elitê kulturaln¹ o ogromnej sile oddzia³ywania. S¹ wród nich wybitni uczeni: historycy, filozofowie,
biolodzy, artyci, dziennikarze oraz przedstawiciele kierunków politechnicznych. B. Kapitan wymieni³ wiele nazwisk polskich twórców ze wiata nauki
i kultury, m.in. znanych profesorów, kompozytorów, re¿yserów. Aktualna sytuacja miêdzynarodowa, pozwalaj¹ca na pozytywne rozwijanie wielop³aszczyznowych stosunków z Rosj¹, sk³ania do optymistycznych prognoz co do dalszego uczestnictwa obywateli ró¿nych pañstw w ¿yciu naukowym Rosji. Wyranie zwiêksza siê zapotrzebowanie na rusycystów, na osoby posiadaj¹ce
wykszta³cenie i wiedzê w zakresie stosunków gospodarczych, politycznych
i historycznych Rosji, a jednoczenie znaj¹ce bezporednio realia ¿ycia codziennego tego kraju. Dziêki takim ludziom nawi¹zanie w³aciwych relacji
z Rosjanami staje siê zdecydowanie ³atwiejsze i jest dzia³aniem perspektywicznym w rozwoju wzajemnych stosunków.
Do planowanego wydania drukiem materia³ów pokonferencyjnych do³¹czony zostanie tak¿e referat zatytu³owany pt. Wp³yw polityki Federacji Rosyj-

546

Kronika naukowa

skiej na stosunki miêdzy pañstwami Zakaukazia, opracowany przez prof. zw.
dr. hab. Adama Koseskiego, rektora Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku, nieobecnego na spotkaniu ze wzglêdu na pobyt
za granic¹.
Na zakoñczenie konferencji zwrócono uwagê na brak  mimo pewnego
postêpu  pe³nego zrozumienia dla koniecznoci u³o¿enia dobrych stosunków
polsko-rosyjskich, na funkcjonowanie w obu spo³eczeñstwach g³êboko zakorzenionych stereotypów, a tak¿e na koniecznoæ rzetelnego wyjaniania wzajemnych zasz³oci i pretensji. Mo¿na stwierdziæ, ¿e wspó³czesny stan stosunków polsko-rosyjskich jest du¿o lepszy ni¿ dwadziecia lat temu, g³ównie
dziêki normalizacji stosunków politycznych i gospodarczych, jednak pozostaje tu jeszcze bardzo wiele do zrobienia.

Renata Gieszczyñska

Instytut Pamiêci Narodowej
Delegatura w Olsztynie

WYSTAWA IPN OLSZTYÑSKI CZERWIEC 89
W Galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
4 czerwca 2009 r. odby³o siê uroczyste otwarcie wystawy pt. Olsztyñski Czerwiec 89, przygotowanej przez Delegaturê IPN w Olsztynie. W otwarciu wystawy wziêli udzia³ uczestnicy tamtych wydarzeñ: senatorowie Erwin Kruk i
Antoni Jutrzenka-Trzebiatowki oraz pos³owie OKP Gra¿yna Langowska, Józef Lubieniecki i Zenon Z³akowski.
Kolejna ekspozycja ukazuj¹ca wydarzenia z najnowszych dziejów Warmii
i Mazur tym razem powiêcona zosta³a wyborom do kontraktowego Sejmu
i Senatu, których pierwsza tura odby³a siê 4 czerwca 1989 r. Na 16 panelach
zaprezentowano oryginalne zdjêcia i materia³y z kampanii wyborczej Komitetu Obywatelskiego Solidarnoæ Regionu Warmiñsko-Mazurskiego.
W sk³ad utworzonego 9 kwietnia 1989 r. Komitetu weszli przedstawiciele
Miêdzyzak³adowej Komisji Organizacyjnej NSZZ Solidarnoæ, Olsztyñskiego Klubu Obywatelskiego, Warmiñskiego Klubu Katolików, NSZZ Solidarnoæ Rolników Indywidualnych oraz Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów.
Na wystawie mo¿na by³o zobaczyæ najwa¿niejsze dokumenty z tego okresu:
Uchwa³ê i Apel KO Solidarnoæ do mieszkañców Warmii i Mazur, a tak¿e
schemat organizacyjny. Dominowa³y jednak materia³y wyborcze i zdjêcia ilustruj¹ce przebieg kampanii wyborczej. Z ówczesnego województwa olsztyñskiego kandydatami zaakceptowanymi przez Komitet Obywatelski przy przewodnicz¹cym NSZZ Solidarnoæ Lechu Wa³êsie zostali: do Senatu Erwin
Kruk i Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski, natomiast do Sejmu Gra¿yna Langowska, Józef Lubieniecki i Zenon Z³akowski.
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Na wystawie zaprezentowano zdjêcia ukazuj¹ce kandydatów na spotkaniu w historycznej Sali BHP Stoczni Gdañskiej, a tak¿e wiod¹cy plakat
wyborczy Erwina Kruka z Lechem Wa³ês¹ z oryginalnym podpisem póniejszego senatora. Takie plakaty kandydatów Dru¿yny Lecha zala³y wówczas
ca³y kraj i by³y najbardziej rozpoznawalnym elementem tych wyborów. Niezwykle krótki czas kampanii wyborczej, a tak¿e ograniczony i limitowany
dostêp do rodków masowego przekazu spowodowa³, ¿e kandydaci KO Solidarnoæ starali siê bezporednio dotrzeæ do wyborców zamieszka³ych nawet
w najmniejszych miejscowociach. Na wystawie zaprezentowano wiêc liczne
zdjêcia ze spotkañ kandydatów z wyborcami z ca³ego regionu, jak równie¿
z wiecu, który 3 maja 1989 r. zainaugurowa³ w Olsztynie kampaniê wyborcz¹, a tak¿e z tzw. pikników wyborczych.
Wiele materia³ów wykorzystywanych w kampanii wyborczej pochodzi³o
z Biura Wyborczego Komitetu Obywatelskiego w Warszawie. Na wystawie
mo¿na by³o obejrzeæ ulotki z programem komitetu, apele do spo³eczeñstwa,
ulotki z ¿yciorysami kandydatów i wiele ró¿norodnych wklejek, informatorów
i plakatów. Te wszystkie materia³y jednoznacznie ilustruj¹ intensywnoæ
i rozmach kampanii wyborczej kandydatów Solidarnoci. Na wystawie zaprezentowano równie¿ dokumenty obrazuj¹ce dzia³alnoæ przedstawicieli KO
Solidarnoæ zasiadaj¹cych w komisjach wyborczych, tzw. mê¿ów zaufania.
To wielogodzinna, z regu³y bezinteresowna, praca ca³ego sztabu ludzi w koñcowym efekcie przynios³a w województwie olsztyñskim, podobnie jak i w ca³ym
kraju, historyczne zwyciêstwo.
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PROFESOR PAWE£ PIOTR WIECZORKIEWICZ
(19482009)
Profesor Wieczorkiewicz zmar³ przedwczenie, w wieku zaledwie 61 lat, po
mêcz¹cej go przez ostatnie dwa lata chorobie nowotworowej, w nocy z 22 na
23 marca br. Chorobê sw¹ nieomal do
ostatniej chwili mo¿e nie tyle bagatelizowa³, co nie godzi³ siê z ni¹, nie roztkliwia³ siê nad swym cierpieniem, nie traci³
w rozmowach optymizmu i nie rezygnowa³ z planów pisarskich oraz innych pilród³o: Fotorzepa, aut. Rafa³ Guz
nych dla niego rozwi¹zañ ¿yciowych. Pokonaæ miertelnego wroga mimo to nie zdo³a³. Wyda³ ostatnie tchnienie
w swym warszawskim mieszkaniu, wród ulubionych ksi¹¿ek. Teraz spoczywa na wojskowym cmentarzu pow¹zkowskim, odznaczony przez Prezydenta
RP na trzy tygodnie przed sw¹ mierci¹ wysokim orderem  Krzy¿em Komandorskim OOP. Ostre przeziêbienie nie pozwoli³o mi towarzyszyæ jego
prochom w tej smutnej ceremonii Jego ostatniej drogi. Wielki historyk sam
sta³ siê ju¿ tylko histori¹, przeszed³ na drug¹ stronê cienia.
Profesor Pawe³ Wieczorkiewicz nie by³ olsztynianinem. Urodzony, wychowany i wykszta³cony w Warszawie zwi¹za³ ca³e swe ¿ycie osobiste i naukowe
ze stolic¹. Jednak Olsztyn nie by³ mu obcy. Przyje¿d¿a³ tu zawsze chêtnie,
gdy tylko zapraszalimy go do Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych najpierw WSP, a potem UWM. Wyst¹pi³ jako referent na dwóch kolejnych organizowanych przez nas konferencjach miêdzynarodowych na temat
Europa a Rosja. Opowiada³ barwnie o prowadzonych badaniach i swym pisarstwie podczas promocji jednej ze swych ostatnich ksi¹¿ek. Bra³ udzia³
w dyskusji redakcyjnej rocznika Echa Przesz³oci na temat stalinizmu i wyst¹pi³ z bardzo dla nas pochlebn¹ ocen¹ piêciu tomów tego czasopisma. S³u¿y³ swym piórem jako autor interesuj¹cych przyczynków naukowych w ksiêgach jubileuszowych profesorów Instytutu. By³ lubiany przez studentów, którzy wtedy cieszyli siê z otrzymywanej mo¿liwoci osobistego poznania jednego
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z wiod¹cych polskich historyków. Ba, nosi³ siê powa¿nie z zamiarem podjêcia
pracy w Olsztynie. W 2001 r. uczestniczy³em jako ówczesny dyrektor Instytutu w jego rozmowach na ten temat z JM Rektorem UWM prof. Ryszardem
Góreckim i prorektorem prof. Gabrielem Fordoñskim. Opuszczenie Warszawy, gdzie mia³ liczne obowi¹zki, okaza³o siê jednak nie tak proste i mimo
korzystnych zaproponowanych mu przez nasz Uniwersytet warunków, sprawa na d³ugo utknê³a, ale negocjacji nie przerywa³ w³aciwie do ostatniego
momentu, prowadz¹c je ostatnio ju¿ z dziekanem Wydzia³u Humanistycznego prof. Norbertem Kasparkiem. W rozmowach telefonicznych i podczas moich z nim spotkañ w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora
w Pu³tusku, gdzie obok UW te¿ pracowa³, wci¹¿ mo¿liwoæ swego zatrudnienia w Olsztynie uznawa³ za aktualn¹. Przerwa³a ostatecznie te zamiary
dopiero okrutna i tak przedwczesna mieræ. Pozostawi³ tutaj, w Olsztynie,
liczne grono przyjació³ i co tu ukrywaæ  wielbicieli jego talentu. Dotyczy³o to
w szczególnoci ca³ej grupy m³odych doktorów Instytutu, którzy liczyli na
jego ¿yczliwe recenzyjne wsparcie w toku planowanych kolokwiów habilitacyjnych. Bêd¹c g³êboko zakotwiczony w sercach i wdziêcznej pamiêci ca³ej
czytaj¹cej publicznoci w Polsce, dla nas pozostanie w jakim stopniu tak¿e
olsztynianinem.
Profesor Wieczorkiewicz urodzi³ siê w Warszawie 2 lipca 1948 r. w rodzinie znanego profesora Uniwersytetu Warszawskiego Bronis³awa Wieczorkiewicza (19041974)  jêzykoznawcy i varsavianisty, autora m.in. poczytnej
ksi¹¿ki Gwary warszawskie dawniej i dzi (1966). W 1971 r. ukoñczy³ presti¿owe Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Reja, studiowa³ historiê na Uniwersytecie Warszawskim, tam te¿ podj¹³ pracê w Instytucie Historycznym
UW, z którym bêdzie zwi¹zany ju¿ przez ca³e ¿ycie, przez pewien czas nawet
jako jego wicedyrektor. W 1976 r. obroni³ pracê doktorsk¹ pisan¹ pod kierunkiem znakomitego historyka dziejów Rosji i historii powszechnej prof. Ludwika Bazylowa. W 1994 r. uzyska³ na UW stopieñ naukowy doktora habilitowanego, by wreszcie w 2003 r. otrzymaæ tytu³ naukowy profesora nauk humanistycznych. By³ znakomitym, lubianym przez studentów wyk³adowc¹ tego
Uniwersytetu. Swym zami³owaniem zarazi³ syna Juliana, który te¿ studiuje
historiê, a przebywa aktualnie na stypendium naukowym we Francji.
Od m³odych lat czynny publicystycznie jako popularyzator i badacz historii Profesor Wieczorkiewicz wspó³pracowa³ z czasopismami Morze, Nautologia, Wojskowy Przegl¹d Historyczny, Nowa Technika Wojskowa. Pasjonowa³y go szczególnie dzieje wojskowoci, zw³aszcza za marynarski wojennej. By³ autorem Bitwy o Atlantyk (1984, wespó³ z Jerzym Pertkiem) oraz
dwutomowej Historii wojen morskich (1995). Mniej znany szerszemu gronu
jest fakt, i¿ pod pseudonimem Piotr Oborski opublikowa³ dwa popularne
zarysy Po morzach i oceanach (1974, 1982) oraz Tajemnice podmorskiego
wiata (1976). Dziejów ojczystych dotyczy³y takie publikacje ksi¹¿kowe, jak:
Ostatnie lata Polski Niepodleg³ej, Kampania 1939 roku, Polska. Dzieje polityczne ostatnich dwustu lat i wreszcie najnowsza z nich, najbardziej istotna
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Historia polityczna Polski 19351945 (2005). Nale¿a³ do grona najlepszych
znawców dwudziestowiecznej historii Polski. Nie bêdzie wszak¿e zbyt mia³ym twierdzenie, i¿ przede wszystkim by³  podobnie jak i jego mistrz prof.
Bazylow  wszechstronnym znawc¹ dziejów Rosji oraz wybitnym sowietologiem. Tej w³anie dziedziny dotyczy³y ksi¹¿ki, dziêki którym przeszed³ na
trwa³e do historiografii: Stalin i generalicja sowiecka (1983), Sprawa Tuchaczewskiego (1994) i najobszerniejsza £añcuch mierci. Czystka w Armii Czerwonej w latach 19371939 (2001), w której z drobiazgow¹ dok³adnoci¹ odtworzy³ tragiczne losy ofiar czystek i wielkiego terroru lat trzydziestych
w ZSRR, udzielaj¹c du¿o uwagi tak¿e zamordowanym wtedy Polakom. Podsumowaniem tych zainteresowañ sta³a siê dopisana przez niego do IV uzupe³nionego i poprawionego wydania klasycznej Historii Rosji Ludwika Bazylowa (2005) czêæ dotycz¹ca lat 19171991, czyli dziejów ZSRR.
Kilkakrotnie dawa³em ju¿ wyraz swemu ubolewaniu, i¿ cechuj¹cy
w ostatnich stuleciach Polaków zachwyt nad wszystkim, co stworzyli obcy, co
powsta³o, a tak¿e by³o napisane lub wydane za granic¹, powoduje, i¿ ksi¹¿ki
ojczystych autorów ukazuj¹ siê w ma³ych nak³adach, pozostaj¹c mniej znane
szerszemu gronu czytelników, za w wielkich kolorowych nak³adach ukazuj¹
siê t³umaczenia autorów zagranicznych. To za nimi uganiaj¹ siê oficyny wydawnicze, je propaguj¹ najszerzej i najg³oniej media. Dotyczy to tak¿e historii Rosji i ZSRR, a w konsekwencji tak¿e cennych, pisanych piêknym jêzykiem ksi¹¿ek Wieczorkiewicza. W pe³ni podzielam myl wypowiedzian¹ niedawno na ³amach Dziennika przez prof. Jerzego Eislera we wspomnieniu
powiêconym Wieczorkiewiczowi, ¿e dorobek tego w³anie historyka pod
wzglêdem wszechstronnoci prowadzonych badañ oraz oryginalnoci i trafnoci formu³owanych tez mo¿e byæ mia³o porównywany z szeroko spopularyzowanymi w Polsce takimi dziejopisami zachodnimi jak Richard Pipes, Norman
Davies czy te¿ Robert Conquist.
Ta czêæ dorobku Wieczorkiewicza jest najmniej kwestionowana, najd³u¿ej ostanie siê w póniejszych ogl¹dach stanu badañ jako nie trac¹ca swej
aktualnoci. Inaczej jednak przedstawia siê kwestia, gdy chodzi o jego pisarstwo, w szczególnoci publicystyczne, ale tak¿e ksi¹¿kowe dotycz¹ce II wojny
wiatowej, a w odniesieniu do dziejów Polski tak¿e lat bezporednio powojennych. Zawieraj¹ one tezy wprost prowokuj¹ce ostry sprzeciw i to nie tylko
historyków, jak np. szeroko przezeñ nie tyle nawet uzasadniana, co nag³aniana teza o lepszym rzekomo alternatywnym rozwi¹zaniu dla Polski
w 1939 r.  wspólnej z Hitlerem napaci na Moskwê i ZSRR, czy te¿ bezkompromisowa ocena nieodpowiedzialnoci przywódców Powstania Warszawskiego. Pewn¹ kwintesencj¹ jego kontrowersyjnych pogl¹dów z zakresu publicystyki historycznej jest opublikowany ju¿ po jego mierci w Rzeczpospolitej,
a zaczerpniêty z ineditów wywiad pt. Napiszmy historiê Polski od nowa!
Zacz¹³ go od znamiennego i zapewne prawdziwego wyznania, ¿e historia ta
przyzwoicie w³aciwie nie zosta³a jeszcze napisana: Jest w niej nadal wiele
niewyjanionych zagadek i tajemnic. Wiele pogl¹dów i teorii, w które wszy-

552

Po¿egnania

scy g³êboko wierzymy, nie ma nic wspólnego z prawd¹. W du¿ej mierze jest to
wina polskich historyków, o których  mówiê to z bólem  mam bardzo z³e
zdanie. Z takim ogólnym twierdzeniem mo¿na siê jeszcze, choæ te¿ nie bez
zastrze¿eñ zgodziæ. Ale ju¿ gorzej z konkretami, które przytoczy³ na rzecz
swej racji. Dotycz¹ one trzech kwestii: oceny rodowiska historyków polskich jako grupy skostnia³ej intelektualnie, zakresu inwigilacji przez policjê polityczn¹ podziemia pochodzenia zarówno AK-owskiego z czasów wojny, jak i solidarnociowego z czasów stanu wojennego (w 80 proc.), oceny
jakoby agenturalnej roli genera³ów Sikorskiego i Andersa, przy czym ten
drugi zdaniem Paw³a Wieczorkiewicza w ogóle ma³o nadaje siê na bohatera narodowego. W 1941 r. na £ubiance mówi³ NKWD wszystko, co chcia³a
s³yszeæ. Rzecz jasna, mo¿na w tych jego tezach dopatrywaæ siê geniuszu,
jako i¿ w ka¿dym szaleñstwie jest tego geniuszu zal¹¿ek. Warto te¿ przypominaæ, ¿e nauka rozwija siê drog¹ dyskusji, polemik, konfrontacji opinii
i stanowisk, ale nie mo¿na jednak nie dostrzegaæ, ¿e takie pogl¹dy znajdowa³y owszem tak¿e zwolenników, ale jeszcze wiêcej budzi³y sprzeciwów,
wywo³uj¹c czêsto niestety bardzo niesprawiedliw¹, jednoznacznie negatywna ocenê jego postawy.
Pawe³ Wieczorkiewicz czêsto i chêtnie wypowiada³ siê w radiu i telewizji,
zyskuj¹c tym du¿¹ popularnoæ, jak¹ tylko media  bo przecie¿ nie ksi¹¿ki 
mog¹ zapewniæ cz³owiekowi nauki. W pamiêci telewidzów pozostanie na d³ugo tak czêsto ogl¹dana w telewizyjnym okienku jego charakterystyczna, zamylona, z ciep³ym, przyjaznym spojrzeniem twarz mêdrca z patriarchaln¹
brod¹, która wielu wprowadza³a w b³¹d co do jego wieku. Ujawnia³ w tych
pogadankach sw¹ wielk¹ erudycjê, a w dialogach i celnych replikach wspania³¹ pamiêæ, gdy dotyczy³o to charakterystyki opisywanych postaci i ró¿nych
szczegó³ów, w tym tak¿e anegdotycznych.
Nie by³ przy tym w najmniejszym stopniu uczonym gabinetowym. Nie
stroni³ od polityki, choæ mia³ o niej wyrobione zdanie. Nie unika³ otwartego
demonstrowania swego zdania, manifestuj¹c w pierwszej po³owie swego ¿ycia pogl¹dy zdecydowanie lewicowe i marksistowskie, natomiast w ostatnich
latach przechyla³ siê coraz wyraniej ku prawicy i to nawet ekstremalnej.
Swojego negatywnego stosunku do dziedzictwa PRL nie przenosi³ wszak¿e
wprost na ludzi, nie zrywa³ mimo ewolucji wiatopogl¹du politycznego
za¿y³ych stosunków z przyjació³mi tak¿e o odmiennych przekonaniach politycznych. By³ cz³owiekiem niezmiernie prawym, wiernym sobie, co znalaz³o wyraz tak¿e w wiernoci wyznawanemu od najm³odszych lat ateizmowi. Pogrzeb zgodnie z jego ¿yczeniem by³ laicki, cia³o zosta³o poddane kremacji.
Bylimy, Pawle, ró¿ni, pod wieloma wzglêdami nawet bardzo ró¿ni, ale
³¹czy³o nas przemo¿ne zainteresowanie dziejami Rosji, dziejami jej polityki
i kultury. Bêdzie mi teraz Ciebie bardzo brakowa³o, bêdzie brakowaæ Twego
wsparcia, wymiany pogl¹dów, czasem Twego sceptycyzmu wobec mojego postrzegania wielu spraw przesz³oci, co kaza³o w ka¿dym wypadku kwestiê
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przemyleæ, szukaæ nowych dowodów na s³usznoæ mych racji tam, gdzie
udawa³o siê je obroniæ lub trzeba by³o z nich rezygnowaæ, gdy nie wytrzymywa³y konfrontacji z Twoj¹ argumentacj¹. Twoja przedwczesna mieræ zubo¿y³a mój wiat, a s¹dzê, ¿e nie tylko mój.
¯egnaj, drogi, m¹dry Przyjacielu!
Jan Sobczak
(Olsztyn)

WSPOMNIENIE
O PROFESORZE TADEUSZU FILIPKOWSKIM
(19332009)
Trudno pisaæ o kim, kto jeszcze tak niedawno by³
miêdzy nami, a teraz odszed³ ju¿ na zawsze. Tym
bardziej ¿e by³ dla nas nie tylko ulubionym Szefem i Profesorem, ale kim wiêcej, poniewa¿
 jestemy o tym przekonani  darzy³ nas swoj¹
przyjani¹.
Tadeusz Filipkowski urodzi³ siê 16 stycznia
1933 r. we wsi Grzymki, w pow. ³om¿yñskim.
Z powodu agresji sowieckiej na Polskê 17 wrzenia 1939 r. zmuszony by³ rozpocz¹æ edukacjê
w szkole bia³oruskiej, a podczas okupacji niemieckiej uczy³ siê na tajnych kompletach. Po wojnie
by³ uczniem szko³y powszechnej  najpierw w Romanach, a nastêpnie w Jedwabnem. W latach 19481952 uczêszcza³ do liceum ogólnokszta³c¹cego w Piszu. Po otrzymaniu wiadectwa dojrza³oci
w 1952 r. rozpocz¹³ studia historyczne w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Gdañsku. Jednoczenie w latach 19541956 by³ zatrudniony na Politechnice Gdañskiej. Po ukoñczeniu studiów w 1956 r. otrzyma³ nakaz pracy
i skierowanie do Olsztyna.
Ze stolic¹ Warmii Profesor Filipkowski zwi¹za³ siê ju¿ na zawsze. Tu
zawar³ zwi¹zek ma³¿eñski (¿ona Helena), a w 1963 r. urodzi³ siê jego syn
Krzysztof. Przez kilkanacie lat (19561969) pracowa³ jako nauczyciel szkolny. W 1964 r. otrzyma³ posadê w Okrêgowym Orodku Metodycznym. Wkrótce te¿ nawi¹za³ wspó³pracê z Orodkiem Badañ Naukowych im. Wojciecha
Kêtrzyñskiego, by od 1977 r. podj¹æ tam pracê na pe³nym etacie. W 1969 r.
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rozpocz¹³ stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Historii PAN w Warszawie, które ukoñczy³ w 1973 r. W nastêpnym roku uzyska³ tytu³ doktora
nauk humanistycznych. Promotorem jego rozprawy doktorskiej pt. Rola szko³y w przeobra¿eniach spo³ecznych na Warmii i Mazurach w latach 19451960,
by³ prof. Franciszek Ryszka. W 1993 r. habilitowa³ siê w Instytucie Historii
Uniwersytetu Gdañskiego na podstawie dwuczêciowej pracy zatytu³owanej
W obronie polskiego trwania. Nauczyciele polscy w Niemczech 19191939.
Ponadto by³ autorem kilkudziesiêciu innych publikacji naukowych.
Jako nauczyciel akademicki w 1972 r. podj¹³ pocz¹tkowo pracê w Instytucie Nauk Spo³eczno-Politycznych Akademii Rolniczo-Technicznej. Z kolei od
1993 r. na sta³e zwi¹za³ siê z Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiczn¹ w Olsztynie, gdzie
w latach 19961999 pe³ni³ funkcjê dyrektora Instytutu Historii. Ponadto w
okresie 19962004 kierowa³ pracami Katedry Historii Najnowszej. By³ cz³onkiem Senatu WSP, a tak¿e przedstawicielem tej uczelni w Senacie olsztyñskiej ART. Od 1999 r. zasiada³ w pierwszym Senacie Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przez wiele lat by³ te¿ wyk³adowc¹ w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. W tym miejscu warto dodaæ, i¿ ze wszystkich odznaczeñ, jakie posiada³, najbardziej sobie ceni³
nadany mu w 1979 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej.
Po wielu latach wytê¿onej pracy z koñcem 2003 r. odszed³ na zas³u¿on¹
emeryturê. Wszyscy wietnie pamiêtamy wieczór 18 maja 2005 r., kiedy
w klubie pracowników UWM Baccalarium odby³a siê oficjalna uroczystoæ
jego po¿egnania z pracownikami Instytutu Historii. Jak zwykle tryska³ humorem, ale te¿ jak zawsze by³ bardzo skromny i trochê jakby oniemielony
faktem, ¿e to on obok prof. Ma³gorzaty Szostakowskiej by³ wówczas bohaterem dnia. Wielokrotnie wspomina³, ¿e wreszcie bêdzie móg³ wiêcej czasu
powiêciæ swoim ukochanym wnuczêtom  Piotrowi i Magdzie. Jednak bêd¹c
ju¿ na emeryturze w dalszym ci¹gu sporo czyta³, g³ównie biografie oraz
publikacje z zakresu dziejów Warmii i Mazur. Choæ pisa³ ju¿ rzadziej, to
w³anie w tym czasie opublikowa³ kilka wietnych, dojrza³ych tekstów. Nosi³
siê te¿ z zamiarem opracowania rzetelnej biografii dr. W³adys³awa Gêbika.
Niestety, ju¿ nie zd¹¿y³. Jego stan zdrowia zacz¹³ siê pogarszaæ. Mia³ coraz
mniej si³ i jak wielokrotnie sam mówi³, pisanie sprawia³o mu coraz wiêksz¹
trudnoæ. Mimo i¿ w ostatnich latach rodowisko akademickie jakby o nim
zapomnia³o, a telefon w jego mieszkaniu dzwoni³ coraz rzadziej, to jednak
w dalszym ci¹gu ¿ywo interesowa³ siê tym, co siê dzia³o w Instytucie. Szczerze cieszy³ siê z sukcesów naukowych swoich m³odszych kolegów. Opowiadalimy mu o tym i o ile tylko czas pozwala³, odwiedzalimy go w domu.
Ostatni raz spotkalimy siê z Profesorem na miesi¹c przed jego mierci¹. By³
ju¿ wtedy bardzo chory i cierpi¹cy, jednak znosi³ ten stan bardzo godnie.
Wiedzia³, ¿e umiera i ¿e najprawdopodobniej jest to nasze ostatnie spotkanie.
Po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie zmar³ w Olsztynie 25 maja 2009 r.
Jako historyk dziejów najnowszych by³ znakomitym znawc¹ polskiej
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owiaty. Stanowi³ pod tym wzglêdem prawdziw¹ kopalniê wiedzy. Ale nade
wszystko by³ porz¹dnym, uczciwym i dobrym cz³owiekiem, wolnym od zawici, dwulicowoci i k³amstwa, a to dzisiaj nader rzadkie cechy. Szanowalimy
go w³anie za to, jakim by³, ¿e nikogo nie udawa³, stroni³ od wszelkich
krêgów towarzyskich i koterii. Cieszy³ siê te¿ szacunkiem i sympati¹ wielu
studentów, którzy jeszcze po latach czêsto serdecznie go wspominaj¹.
By³ zawsze skromny, umiechniêty, ¿yczliwy ludziom. Takim go zapamiêtamy.
Witold Gieszczyñski, Karol Sacewicz
(Olsztyn)
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W 2009 r. mija dziesiêæ lat od momentu, kiedy ukaza³ siê pierwszy tom
czasopisma naukowego Echa Przesz³oci redagowanego przez rodowisko
historyków Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Utworzenie uniwersytetu w stolicy Warmii stanowi³o wyzwanie dla olsztyñskich historyków i musia³o oznaczaæ zmianê jakociow¹ tak¿e je¿eli chodzi o wydawanie ogólnokrajowego czasopisma naukowego1.
G³ównym inicjatorem powo³ania nowego czasopisma UWM by³ ówczesny
dyrektor Instytutu Historii prof. S³awomir Kalembka, wybitny znawca historii
politycznej oraz historii myli politycznej XIX w., a zw³aszcza dziejów Wielkiej
Emigracji. Jako przewodnicz¹cy Komitetu Redakcyjnego Ech Przesz³oci
prof. Kalembka zgromadzi³ wokó³ siebie grono wspó³pracowników, którzy podjêli siê redagowania kolejnych tomów tego czasopisma. 13 grudnia 2001 r. jego
miejsce zaj¹³ prof. Jan Sobczak, znany i ceniony badacz dziejów Rosji XIXXX w.
Jako jeden z g³ównych inicjatorów utworzenia nowego czasopisma naukowego prof. Sobczak doprowadzi³ do powo³ania sta³ego zespo³u redakcyjnego,
w którego sk³ad weszli: dr hab. Norbert Kasparek, dr hab. Kazimierz £atak
i dr Witold Gieszczyñski. Zadba³ tak¿e o usystematyzowanie metod pracy
redakcji, okrelenie profilu czasopisma, wprowadzenie nowych dzia³ów, jak
równie¿ promocjê Ech Przesz³oci na ogólnopolskim rynku wydawniczym2.
W 2005 r. po przejciu na emeryturê prof. Sobczak z³o¿y³ rezygnacjê
z pe³nionych funkcji w redakcji, przekazuj¹c czasopismo m³odszemu pokoleniu historyków. Obraduj¹cy 27 kwietnia tego roku Komitet Redakcyjny wybra³ na przewodnicz¹cego tego gremium dr. hab. Norberta Kasparka, natomiast redaktorem naczelnym czasopisma zosta³ dr Witold Gieszczyñski. Po1 W latach 19971998 ukaza³y siê dwa tomy Prac Historycznych, pod red. prof. Tadeusza
Filipkowskiego, których wydawc¹ by³a Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna w Olsztynie.
2 Szerzej: J. Sobczak, Bilans piêciolecia, Echa Przesz³oci 2005, nr 6, s. 317322.
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nadto do redakcji do³¹czyli równie¿: dr Jan Gancewski (sekretarz) i dr Roman Jurkowski. W tym czasie ostatecznie wykrystalizowa³ siê Komitet Redakcyjny Ech Przesz³oci, w którego sk³ad wesz³o osiemnastu samodzielnych pracowników naukowych  profesorów i doktorów habilitowanych reprezentuj¹cych zarówno orodki naukowe krajowe (Warszawa, Toruñ, Olsztyn), jak i zagraniczne (Pary¿, Berlin, Greifswald, Kaliningrad)3.
Czasopismo naukowe, które stanowi wizytówkê rodowiska historyków
olsztyñskich skupionych przede wszystkim w Instytucie Historii i Stosunków
Miêdzynarodowych UWM, zdoby³o ju¿ na krajowym rynku wydawniczym
znacz¹c¹ pozycjê. Od 2000 r. ukaza³o siê dziesiêæ tomów tego rocznika,
a kolejne znajduj¹ siê ju¿ w przygotowaniu. Dzisiejsze oblicze czasopisma
kszta³towa³o siê etapami, by po kilku latach osi¹gn¹æ obecn¹ formu³ê. Poszczególne tomy sk³adaj¹ siê z nastêpuj¹cych dzia³ów: artyku³y i rozprawy,
dokumenty i materia³y, problemy i dyskusje, relacje i wspomnienia, polemiki,
recenzje i omówienia, kronika naukowa, po¿egnania, bibliografie. Nale¿y
podkreliæ, ¿e szczególnie w ostatnich latach Echa Przesz³oci rozwija³y siê
bardzo dynamiczne. Wypracowano optymalny w istniej¹cych warunkach profil czasopisma, a zamieszczane materia³y cechuje coraz wy¿szy poziom merytoryczny4. Te konsekwentne dzia³ania ca³ego zespo³u redakcyjnego przynios³y okrelony efekt, poniewa¿ obecnie Echa Przesz³oci spe³niaj¹ kryteria
dotycz¹ce podwy¿szonej punktacji czasopism naukowych5. Czasopismo figuruje te¿ na tzw. licie regensburskiej6.
Warto nadmieniæ, ¿e redaktorzy Ech Przesz³oci przyjêli zasadê, by do
druku przyjmowaæ jedynie teksty oryginalne, dotychczas nigdzie nie publikowane. Warto te¿ dodaæ, ¿e na ³amach czasopisma ukazuj¹ siê materia³y dotycz¹ce wszystkich epok historycznych zarówno z zakresu historii powszechnej,
jak i dziejów Polski. Nierzadko podejmowane s¹ wa¿kie zagadnienia z historii
Warmii i Mazur, choæ  co nale¿y podkreliæ  ambicj¹ zespo³u redakcyjnego
jest, aby nie by³o to jedynie czasopismo o charakterze regionalnym. Miar¹ tych
poczynañ niech bêdzie fakt, ¿e na ³amach Ech Przesz³oci swoje teksty publikowa³o blisko 130 historyków reprezentuj¹cych zarówno orodki naukowe
w kraju, jak równie¿ z zagranicy, m.in. z Francji, £otwy, Rosji, Bia³orusi. S¹
oni autorami m.in. 135 rozpraw i artyku³ów, 80 recenzji i omówieñ, a tak¿e
przygotowali do druku 37 oryginalnych dokumentów i materia³ów ród³owych.
3 W lipcu 2005 r. JM Rektor UWM w Olsztynie prof. Ryszard Górecki oficjalnie powo³a³
zarówno cz³onków Komitetu Redakcyjnego, jak i Redakcji Ech Przesz³oci.
4 [Rec.] P. Wieczorkiewicz, Czytaj¹c Echa Przesz³oci, Arcana 2006, nr 2(68), s. 219222.
5 Wykaz czasopism naukowych wraz z przypisan¹ im liczb¹ punktów z 31 marca 2009 r.
zob. [online] <http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/50/09/50095/20090402_wykaz>, s. 321 (dostêp: 3.04.2009).
6 Baza, popularnie zwana list¹ regensbursk¹, znajduj¹ca siê na serwerze Universitätsbibiothek Regensburg (Zob. [online] <http://www.bibliothek.uni-regensburg.de>) istnieje w sieci
internetowej od 1997 r. i zawiera informacje o dostêpie do elektronicznych wersji czasopism
naukowych. Na licie regensburskiej s¹ umieszczane te czasopisma, które spe³niaj¹ kryteria
naukowoci o podwy¿szonej punktacji krajowej.
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Odezwa zjazdowa Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Historycznego
Zarz¹d G³ówny Polskiego Towarzystwa Historycznego zwo³uje w dniach
1619 wrzenia 2009 r. XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich.
Patronat nad Zjazdem tradycyjnie zgodzi³ siê obj¹æ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który bêdzie jego honorowym gociem. Na miejsce obrad po
raz pierwszy wybrano Olsztyn z uroczo zlokalizowanym kampusem Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego.
To bêdzie ju¿ drugi  po Krakowie  Zjazd w XXI w. W nowej rzeczywistoci geopolitycznej, w momencie, kiedy Polska sta³a siê pe³noprawnym cz³onkiem Zjednoczonej Europy, has³o Zjazdu Powrót do róde³ zyska³o nowy
wymiar. ród³a rozumiane s¹ zarówno jako origines, jak i jako fontes.
Origines to przesz³oæ. Has³o powrotu do róde³ w tym rozumieniu oznacza
przypomnienie g³ównych sk³adowych dziejów europejskich oraz roli, któr¹ odgrywa³a w nich Polska. Fontes to ród³a historyczne, materia³ bêd¹cy podstaw¹ pracy historyka. Tu has³o powrotu do róde³ wyra¿aæ ma siê nie tylko
w analizie klasycznej jego formy. Zjazd bêdzie tak¿e doskona³¹ okazj¹ do
metodologicznej dyskusji nad nowymi rodzajami róde³, które funkcjonuj¹
w przestrzeni wirtualnej lub na nieklasycznych nonikach informacji.
Istotne miejsce w programie Zjazdu zajmie problematyka nauczania i upowszechniania wiedzy historycznej w zreformowanej szkole oraz problem roli
i znaczenia ród³a historycznego w dydaktyce historii. Nie zabraknie dyskusji
o pograniczach, o regionach ojczystych, o regionach wiata i mniejszociach.
XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich to nie tylko wiêto historyków. Zapraszamy wszystkich, których historia interesuje, pasjonuje i bawi, bez
wzglêdu na profesjê i wykszta³cenie. Liczymy na udzia³ nauczycieli historii,
wiedzy o spo³eczeñstwie i kulturze. Drzwi Zjazdu stoj¹ otworem dla doktorantów, studentów oraz uczniów starszych klas szkó³ rednich. To w³anie im
stwarzamy niepowtarzaln¹ okazjê do bezporedniego kontaktu ze specjalistami, uznanymi autorytetami oraz wynikami ich najnowszych badañ.
Wzorem poprzednich zjazdów, obecny równie¿ ma spe³niaæ rolê integruj¹c¹ rodowisko historyczne. Chcemy, aby Zjazd sta³ siê okazj¹ nie tylko do
wymiany myli, idei i pogl¹dów, ale okazj¹ do spotkañ, tak¿e towarzyskich.
Dlatego planujemy imprezy towarzysz¹ce o charakterze kulturalnym, wystawy
i ekspozycje, wycieczki po Olsztynie, Warmii i Mazurach oraz codzienne spacery po kampusie uniwersyteckim malowniczo po³o¿onym nad Jez. Kortowskim.
Komitet Zjazdowy stanowi Prezydium Zarz¹du G³ównego oraz Oddzia³
PTH w Olsztynie. Godnym podkrelenia jest fakt, i¿ w organizacjê XVIII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, poza lokalnym rodowiskiem historycznym, skupionym g³ównie w Instytucie Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, zaanga¿owa³ siê samorz¹d Olsztyna.
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