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Miron Wolny
Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

HANNIBAL JAKO TWÓRCA SFA£SZOWANEJ
KORESPONDENCJI?
LIST DO MIESZKAÑCÓW SALAPII (208 P.N.E.)
S³owa kluczowe: Kartagina, druga wojna punicka, Hannibal, historiografia rzymska, Salapia
Key words: Carthage, The Second Punic War, Hannibal, Roman historiography,
Salapia

Wprowadzenie
List jako narzêdzie przekazywania informacji jest  sam w sobie  historycznym, ale te¿ cennym weryfikatorem prawd uznawanych za obiektywne.
Czasami, jak wskazuje omawiany poni¿ej przyk³ad, istotna w badaniach jest
sama informacja o licie, nawet gdy nie znamy jego treci i tylko na domniemaniach mo¿emy opieraæ rzeczywiste zaistnienie takiego komunikatu. Staro¿ytnoæ zna³a rozmaite formy epistolograficzne, rozró¿nia³a kategorie listów
i dostrzega³a ich tematyczn¹ gradacjê. Stawa³o siê to zapewne powodem
powstania szeregu antologii, czy wystêpowania licznych cytacji listów w ród³ach narracyjnych. Rozmiar problemu uzmys³awiaj¹ chocia¿by lektura publikacji W. Speyera, który w swojej pracy zajmuje siê jedynie problemem
fa³szowania listów w staro¿ytnoci1 czy konferencje naukowe, szeroko omawiaj¹ce ten temat2.
1 W. Speyer, Die literarische Fälschung im heidinischen und christlichen Altertum. Ein
Versuch Ihrer Deutung, München 1971.
2 Przyk³adem jest konferencja naukowa zorganizowana przez toruñski oddzia³ Polskiego
Towarzystwa Filologicznego przy Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu pt. List grecki
i ³aciñski poprzez wieki (2526 wrzenia 2015).
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Jak pokazuj¹ badania nad dzia³alnoci¹ najlepiej znanego sporód wodzów kartagiñskich  Hannibala, równie¿ korespondencja przez niego prowadzona stanowi problem frapuj¹cy naukowo. Jeli potraktujemy Hannibala
jako epigona hellenistycznych protagonistów z Aleksandrem Wielkim na czele3, a tak¿e, gdy rozwa¿ymy dzia³alnoæ dowódców kartagiñskich w realiach
drugiej wojny punickiej, to w ka¿dym przypadku list stanowi³ immanentny
element prowadzonej polityki. W realiach polityki rzymskiej równie¿ stosowano tê formê raportowania, jako bardziej sprzyjaj¹c¹ unikniêciu przeinaczeñ, które mog³y nieæ ustne formy przekazywania komunikatu. Ponadto
list oficjalny zawiera³ pieczêæ sygnuj¹c¹ i stanowi¹c¹ potwierdzenie jego wiarygodnoci. List Hannibala do mieszkañców Salapii w teorii stanowi idealny
przyk³ad informacji zmanipulowanej, w której nadawca jest podmiotem innym, ani¿eli ten spodziewany przez odbiorcê i wynikaj¹cy z pieczêci firmuj¹cej list. W prezentowanych rozwa¿aniach nie chodzi zatem o analizê formy
epistolograficznej, lecz podjêcie kwestii zaistnienia w ród³ach narracyjnych danej, informuj¹cej o próbie przeprowadzenia przez Hannibala fortelu
(strathg»ma). W licie do mieszkañców Salapii Hannibal  podaj¹c siê za
Marka Klaudiusza Marcellusa  wydaje im rozkaz otwarcia bram miasta dla
nadchodz¹cych, jakoby rzymskich posi³ków. Kartagiñczyk uwiarygodnia jednoczenie korespondencjê poprzez przypieczêtowanie jej sygnetem nale¿¹cym
do nie¿yj¹cego od niedawna rzymskiego konsula.
Przeprowadzona przez Hannibala akcja ju¿ na pierwszy rzut oka wywo³uje wiele w¹tpliwoci  w swojej ogólnej wymowie wyranie bowiem afirmuje
lansowan¹ w rzymskiej historiografii koncepcjê punickiej zwodniczoci (punica
fraus), natomiast samego Hannibala przedstawia jako oszusta (poteên).
Z powy¿szych powodów, poszukiwanie ród³owego rdzenia i okrelenie jego
wiarygodnoci powinno poprzedziæ okrelenie kontekstu sytuacyjnego, w którym znalaz³ siê Hannibal w momencie mierci Marka Kludiusza Marcellusa.
3 We wspó³czesnych badaniach teoria ta ma wci¹¿ swoich zwolenników. Admiratorzy postrzegania Hannibala i jego polityki przez pryzmat konwencji hellenistycznej przywi¹zuj¹ niekiedy wagê do bardziej uniwersalnych, nieraz poza-hellenistycznych szczegó³ów, zob. F. Cassola,
Il Diadema Annibale, w: Studi Annibalici. Atti del Convegno svoltosi a Cortona  Tuoro sul
Trasimeno  Perugia (ottobre 1961), Cortona 1964, s. 191194; J. D. Breckenridge, Hannibal as
Alexander, Ancient World 7, 1983, s. 111128. G. Brizzi, Gli studi annibalici, w: Atti del II
Congresso internazionale di studi fenici e punici, Roma, 914 novembre 1987, vol. I, Roma 1991,
s. 5965; Y. Le Bohec, Histoire militaire des guerres puniques, Monaco 1995, s. 157; G. Brizzi,
Annibale: esperienze, riflessioni, prospettive, w: I Fenici: ieri, oggi, domani. Ricerche, scoperte,
progetti (Roma 35 marzo 1994), Roma 1995, s. 6576; Idem, Hannibal, sa religiosité, sa
légende: pour une mise au point du problème, w: Pouvoir et religion dans le monde Romain en
hommage à Jean-Pierre Martin, ed. A. Vigourt, Paris 2006, s. 1727. Temat jest szerszy
(I. Hahn, Die Hellenisierung Karthagos und die punisch-griechischen Beziehungen im 4. Jahrhunderts v. u. Z, w: Hellenistiche Poleis II, ed. E. C. Welskopf, Berlin 1974, s. 841854), a teza
o Hannibalu jako wodzu zainspirowanym pañstwami hellenistycznymi wynika z Hannibalocentrycznego zorientowania róde³ narracyjnych, przy jednoczesnej recepcji opisu wydarzeñ powstaj¹cych w realiach hellenistycznych  g³ównie relacji Polibiusza, zob. M. Wolny, Studia nad
statusem i kompetencjami dowódców kartagiñskich w okresie przewagi Barkidów 237201 p.n.e.,
Olsztyn 2013, s. 8194.
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Historyczny kontekst wydarzeñ
Rok 208 p.n.e. by³ dla kampanii prowadzonej przez Kartagiñczyków
w Italii kolejnym etapem grzêniêcia. Wielki sukces militarny osi¹gniêty
przez Hannibala pod Kannami (216 p.n.e.) nie zosta³ przekuty w polityczne
zwyciêstwo, które mog³oby staæ siê jego udzia³em w wyniku oblê¿enia i zdobycia Rzymu4. Wynegocjowana przez Magona pomoc udzielona przez w³adze
Kartaginy nie okaza³a siê wystarczaj¹ca5, natomiast uk³ad pomiêdzy Hannibalem a Filipem V6, poza tym, ¿e przysporzy³ wroga Rzymowi, a samemu
Antygonidzie k³opotów, nie odegra³ wiêkszej roli. W roku 211 p.n.e. od Kartagiñczyków odpad³a Kapua7, w 210 p.n.e. Salapia, a w 209 p.n.e. od³¹czy³ siê
Tarent8. Zwyciêskie postêpy rzymskiej kampanii w Hiszpanii zachwia³y
z kolei stabilnoci¹ punickiego zaplecza w konflikcie na terenie Italii9. Mimo
to mo¿na jednak za³o¿yæ, ¿e jeszcze w roku 208 p.n.e. istnia³a potencjalna
szansa na odwrócenie niekorzystnej dla Kartagiñczyków sytuacji. Pokaza³y
to wydarzenia roku nastêpnego, kiedy to druga ekspedycja kartagiñska dowodzona przez najm³odszego z braci Barkidów  Hazdrubala, wdar³a siê do
Italii. W wyniku niekorzystnego dla Kartagiñczyków splotu wydarzeñ  przegranej nad Metaurusem (207 p.n.e.), wynik ekspedycji okaza³ siê odwrotny
4 L. Laurenzi, Perchè Annibale non assediò Roma. Considerazioni archeologiche, w: Studi
Annibalici. Atti del Convegno svoltosi a Cortona  Tuoro sul Trasimeno  Perugia (ottobre 1961),
Cortona 1964, s. 141152; D. Hoyos, Maharbals Bon Mot: Authenticity and Survival, Classical
Quarterly 50, 2000, s. 610614.
5 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, red.
R. Sajkowski, Olsztyn 2007, s. 1423.
6 Temat zosta³ szeroko potraktowany w badaniach: E. J. Bickermann, Hannibals Covenant, American Journal of Philology 1952, 73, s. 123; A.-H. Chroust, Internationale Verträge
in der Antike. Die diplomatischen Verhandlungen zwischen Hannibal und Philipp V von Makedonia, w: Hannibal, ed. K. Christ, Darmstadt 1974, s. 275334; M. L. Barré, The God-List
Treaty between Hannibal and Philip V of Macedonia: A Study in the Light of the Ancient Near
Eastern Treaty Tradition, Baltimore 1983 (wyczerpuj¹ce studium terminologii znamionuj¹cej
traktat); L. Longaretti, Laleanza tra Annibale e Filippo V di Macedonia, Storia antica  Instituto Lombardo 123, 1989, s. 183192 (nowa propozycja datacji traktatu); N. Mantel, Der Bündnisvertrag Hannibals mit Philipp V. von Makedonien. Anmerkungen zur Verknüpfung des Zweiten
Makedonischen Krieges mit dem Zweiten Punischen Krieg bei Livius, w: Rom und der Griechische Osten. Festschrift für H. Schmitt zum 65. Geburtstag dargebracht von Schüllern, Freunden
und Münchener Kollegen, ed. Ch. Schubert, K. Brodersen, Stuttgart 1995, s. 175186.
7 J. Ungern-Sternberg, Capua im Zweiten Punischen Krieg, München 1975.
8 Na temat roli Tarentu w polityce rzymskiej zob. P. Wuilleumier, Tarente des origines â la
conquête romaine, Paris 1939.
9 Na temat sytuacji w Hiszpanii zob. W. Brewitz, Scipio Africanus Maior in Spanien 210206,
Tübingen 1914; M. J. Blázquez, M. P. García, G. Pérez, Los Bárquidas en la Península Ibérica,
w: Atti del II Congresso internazionale di studi fenici e punici, Roma, 914 novembre 1987, vol. I,
Roma 1991, s. 2750; M. M. Camino, Cartagena durante época bárquida: precendentes y estado
de la cuestión, w: La segunda guerra púnica en Iberia, XIII Jornadas de Arqueología feniciopúnica (Eivissa 1998), Eivissa 2000, s. 924; F. G. Alonso, Roma, Carthago, Íberos y Celtíberos.
Las grandes querras en la Península Ibérica, Barcelona 2006.
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do zamierzonego, co stanowi³o definitywne przekrelenie nadziei na kartagiñskie zwyciêstwo w drugiej wojnie punickiej.
Zarysowana sytuacja nie zmienia jednak faktu, ¿e pomimo istnienia jeszcze tej jednej szansy na odbicie siê od dna, w roku 208 p.n.e. Kartagiñczycy
na terenie Italii walczyli w defensywie. Nie ulega dyskusji, ¿e Hannibal
spodziewa³ siê posi³ków ze strony Pó³wyspu Iberyjskiego. J. Seibert w przekonuj¹cy sposób wskaza³ na mo¿liwoæ istnienia po³¹czenia pomiêdzy Pó³wyspem Iberyjskim a Itali¹ poprzez drogê alpejsk¹, której dro¿noæ by³a zachowana w okresie drugiej wojny punickiej  ze szczególnym uwzglêdnienie lat
218-207 p.n.e.10. Zapewne z tamtej strony raportowano Hannibalowi o sytuacji w Hiszpanii, jak te¿ upewniono go w mo¿liwociach zorganizowania
wyprawy posi³kowej. Tymczasem jednak z punktu widzenia dzia³aj¹cego na
niekorzyæ Kartagiñczyków czasu, kluczow¹ dla ratowania po³o¿enia Punijczyków by³a sytuacja na po³udniu Italii11. Miasto Salapia, le¿¹ce na po³udnie
od Brundizjum12 nieomal na skraju Pó³wyspu Apeniñskiego, poprzez swoje
usytuowanie wpisywa³o siê w kartagiñski plan odzyskania obrze¿y Italii.
Ponadto ponowne przejêcie tego orodka przez Hannibala mog³o byæ korzystne tak¿e z uwagi na s¹siedztwo morza, stwarza³o bowiem potencjalne mo¿liwoci uczynienia refugium dla wojsk punickich, tudzie¿ urz¹dzenia tam portu, aby przyj¹æ posi³ki z zewn¹trz. Mo¿liwoæ wspó³pracy ze wiatem greckim
nie by³a wszak w owym czasie kwesti¹ zamkniêt¹. Ponadto ju¿ sprawa domniemanego Dazjusza z Salapii13 wydaje siê wskazywaæ, ¿e zainteresowanie
Hannibala tymi terenami nie musia³o byæ kwesti¹ przypadkow¹.
Ponadto sytuacja w Italii by³a istotn¹ przes³ank¹ dla koniecznoci siêgniêcia po Salapiê. Kiedy w 209 roku p.n.e. Etruria znalaz³a siê w stanie
pewnego zrewoltowania, senat  po zaalarmowaniu Rzymu przez propretora
Kalpurniusza Pizona  zdecydowa³ siê na wys³anie nowo desygnowanego
konsula Marka Klaudiusza Marcellusa na pó³noc w celu dokonania inspekcji
terenu. Jednoczenie, jak na podstawie przekazu Liwiusza s³usznie zak³ada
A. J. Pfiffig, konsul otrzyma³ specjalne pe³nomocnictwa, dziêki którym
w razie potrzeby móg³ nakazaæ armii stacjonuj¹cej w Apulii przemarsz do
Etrurii14. Zdaniem R. A. L. Fella inspekcja nie doprowadzi³a do wykrycia
10

J. Seibert, Zur Logistik des Hannibal-Feldzuges: Nachschub über die Alpen?, w: Punic
Wars. Proceedings of the Conference held in Antwerp from 23 th to 26 th of November 1988 in
cooperation with the Department of History of the Universiteit Antwerpen (U.F.S.I.A.), ed.
H. Devijver, E. Lipiñski, Leuven 1989, s. 213221.
11 P. M. Fronda, Between Rome and Carthage. Southern Italy during The Second Punic
War, Cambridge 2010, s. 260269.
12 W owym czasie tereny te okrelano uogólnion¹ nazw¹ Apulii. Wg mapy zamieszczonej
przez J. Seiberta, Hannibal, Darmstadt 1993, Karte 5 (Zussamenhang), Salapia znajdowa³a siê
na terenie Kalabrii.
13 Por. M. Wolny, Dasius aus Brundisium  ein historiographisches Rätsel, DO-SO-MO.
Fascicula Mycenologica Polona 7 (Fascicula Classica), Piotrków Trybunalski 2007, s. 219226.
14 Liv. 27.21.7; A. J. Pfiffig, Die Haltung Etruriens im 2 Punischen Krieg, Historia 15,
1966, s. 199.
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orodka odpowiedzialnego za wywo³anie ruchawki15. Ponadto sam Liwiusz
nie przedstawi³ wyników tego rekonesansu. Najwa¿niejsze jest jednak to, ¿e
konsulowi nie uda³o siê st³umiæ zamieszek za pomoc¹ posiadanych oddzia³ów16. A zatem z kontekstu sytuacji wynika, ¿e mo¿liwe, a przede wszystkim
planowane zwolnienie Apulii ze stacjonuj¹cych tam wojsk rzymskich dawa³o
lepsze szanse na zajêcie Salapii przez Kartagiñczyków z uwagi na niewystarczaj¹ce do zorganizowania odsieczy si³y rzymskie. Najwa¿niejsz¹ jednak
spraw¹ by³o to, ¿e uwaga Rzymian skoncentrowana by³a na wydarzeniach
w Etrurii, co stanowi³o potencjalnie dobry moment do zadzia³ania Punijczyków w sprawie Salapii, b¹d innych okolicznych orodków. Czy jednak nadzieja na odzyskanie Salapii mog³a byæ przyczyn¹ zastosowania przez Hannibala podstêpu, polegaj¹cego na przes³aniu do mieszkañców miasta
sfa³szowanego listu? Do próby udzielenia w³aciwej odpowiedzi na to pytanie
mo¿e w dalszym etapie prowadziæ uwa¿na lektura relacji ród³owych, powiêconych temu zagadnieniu.

Relacje o sfa³szowanym licie w ród³ach narracyjnych
Najstarszym z zachowanych wiadectw jest relacja Liwiusza. Autor wychodzi tutaj od informacji na temat cia³a Marcellusa, które znalaz³ Hannibal
i wówczas rozkaza³ je pogrzebaæ: ibi inventum Marcelli corpus sepelit. Nastêpnie autor rzymski informuje, ¿e Krispinus przestraszony zarówno z powodu mierci swojego kolegi na urzêdzie, Marcellusa, jak te¿ z powodu rany,
któr¹ odniós³ w walce z Kartagiñczykami, najbli¿szej nocy w ciszy uda³ siê
w dalsz¹ drogê i w pierwszych górach, do jakich dotar³, poleci³ wysoko rozbiæ
obóz, w miejscu, zabezpieczonym ze wszystkich stron17. Liwiusz sugeruje, ¿e
wówczas obydwu wodzów, czyli Krispinusa i Hannibala, nasz³a jedna bystra
myl (ibi duo duces segaciter moti sunt)18, a mianowicie jednego, ¿eby skorzystaæ z podstêpu, drugiego, ¿eby podstêp ów udaremniæ: alter ad inferendam,
alter ad cavendam fraudem19. Jak wynika dalej z relacji Liwiusza, inicjatywê
przej¹³ Krispinus, który wyst¹pi³ w roli osoby udaremniaj¹cej mo¿liwy do
zrealizowania podstêp Hannibala. Jak podaje pisarz z Patawium, Hannibal
wraz z cia³em Marcellusa wszed³ w posiadanie piercieni konsula: anulis
Marcelli simul cum corpore Hannibal potius erat20. Z tekstu Liwiusza wynika, ¿e stwarza³o to niebezpieczeñstwo, i¿ kartagiñski dowódca wykorzysta
posiadane sygnety do opieczêtowania fa³szywej korespondencji w celu nada15

R. A. L. Fell, Etruria and Rome, Cambridge 1924, s. 160.
A. J. Pfiffig, Die Haltung Etruriens, s. 199.
17 Liv. 27.28.2: Crispinus, et morte conlegae et suo vulnere territus, silentio insequentis
noctis profectus, quos proxumos nanctus est montis, in iis loco alto et tuto undique castra posuit.
18 Liv. 27.28.3.
19 Liv. 27.28.3.
20 Liv. 27.28.3.
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nia jej sygnatur wiarygodnoci. Pisarz rzymski wyra¿a to w wypowiedzi
komunikuj¹cej, ¿e Krispinus obawiaj¹c siê, aby Punijczyk nie u¿y³ sygnetu
na czyj¹ szkodê, rozes³a³ do najbli¿szych miast wiadomoæ o mierci kolegi,
a tak¿e o tym, ¿e piercienie znalaz³y siê w rêkach wroga: eius signi errore ne
cui dolus necteretur a Poeno metuens, Crispinus circa civitates proximas miserat nuntios, occisum conlegam esse anulisque eius hostem potitum. Przestrzega³ przy tym, aby mieszkañcy tych miast nie dawali wiary ¿adnemu
pismu sygnowanemu imieniem Marcellusa21. W dalszej relacji Liwusza czytamy, ¿e wiadomoæ od Krispinusa nadesz³a do Salapii na krótko przed nadejciem pisma od Hannibala, które zosta³o wystosowane rzekomo przez
Marcellusa i g³osi³o, ¿e w nocy nastêpuj¹cej po dniu, w którym dostarczono
pismo, konsul przybêdzie do Salapii. ¯o³nierze, stacjonuj¹cy w tym miecie
maj¹ byæ zatem gotowi, na wypadek gdyby zasz³a potrzeba jakiejkolwiek
pomocy z ich strony22.
Nieco bardziej skondensowan¹ relacjê prezentuje Plutarch. Fakt, ¿e pisarz z Cheronei informacjê o b¹d co b¹d szczególe, czyli sfa³szowanym
licie przekazuje w biografii Marcellusa, nakazuje rozpatrzenie jego sprawozdania w drugiej kolejnoci. Autor ten  podobnie jak Liwiusz  interesuj¹ce
nas doniesienie wyprowadza z narracji dotycz¹cej okolicznoci znalezienia
cia³a Marcellusa przez Hannibala. Pisze, ¿e wszyscy inni ma³o obchodzili
kartagiñskiego dowódcê, jedynie na wiadomoæ o mierci Marcellusa Kartagiñczyk przybieg³ na miejsce, stan¹³ nad poleg³ym, przygl¹daj¹c siê przez
d³u¿szy czas jego silnej i piêknej budowie. Milcza³ i nie objawi³ radoci  jak
kto, kto zabi³ energicznego i uci¹¿liwego przeciwnika23. Jak pisze Plutarch
 Hannibal pomyla³ jeszcze nad osobliwym i niepojêtym koñcem ¿ycia konsula, zabra³ jego piercieñ, po czym nakaza³ jego zw³oki nale¿ycie opatrzyæ
i piêknie ubraæ. Cia³o konsula dowódca kartagiñski spali³ z honorami, za
popio³y zebra³ do srebrnej urny, któr¹ ozdobi³ wieñcem i w tej postaci rozkaza³ j¹ przes³aæ synowi Marcellusa24.
Kolejn¹ relacjê, jednoczenie obfituj¹c¹ w szereg istotnych dla podjêtego
tematu szczegó³ów, znajdujemy u Appiana. Autor ten podaje, ¿e zanim jeszcze wieæ o mierci Marcellusa siê rozesz³a, Hannibal napisa³ do znienawidzonych przez siebie mieszkañców Salapii list sygnowany pieczêci¹ Rzymianina. Pismo zawiera³o komunikat o zbli¿aj¹cym siê wojsku Marcellusa oraz
21

Liv. 27.28.3.
Liv. 27.28.5: paulo ante hic nuntius consulis Salapiam venerat, cum litterae ab Hannibale alltae sunt Marcelli nomine compositae se nocte, quae diem illum secutura esset, Salapiam
venturum: parati milites essent, qui in praesidio erant, si quo opera eorum opus esset.
23 Plut. Marc. 30.1: Ann bv d] tîn m]n ¥llwn l£cistoj Ãn lÒgoj, M£rkellon d] peptwknai
putqÒmenoj, aÙtÕj xdramen p tÕn tÒpon, ka tù nekrù parast£j, ka polÝn crÒnon t»n te ·èmhn
toà sèmatoj katamaqën ka tÕ eÍdoj, oÜte fwn¾n ¢rÁken Øer»fanon, oÜt ap Ôyewj tÕ caron, æj
¥n tij rgèdh polmion ka barÝn ¢pektonèj, xfhnen.
24 Plut. Marc. 30.2: ¢ll pitqum£saj tÕ par£logon tÁj teleutÁj, tÕn m]n daktÚlion ¢fe leto,
tÕ d] sîma kosm»saj prponti kÒsmJ ka periste laj nt mwj kause, ka t¦ le yana sunqej ej
k£lpin ¢rgur©n, ka crusoàn mbalën stfanon, ¢psteile prÕj tÕn uÒn.
22
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zawiera³o rozkaz dotycz¹cy wpuszczenia oddzia³ów do miasta. Jak dalej informuje Appian, list mia³ byæ dorêczony mieszkañcom Salapii przez jakiego
rzymskiego zbiega25. Mieszkañcy miasta mieli jednak otrzymaæ uprzednio
list rozes³any do wszystkich okolicznych miast przez Kryspinusa.
W pimie zostali ostrze¿eni, ¿e piercieñ z pieczêci¹ Marcellusa dosta³ siê
w rêce Hannibala26. Dalsza relacja Appiana zawiera opis wydarzeñ bêd¹cych
konsekwencj¹ zarysowanej wy¿ej sytuacji. Mieszkañcy Salapii mieli odes³aæ
pos³añca, aby w trakcie swojego ewentualnego pobytu w miecie nie zauwa¿y³, ¿e podstêp wykryto. Polecono, aby przekaza³ swojemu mocodawcy, ¿e
mieszkañcy zastosuj¹ siê do rozkazu. Tymczasem sami uzbroili siê i czekali
na murach na nadejcie wojsk kartagiñskich27. Kiedy zbli¿y³ siê Hannibal
z oddzia³em numidyjskim, zaopatrzonym w broñ rzymsk¹, mieszkañcy Salapii otworzyli mu bramê, podnosz¹c j¹ przy pomocy specjalnego mechanizmu.
Jak informuje Appian, wszystko to odbywa³o siê przy zachowaniu pozorów,
¿e witane jest wojsko Marcellusa. Kiedy do miasta wesz³o tyle jednostek
kartagiñskich, ile spodziewano siê z ³atwoci¹ rozgromiæ, zamkniêto bramê
przy pomocy mechanizmu i dokonano anihilacji znajduj¹cych siê wewn¹trz
murów miasta oddzia³ów. Kartagiñczycy pozostaj¹cy na zewn¹trz zostali za
odparci przy pomocy pocisków miotanych z miejskich murów28.
Przywo³ane powy¿ej relacje uzupe³nia jeszcze przekaz Frontinusa29,
z którego dowiadujemy siê, ¿e kartagiñski dowódca Magon30 w trakcie oblegania Lokroi nakaza³ rozpowszechniæ w obozie rzymskim pog³oskê o tym, ¿e
po mierci Marcellusa nadejdzie Hannibal i wyzwoli tê miejscowoæ. Kartagiñczyk mia³ w tajemnicy wys³aæ kilku jedców, którzy podkradli siê pod
miasto. Rzymianie mieli daæ siê zwieæ temu podstêpowi, gdy¿ uwierzyli, ¿e
widz¹ przed sob¹ kartagiñsk¹ stra¿ przedni¹, dlatego odp³ynêli z tamtego
miejsca na statkach31.

25 App. Hann. 51.218: Salap noij d] mhn wn eÙqÝj tÚpwsen pistol¾n tÍ sfragdi Markllou,
prn asqsqai polloÝj per toà qan£tou, ka aÙtÒmolon ¥ndra `Rwmaon pemye frein dhloànta, Óti
strati¦ Markllou katÒpin rcoito ka Ð M£rkelloj aÙt¾n Øpodxasqai keleÚoi.
26 App. Hann. 51.219: ¥rti del»fesan Krisp nou gr£mmata teripmyantoj j ¤pantaj, Óti
tÁj Markllou sfragdoj Ann baj kekrat»koi.
27 App. Hann. 51.219.
28 App. Hann. 51.220.
29 Front. Strat. 4.7.26.
30 W najnowszych badaniach dla okresu lat 237201 p.n.e. wyliczono na podstawie róde³
68 dowódców kartagiñskich, byæ mo¿e wspomniany tutaj u Frontinusa Magon, to Magon (5),
o którym relacja urywa siê na roku 208 p.n.e., zob. M. Wolny, Studia nad statusem i kompetencjami dowódców kartagiñskich, s. 242243, 434435.
31 Front. Strat. 4.7.26: Mago, cum Locri obsiderentur a Crispino classis nostrae praefecto,
diffudit a Romana castra rumorem Hannibalem caeso Marcello ad liberandos obsidione Locros
venire; clam deinde equites emissos iussit a montibus, qui in conspectu erant, se ostendere: quo
facto effecit, ut Crispinus Hannibale madesse ratus conscenderet naves ac fugeret.
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Zaw³aszczenie piercieni i sfa³szowany przez Hannibala
list do mieszkañców Salapii jako zawarte
w ród³ach narracyjnych chronologiczne
nastêpstwo mierci Marcellusa
Opowieæ o skradzionym przez Hannibala piercieniu Marcellusa, maj¹cym póniej pos³u¿yæ do uwiarygodnienia listu, jawi siê w g³ównych relacjach
ród³owych jako konsekwencja mierci konsula32. Wydarzenie to stanowi pocz¹tkowy element wszystkich przekazów i wydaje siê stanowiæ istotny punkt
w inicjacyjnych poszukiwaniach ród³owego rdzenia. mieræ Marcellusa jako
narracyjna o zwi¹zuje ze sob¹ wydarzenia nastêpuj¹ce po mierci konsula,
a w wiêc losy jego zw³ok i dóbr nale¿¹cych do Rzymianina. Na postêpowanie
rozpoczynaj¹ce siê od próby wyjanienia pierwotnej podstawy ród³owej, odnosz¹cej siê do zrelacjonowania wydarzeñ, w trakcie których zgin¹³ Marcellus, pozwala przekaz Liwiusza. Autor ten informuje, ¿e istnia³o szereg informacji na ten temat. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e Liwiuszowe wprowadzenie
do problemu ma za zadanie zasugerowaæ hipotetycznoæ wyk³adanych dalej
za³o¿eñ. Liwiusz pisze bowiem, ¿e musia³by kr¹¿yæ wokó³ jednej rzeczy, gdyby chcia³ dok³adnie zreferowaæ ró¿ne wiadomoci, podawane przez poszczególnych autorów i dotycz¹ce mierci Marcellusa: multos circa unam rem
ambitus fecerim, si, quae de Marcelli morte variant auctores, omnia exequi
velim33. Nastêpnie zaznacza, ¿e pomija tych wszystkich innych autorów (ut
ommitam alios) i skupia siê na relacji Celiusza, który przekazywa³ trojak¹
wersjê tego wydarzenia (Coelius triplicem gestae rei memoriam edit). Jedn¹
¿yj¹c¹ w tradycji ustnej (unam traditam fama), drug¹ zapisan¹ w mowie
pogrzebowej wyg³oszonej na czeæ Marcellusa przez jego syna, który mia³ byæ
wiadkiem wydarzeñ (alteram scriptam in laudatione fili, qui rei gestae interfuerit), wreszcie trzeci¹, bêd¹c¹ wynikiem w³asnych dociekañ Celiusza (tertiam quam ipse pro inqiusita ac sibi conperta adfert)34. Dalej Liwiusz podaje,
¿e chocia¿ tradycja jest tutaj ró¿na (ceterum ita fama variat), to jednak
wiêkszoæ autorów zgodnie twierdzi, ¿e konsul wyszed³ z obozu dla zbadania
terenu, a wszyscy, ¿e zosta³ zamkniêty w zasadzce: ut tamen plerique loci
speculandi causa castris egressum, omnes insidiis circumventum tradant35.
W kontekcie powy¿szego, w istocie nie jest rzecz¹ prost¹ ustalenie ród³a, na którym opar³ siê Liwiusz. Zdaniem H. Hesselbartha, Liwiusz pod¹¿a
za Celiuszem, albowiem w swojej wypowiedzi utrzymuje prymat tego autora
nad innymi36. U. Kahrstedt równie¿ obra³ trop Celiañski sugeruj¹c, ¿e
32 Sama mieræ konsula jest potwierdzona ponadto w innych ród³ach, zob. Ampel. 28.4;
Cic. Nat. 3.32.80; Tusc. 1.37.89; Eutr. 3.16.4; Frontin. Strat. 4.7.38; Nep. Hann. 5.3; Oros.
4.18.6-8; Plut. Fab. 19.6; Flamin. 1.4-5.
33 Liv. 27.27.12.
34 Liv. 27.27.13.
35 Liv. 27.27.14.
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w zaadaptowanej przez Liwiusza relacji znajdowa³y siê dwie nieudowodnione
i jedna udowodniona wersja37. A. Klotz w swojej krótkiej polemice z tez¹
Kahrstedta s³usznie zauwa¿y³, ¿e ze wskazówki Liwiusza, zawartej w s³owach tertiam quam ipse pro inqiusita ac sibi conperta adfert wynika jedynie,
¿e trzecia wersja uchodzi³a za udowodnion¹ w stosunku do Celiusza.
W dalszym ci¹gu swojego dowodu Klotz podkrela, ¿e opinia Liwiusza pozostawa³a oczywicie niezale¿na od wypowiedzi Celiusza38. Tym samym uczony
przyczyni³ siê do oddalenia podejrzenia H. Hesselbartha, który mówi³ o wykorzystaniu przez Liwiusza wzoru Celiañskiego. Klotz wprawdzie wypowiedzia³ siê w tej kwestii doæ autorytarnie, buduj¹c swoj¹ opiniê na odczytaniu
przekazu Liwiusza przez pryzmat epigonicznej relacji Plutarcha. Z pewnoci¹ argumentem na korzyæ s³usznego tropu badawczego, przyjêtego przez
Klotza, s¹ s³owa Liwiusza: ceterum ita fama variat, poprzez które autor
z Patawium próbowa³ zasugerowaæ, ¿e stara siê ustaliæ wspólny mianownik
dla wszystkich znanych sobie relacji. Je¿eli w istocie tego rodzaju przes³anka
metodologiczna przywieca³a Liwiuszowi, to nale¿y zastanowiæ siê równie¿
nad wiarygodnoci¹ jego informacji na temat sfa³szowanej korespondencji
Hannibala skierowanej do mieszkañców Salapii.
Jak ju¿ zauwa¿ono powy¿ej, relacja o mierci i pochówku Marcellusa
oraz kradzie¿y piercieni mog¹cych pos³u¿yæ do sygnowania korespondencji
s¹ ze sob¹ logicznie powi¹zane. W relacji Liwiusza najbardziej uderzaj¹ce
jest to, ¿e autor ten najpierw tak wiele uwagi powiêca swoim ród³om39,
a póniej znalezienie i pochówek zw³ok Marcellusa komasuje do jednej lakonicznej frazy ibi inventum Marcellus corpus sepelit40. D. A. Kukofka s³usznie
zwróci³ uwagê na to zastanawiaj¹ce sformu³owanie. Uczony za³o¿y³, ¿e prawdopodobnie istnienie licznych wariantów na temat mierci Marcellusa musia³o
wprowadziæ Liwiusza w pewnego rodzaju zak³opotanie. Z tego powodu wybra³
rozwi¹zanie najprostsze, które pozostawia³o kwestiê otwart¹41. Kukofka podkrela, ¿e s³owo sepelit wskazuje na daleko posuniêt¹ kondensacjê relacji.
Posi³kuj¹c siê danymi Plutarcha, mo¿na by na tej podstawie za³o¿yæ, ¿e
Hannibal po spaleniu zw³ok konsula sam pogrzeba³ urnê z jego prochami42.
Tymczasem, jak wskazano ju¿ powy¿ej, relacja Plutarcha zawiera wiêcej
36 H. Hesselbarth, Historisch-kritisch Untersuchungen zur dritten Dekade des Livius, Halle
1889, s. 531532.
37 U. Kahrstedt, Geschichte der Karthagern von 218146, Berlin 1913, s. 303305.
38 A. Klotz, Die Quellen der Plutarchischen Lebensbeschreibung des Marcellus, Rheinisches Museum 83, 1934, s. 316: sondern tertiam
besagt nur, dass die dritte Fassung für
Coelius als bewiesen galt. Davon ist Livius Urteil natürlich abhängig.
39 Liv. 27.27.12-14.
40 Nies³usznie na temat relacji Liwiusza (cile w odniesieniu do 27.28.2.) wypowiada siê
J. F. Lazenby, s. 179: had his enemys body buried with full military honours.
41 D. A. Kukofka, Süditalien im Zweiten Punischen Krieg, Frankfurt am Main 1990, s. 118.
42 Por. Vir. ill. 45.7; J. Rosenhauer, Symbolae ad quaestionem de fontibus libri qui inscribitur De viris illustribus, Kempten 1882; D. A. Kukofka, Süditalien im Zweiten Punischen Krieg,
s. 118.
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szczegó³ów na temat potraktowania zw³ok Marcellusa przez Hannibala. Mo¿na tutaj zgodziæ siê z konkluzj¹ A. Klotza, wedle której Liwiusz nie by³
pierwowzorem dla relacji Plutarcha43. Autor z Cheronei z pewnoci¹ wykorzysta³ szereg danych pochodz¹cych z ró¿nych róde³ prymarnych. Problem
ten podj¹³ i przekonywaj¹co przedstawi³ w swoim egzegetycznym opracowaniu ju¿ H. Peter44, natomiast D. A. Kukofka zasugerowa³, ¿e przypuszczalnie
Plutarch pomiesza³ swoje zapiski: Plutarch hat wohl hier seine Aufziehungen
durchainandergebracht45. Ustalenie to ma powa¿ne konsekwencje, albowiem
naprowadza na trop wskazuj¹cy na istnienie licznych relacji omawiaj¹cych
zarówno szeroko pojêty pochówek Marcellusa, jak równie¿ to, co wydarzy³o
siê póniej.
Sprawa mierci Marcellusa mia³a pojawiæ siê w laudatio funebris, wyg³oszonej przez Augusta w roku 23 p.n.e. na czeæ jego zmar³ego krewnego,
który by³ ostatnim potomkiem rodu Klaudiuszów-Marcellusów46. Jak s³usznie zauwa¿a G. De Sanctis, w retorycznej formie przemówienia August starym zwyczajem nie móg³ nie odwo³aæ siê do chwalebnych czynów swoich
przodków47, a za taki w koñcu z ca³ym przekonaniem nale¿a³o uznaæ zmagania z Hannibalem. Princeps zdecydowanie oddali³ powszechny pogl¹d mówi¹cy
o rozsypywaniu szcz¹tków. Móg³ siê tutaj odnieæ do informacji popularnej,
nadaj¹c jej swoisty ciê¿ar gatunkowy. Inn¹ spraw¹ jest fakt eksponowania
Marka Klaudiusza Marcellusa w okresie rz¹dów Augusta. Skala tej propagandowej ekspozycji jest rzeczywicie pokana, co udowodni³a zreszt¹
M. Caltabiano, zestawiaj¹c poszczególne wiadectwa, gloryfikuj¹ce rzymskiego konsula48. Konsekwencj¹ rozpatrzenia informacji o zainteresowaniu Marcellusem, a w szczególnoci motywem mierci konsula jest kluczowe dla
43

A. Klotz, Die Quellen der Plutarchischen Lebensbeschreibung des Marcellus, s. 316.
H. Peter, Die Quellen Plutarchs in den Biographien der Römer, Halle 1865, s. 45.
45 D. A. Kukofka, Süditalien im Zweiten Punischen Krieg, s. 118. Zdaniem A. Klotza, Die
Quellen der Plutarchischen Lebensbeschreibung des Marcellus, s. 315 wykorzystanie przez Plutarcha ród³a ³aciñskiego wynika ze s³ów: M£rkellon d] tij lÒgcV plate v di¦ tîn pleurîn
di»lasen, ¼n lagk an kaloàsin; Liv. 27.27.7: Marcellum etiam transfixum lancea prolabentem ex
equo moribundum videre. W ka¿dym razie wniosek, ¿e Liwiusz musia³ byæ wykorzystany
w napisanym przez Plutarcha ¿ywocie Marcellusa jest przedwczesny, za przyporz¹dkowanie to
wydaje siê tym bardziej naturalne u Plutarcha, poniewa¿ w jego relacji sposób zranienia Kryspinusa podany jest od razu na pocz¹tku, podczas gdy u Liwiusza wprawdzie zranienie obydwu
konsulów wymienione jest wczeniej, ale jednak rodzaj rany odniesionej przez Kryspinusa
dodany zosta³ dopiero póniej. Zdaniem Klotza w opisie tych wydarzeñ Plutarch trzyma³ siê
wspólnego ród³a, którym nie by³a jednak praca Celiusza.
46 Cass. Dio 53.50.5.
47 De Sanctis, Storia dei Romani, vol. III. 2, s. 382. By³o to elementem dalszego kreowania pozytywnych wizerunków dowódców rzymskich z okresu drugiej wojny punickiej, zob.
L. Petilä-Castrén, Magnificentia publica. The Victory Monuments of the Roman Generals in the
Era of the Punic Wars, Helsinki 1987.
48 M. Caltabiano, La morte del console Marcello nella tradizione storiografica, CISA
(= Contributi dellIstituto di Storia antica dellUniversita del Sacro Cuore. Vita&Pensiero) 3,
1975, s. 80.
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niniejszego artyku³u pytanie o losy piercieni Rzymianina i historiê rzekomej
sfa³szowanej korespondencji. Laudacja pogrzebowa, co wydaje siê jasne, musia³a skupiaæ siê na podkrelaniu bohaterskich czynów przodków zmar³ego,
opiewanego przez Augusta. Kradzie¿ czy zaw³aszczenie dóbr zmar³ego dokonane przez Hannibala z punktu widzenia przekazu retorycznego zalicza³o siê
raczej do kreowania negatywnego wizerunku Kartagiñczyka. Eksponowanie
tych wydarzeñ nie by³o zatem konieczne, gdy¿ zamiast bohatera mog³oby
w s³uchaczach wzbudziæ wra¿enie wspomnienia o mêczenniku, za to nie
korespondowa³oby konceptualnie z lansowan¹ przez Rzymian ide¹ virtus.
Mowa Augusta, maj¹ca spe³niæ zadania propagandowe, wzorem szeregu oracji funeralnych selekcjonowa³a fakty z ¿ycia bohatera. Zadania prac historycznych by³y natomiast inne, st¹d jako bezporednie nawi¹zanie do napaci
na konsulów pojawia siê to, co by³o znane ród³om prymarnym49.
Ewidentne odbicie potraktowania postaci Marcellusa w sposób propagandowy znajdujemy u Plutarcha. Autor eksponuje szacunek Kartagiñczyka
wzglêdem rzymskiego wodza, wyra¿aj¹cy siê w czci oddanej jego zw³okom.
W przekazie Plutarcha ujmuje fakt zasugerowania pewnego rodzaju zachwytu Hannibala fizjonomi¹ rzymskiego konsula. Kartagiñczyk mia³ bowiem
przez d³u¿szy czas przygl¹daæ siê jego silnej i piêknej budowie: ka polÝn
crÒnon t»n te ·èmhn toà sèmatoj50. Gros miejsca Plutarch powiêca przygotowaniu ceremonii pogrzebowej, kremacji zw³ok, z³o¿eniu szcz¹tków do ozdobionej wieñcem urny i odes³aniu jej synowi Marcellusa51. Sprawa zaw³aszczenia piercienia w relacji Plutarcha jest spraw¹ marginaln¹, ograniczaj¹c¹
siê do s³ów: tÕn m]n daktÚlion ¢fe leto52. Maj¹c zatem na uwadze komentowan¹ wczeniej i s³uszn¹ uwagê A. Klotza o ³aciñskim pierwowzorze relacji
Plutarcha, mo¿emy na podstawie powy¿szego wywodu pójæ chyba jeszcze
dalej i wnioskowaæ dla podstawy przekazu autorstwa pisarza z Cheronei
ród³o stosunkowo póne  wywodz¹ce siê z krêgu informacji dyskutowanych
w otoczeniu Augusta. Na trop takiej konstatacji niejako niezale¿nie naprowadza krótka uwaga Liwiusza na temat tradycji ustnej (unam traditam
fama)53.
W wietle dotychczas zebranych wyników badañ nie mo¿na wykluczyæ,
¿e zarówno konstrukcja odnonego fragmentu ab urbe condita, jak te¿ biografii Marcellusa autorstwa Plutarcha powsta³y na bazie wspólnego ród³a.
Pisarz z Cheronei móg³ wykorzystaæ dzie³o nieznanego historyka, które powsta³o za czasów Augusta, lecz by³o niezale¿ne od pracy Liwiusza. Dzie³o to,
jak siê wydaje, mog³o znajdowaæ siê blisko informacji s³u¿¹cych do skonstru49 Kukofka, Süditalien im Zweiten Punischen Krieg, s. 119 dostrzega to w odniesieniu do
pracy Liwiusza: Direkt anschließend an den Überfall auf die Konsuln folgt im livianischen Text
der missglückte Anschlag Hannibals auf Salapia.
50 Plut. Marc. 30.1.
51 Plut. Marc. 30.2.
52 Plut. Marc. 30.2.
53 Liv. 27.27.14.
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owania omówionej powy¿ej mowy funeralnej. Absolutnie najwa¿niejsze wydaje
siê jednak to, ¿e wspomniane dzie³o historyczne lub inna forma literacka
przechowa³a istotny szczegó³ dotycz¹cy zaw³aszczenia piercieni Marcellusa.

Inne potencjalne motywy zaw³aszczenia
piercieni Marcellusa
Powi¹zanie zaw³aszczenia piercieni Marcellusa z sygnowaniem sfa³szowanego listu wy³ania siê z przytoczonych powy¿ej relacji ród³owych i pasuje
konceptualnie do opowieci o podstêpie i przeciwdzia³aniu54. Przytoczone
relacje ród³owe pozornie nie dopuszczaj¹ innej mo¿liwoci, ani¿eli zaw³aszczenie piercienia w doranym celu opieczêtowania korespondencji, za pomoc¹ której Hannibal mia³by wprowadziæ w b³¹d mieszkañców Salapii w celu
podstêpnego zajêcia miasta. Tego rodzaju dywagacja jest uzasadniona
w przypadku relacji Plutarcha, w której napisane zosta³o, ¿e Hannibal zabra³
piercieñ (daktÚlioj) konsula. Zarówno singularna forma gramatyczna, jak
te¿ kontekst ca³ej opowieci55 autora z Cheronei wyranie daj¹ do zrozumienia, ¿e mowa jest o jednym piercieniu. Nie bez znaczenia jest równie¿ to, ¿e
autor u¿ywa s³owa daktÚlioj, gdzie zapewne mo¿liwe by³oby napisanie
sfrag j. To drugie znaczenie o wiele bardziej korespondowa³oby z czynnoci¹
opieczêtowania listu w celu jego uwiarygodnienia.
Sytuacja, z któr¹ mamy do czynienia w relacji Appiana, mówi o sygnowaniu
listu przy pomocy piercienia Marcellusa: pistol¾n tÍ sfragdi Markllou56.
W tym przypadku trafnie u¿yte zosta³o s³owo sfrag j na oznaczenie piercienia, maj¹cego s³u¿yæ konkretnej czynnoci oznaczenia listu. Relacja Appiana
zawiera jednak innego rodzaju zagadkê, a mianowicie nie daje jasnej odpowiedzi, czy Hannibal przej¹³ jeden piercieñ Marcellusa s³u¿¹cy opieczêtowaniu korespondencji, czy te¿ w relacji historyka z Aleksandrii pojawia siê ów
piercieñ jako jeden z wielu zaw³aszczonych piercieni Marcellusa. Pozosta³e
piercienie mog³y przecie¿ byæ obecne w jakim ródle pierwotnym, tym
bardziej ¿e w najwczeniejszej relacji, czyli przekazie Liwiusza jest mowa
o piercieniach: anulis Marcelli simul cum corpore Hannibal potius erat57.
Zastosowana przez Liwiusza liczba mnoga nie wydaje siê dzie³em przypadku.
Wedle za³o¿enia A. Klotza, relacja Appiana odwo³uje siê do tego samego
ród³a, co praca Plutarcha, za ta wedle ustaleñ niemieckiego uczonego niezale¿nie siêga do tego samego ród³a, co ab urbe condita. Klotz przekonuje,
¿e na drodze od Liwiusza do Appiana relacja uleg³a pewnym zmianom: obgleich
auf dem Wege von dieser bis zu Appian einiges umgestaltet ist58. Je¿eli za³o¿y54

Por. D. A. Kukofka, Süditalien im Zweiten Punischen Krieg, s. 119.
Plut. Marc. 30.1-3.
56 App. Hann. 51.218.
57 Liv. 27.28.3.
58 A. Klotz, Die Quellen der Plutarchischen Lebensbeschreibung des Marcellus, s. 317.
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my, ¿e ród³o Appiana posiada³o wiedzê na temat wiêkszej liczby piercieni,
a na podstawie frazy pistol¾n tÍ sfragdi Markllou, nie mo¿emy tego
wykluczyæ, to w istocie mamy tutaj punkt zbie¿ny. Je¿eli do tego do³¹czymy
informacjê o piercieniu okrelonym przez Plutarcha jako daktÚlioj, to do
wyjanienia pozostaje jeszcze jaki inny motyw zaw³aszczenia piercieni, ani¿eli tylko epizodyczna sygnatura na licie do mieszkañców Salapii.
Rozmaite przypadki z literatury antycznej pouczaj¹ o ró¿nych funkcjach
piercieni. W pierwszej kolejnoci piercienie stanowi³y dobro materialne,
a posiadanie takich ozdób ³echta³o pró¿noæ ich w³acicieli. Bliski opisywanym wydarzeniom pod wzglêdem chronologicznym Plaut eksponuje tego rodzaju ozdobn¹ rolê piercieni, rzecz jasna w tonie ironicznym, w swoim Wo³ku zbo¿owym (Curculio)59. Na marginesie dodajmy, ¿e chocia¿ Plaut nie zna³
powa¿niejszego tonu wypowiedzi, to jego prace z uwagi na wspomnian¹ bliskoæ chronologiczn¹ s¹ cennym weryfikatorem treci (tak¿e zapisu leksykalnego!) prezentowanych przez teksty traktuj¹ce o drugiej wojnie punickiej.
Oczywicie, inni autorzy równie¿ podkrelaj¹ ozdobn¹ funkcjê piercieni60.
Powi¹zanie rzeczownika anulus z dookreleniem aureus, wzglêdnie equestris
oznacza³o przynale¿noæ do stanu ekwickiego. W ¯ywocie Galby Swetoniusza
znajdujemy charakterystyczny przyk³ad dwóch postaci. Pierwsza z nich to
podrzêdny urzêdnik s¹dowy, który zosta³ wyniesiony na dowódcê pretorianów, chocia¿ by³ nieznony z uwagi na swoj¹ butê i têpotê umys³u oraz
druga, i to zdaje siê nie lepsza, postaæ niejakiego Icelusa, który dopiero co
zosta³ zaszczycony z³otym piercieniem (anulis aureis), a od razu poczu³ siê
pretendentem do stanu ekwickiego61.
Oczywicie rola piercienia s³u¿¹cego do pieczêtowania korespondencji
jest równie¿ szeroko rozpowszechniona w ród³ach. Przyk³adu znowu dostarcza Plaut62, a ponadto Cyceron63 i Kurcjusz Rufus64. Pieczêæ pochodz¹ca
z odciniêtego sygnetu stanowi³a rêkojmiê umów, a tak¿e znak rozpoznawczy65. Doæ wa¿ny przyk³ad stanowi relacja Neposa, który mówi o przekazaniu w³adzy przez Aleksandra Perdikkasowi, dokonanej w sposób symboliczny
w³anie przez przekazanie piercienia: Perdiccas, cui Alexander moviens anulum suum dederat66.
Z powy¿szych przyk³adów, celowo bior¹cych za podstawê jedynie ³aciñskojêzyczne relacje, wy³ania siê jeszcze inna mo¿liwoæ, potencjalnie motywuj¹ca Hannibala do zaw³aszczenia piercienia. Motyw ten wynika³ z chêci
przejêcia trofeum, pozbawienia rzymskiego konsula atrybutu w³adzy. Tego
59

Plaut. Curc. 602.
Ter. Haut. 650; Petron. 32.3; Mart. 11.59.2.
61 Suet. Galba 14. Inne przypadki z u¿yciem aureus lub equestris zob. Cic. Verr. 5.56; Hor.
Sat. 2.7.53; Apul. Apol. 75; Tac. Ann. 2.57.
62 Plaut. Curc. 346.
63 Cic. Ac. 2.86.
64 Curt. 3.7.12.
65 Plaut. Bacch. 327; Ter. Eun. 541.
66 Nep. Eum. 2.1; por. Val. Max. 7.8.8.
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rodzaju zabiegi musia³y byæ wa¿ne dla Kartagiñczyków, skoro  jak powiada
Liwusz  w senacie kartagiñskim rozsypano z³ote piercienie nale¿¹ce do
przedstawicieli elit rzymskich, którzy zginêli w bitwie pod Kannami67.

Dzia³alnoæ epistolograficzna Hannibala
a sprawa listu do mieszkañców Salapii
Poniewa¿ ród³a narracyjne daj¹ mo¿liwoæ interpretacji id¹cej w kierunku za³o¿enia, ¿e zaw³aszczenie piercienia Marcellusa mog³o mieæ równie¿ inny, ani¿eli tylko utylitarny (podporz¹dkowany koniecznoci uwiarygodnienia sfa³szowanej korespondencji) charakter, to w tym miejscu
sensowne wydaje siê krótkie spojrzenie na dzia³alnoæ epistolograficzn¹ Hannibala. Jak wiemy z zachowanych relacji póniejszych, Hannibal w sensie
organizacyjnym  a tu musimy wzi¹æ pod uwagê równie¿ kwestie kancelaryjne  mia³ wzorowaæ siê na Aleksandrze Wielkim oraz Pyrrusie68. W przypadku obydwu wodzów dzia³alnoæ kancelaryjna jest potwierdzona. V. L. Bua ju¿
doæ dawno temu dokona³ za ¿mudnej i wyczerpuj¹cej interpretacji pamiêtników Pyrrusa69, z czego  jak siê wydaje  wynika mo¿liwoæ prowadzenia
zorganizowanej dzia³alnoci epistolograficznej tego w³adcy. Za charakterystyczne exemplum epistolograficznej dzia³alnoci Hannibala móg³by zostaæ
uznany tak zwany List Hannibala do Ateñczyków zachowany jako pozosta³oæ w papirusie hamburskim70. Ten zachowany fragment korespondencji jest
na tyle kontrowersyjny, i¿ winien staæ siê przedmiotem odrêbnych badañ71.
W odniesieniu do problematyki poruszanej w tym artykule, nale¿y jednak na
67

Liv. 23.12.1.
Plut. Flam. 21; App. Syr. 10.38-39; Liv. 35.14.5-12. Nie chodzi tu rzecz jasna o ca³okszta³t naladownictwa form hellenistycznych, ale czynnoci praktyczne, które z uwagi na swój
charakter prezentowa³y siê podobnie, por. przyp. 3.
69 V. La Bua, Prosseno e gli Øpomn»mata PÚrrou, Terza Miscelnaea Greca e Romana. Studi
Pubblicati dall Istituti Italiano per la Storia Antica, 21, Roma 1971, s. 161; M. Wolny, Wspó³czesne badania nad Pyrrusem. Próba rekonesansu, w: Per Saecula. Dyplomacja  gospodarka 
historiografia, red. A. Korytko, B. Krysztopa-Czupryñska, Olsztyn 2009, s. 210.
70 P. Hamb. 129. Autor artyku³u korzysta z edycji dokonanej przez R. Merklebacha, por.
Anthologie fingierter Briefe, w: Griechische Papyri der Hamburger Staats- ind Universitätsbibliothek, ed. Seminar für Klassische Philologie der Universität Hamburg, Hamburg 1954,
s. 6263; Ch. G. Liedl, Historie und Fiktion. Zum Hannibalbrief (P. Hamb. 129), w: Rom und
der Griechische Osten. Festschrift für H. Schmitt, s. 151170.
71 Zgodnie z aspektami paleograficznymi R. Merkelbach datowa³ papirus na I wiek p.n.e.
Datacja ta odnosi siê jednak do ostatecznej edycji antologii listów zebranych przez nieznanego
redaktora i nie przeczy za³o¿eniu, ¿e List Hannibala do Ateñczyków stanowi wersjê sekundarn¹. Z tego wzglêdu wersja prymarna mog³a byæ starsza o kilka/kilkadziesi¹t lat od owej antologii, co pozwala podtrzymaæ opinie czêci uczonych, lokuj¹cych List Hannibala do Ateñczyków
w II wieku p.n.e. (K. Barwik, Die Gliederung der narratio in der rethorischen Theorie und ihre
Bedeutung für die Geschichte des antiken Romans, Hermes 63, 1928, s. 282284; G. Brizzi,
Ancora sul Papiro di Annibale (PHamb. 129), w: Studi di Storia Annibalica, ed. G. Brizzi,
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marginesie zwróciæ uwagê na niektóre kwestie, mog¹ce per analogiam dopomóc w zrozumieniu rzekomego listu do mieszkañców Salapii. W licie do Ateñczyków Hannibal jako domniemany autor listu jawi siê w nim jako apologeta
w³asnych czynów oraz orêdownik propagandowych metod realizacji w³asnej
polityki. A zatem bez wzglêdu na to, czy konkretnie papirus hamburski bêdzie
wi¹¿¹cy w sensie historycznym, czy te¿ nie, to jednak powstaj¹c na bazie
przes³anek o charakterze korespondencji Hannibala, wskazuje przede wszystkim na propagandowy charakter dzia³alnoci epistolograficznej. Rzekomy list
do mieszkañców Salapii mia³by zgo³a odmienny charakter. Tutaj nie ma miejsca na kartagiñsk¹ propagandê, a Hannibal u¿y³by listu jedynie do fortelu,
wykorzystuj¹c autorytet Marcellusa. Nie wydaje siê, aby mog³o to pasowaæ do
koncepcji propagandowego lansowania zwyciêstwa, bêd¹cej rêkojmi¹ sukcesów
Hannibala nie tylko na pocz¹tku konfliktu w Italii72, ale tak¿e póniej.
Inne przyk³ady korespondencji prowadzonej przez Kartagiñczyków mog¹
naturalnie budziæ pewne w¹tpliwoci, tak jak wzmiankowane u Neposa pismo wystosowane przez Hannibala do Rodyjczyków73 czy korespondencja
Bostara oskar¿aj¹ca Hannibala74. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e w korespondencji takiej nadawca nie podawa³ siê za kogo, kim nie jest. Musimy te¿
pamiêtaæ o tym, ¿e rzekomy list do mieszkañców Salapii mia³ stanowiæ upozorowanie oficjalnej korespondencji. Spojrzenie na ten dokument z takiej perspektywy jest, jak siê wydaje, g³ównym powodem obecnoci w nauce przekonañ o rzeczywistym wys³aniu przez Hannibala listu do mieszkañców Salapii.

Konkluzje
U Polibiusza mo¿emy wyczytaæ historiê o kracie, któr¹ przy pomocy
specjalnego mechanizmu opuszczono w dó³, aby uwiêziæ przypuszczalnie wewn¹trz miasta jakich agresorów. Pojmanych ukrzy¿owano i wystawiono koFaenza 1984, s. 9394). W tym miejscu rozpoczyna siê szersze pole alternatyw: mo¿liwoæ
pod¹¿enia za tez¹ A. Momigliano (Alien Wisdom. The Limits of Hellenization, Cambridge 1975,
s. 4042), zestawiaj¹cego ów list z przedstawion¹ przez Antystenesa z Rodos (a przekazan¹
przez Flegona z Tralleis, por. K. Brodersen, Phlegon von Tralleis  Das Buch der Wunder,
Darmstadt 2002) przepowiedni¹ wyroczni i zgodnie z przes³ankami wynikaj¹cymi z pracy
E. Candiloro (Politica e Cultura in Atene da Pidna alla Guerre Mitridatica, Studi Classici
e Orientali 14, 1965, s. 175176), datuj¹cymi ów utwór epistolograficzny na rok 185 p.n.e., czy
te¿ mo¿liwoæ uznania listu za greck¹, a precyzyjniej, ateñsk¹ odpowied na wydarzenia roku
146 p.n.e. (D. Pacella, Sui rapporti di Alessandro con Roma e Cartagine nella leggenda, Studi
Classici e Orientali 34, 1984, s. 125). Szersz¹ dyskusjê na ten temat autor pracy przedstawi³
w odrêbnym referacie: M. Wolny, List Hannibala do Ateñczyków (P. Hamb. 129)  fa³szerstwo
doskona³e? (Konferencja naukowa: List grecki i ³aciñski poprzez wieki, Toruñ, 26 wrzenia 2015).
72 M. Wolny, Hannibal w Italii (218217 p.n.e.). Studia nad uwarunkowaniami pocz¹tkowych sukcesów kartagiñskich, Olsztyn 2007, s. 242 i n.
73 Nep. Hann. 13.2.
74 Liv. 26.12.10 i n. Szerzej na temat kontekstu sytuacyjnego zob. M. Wolny, Studia nad
statusem i kompetencjami dowódców kartagiñskich, s. 127128.
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naj¹cych przed mury miasta75. W historii tej nie ma natomiast ¿adnego
konkretu, poza tym, ¿e mo¿emy domylaæ siê, i¿ chodzi³o o Kartagiñczyków,
których potraktowano w sposób typowo punicki. Odnony fragment nie daje
natomiast ¿adnej czytelnej wskazówki, jakoby chodzi³o tutaj o, jak powiada
F. W. Walbank  an incydent from Hannibals attack on Salapia (208). Dowód
wyprowadzony przez brytyjskiego badacza polegaj¹cy na próbie po³¹czenia
tego zagadkowego fragmentu z danymi odnosz¹cymi siê do rzekomego ataku
na Salpiê jest zwyczajnie nieprzekonuj¹cy76. Zamkniêcie czêci atakuj¹cych
wewn¹trz murów miasta nie wydaje siê jak¹ odosobnion¹ i oryginaln¹ praktyk¹. Wskazuje na to chocia¿by odnony fragment pracy Appiana77, w której
opis wydarzeñ maj¹cych miejsce w 42 roku p.n.e. jest nieomal identyczny.
Ponadto maj¹ca uwiarygodniæ podstêp Hannibala pod Salapi¹ relacja Frontinusa, która, jak za³o¿y³ D. A. Kukofka78, posiada perspektywê ród³a punickiego  odnosi siê do Lokroi (cum Locri obsiderentur )79. Jak zatem wród
tylu zasygnalizowanych w¹tpliwoci odnaleæ sensowne wyjanienie?
Jak wskazano powy¿ej, rok 208 p.n.e. przyniós³ lepsze mo¿liwoci dzia³ania Kartagiñczyków na po³udniu Italii  zw³aszcza w Apulii, co sta³o siê
dziêki potencjalnemu uszczupleniu si³ rzymskich na tym terenie. Zainteresowanie Punijczyków Salapi¹ w tym kontekcie nie podlega dyskusji, tak samo
jak dyskusji nie powinno podlegaæ kartagiñskie zainteresowanie równie¿ innymi orodkami na tym terenie. Przewlek³a kampania w sensie kosztów nie
ró¿ni³a siê zasadniczo od innych tego rodzaju przedsiêwziêæ, podejmowanych
w staro¿ytnoci80. P.-E. Klingbeil wyprowadzi³ wyczerpuj¹cy dowód na temat
niebywa³ych potrzeb aprowizacyjnych wojsk kartagiñskich, przebywaj¹cych
na terenie Italii w okresie drugiej wojny punickiej81. W okresie bezporednio
poprzedzaj¹cym bitwê nad Meturusem (207 p.n.e.) g³oszone przez Kartagiñczyków has³a uwolnienia sprzymierzeñców spod jarzma rzymskiego82 z pewnoci¹ nie by³y tak skuteczne, jak wkrótce po Kannach (216 p.n.e.). Musimy
pamiêtaæ jednak o tym, ¿e postawa sprzymierzeñców (nawet gdy wkalkulujemy mocne zaistnienie rzymskiego przekazu propagandowego) by³a niejednolita. Owa niejednolitoæ dotyczy³a nie tylko zró¿nicowañ w obrêbie orodków
danego terytorium, lecz równie¿ wewnêtrznych konfuzji czy ró¿nic zdañ
w obrêbie pojedynczego orodka. Obrazuje to chocia¿by przyk³ad niepodleg³ego jeszcze Tarentu w przededniu pojawienia siê Pyrrusa, czy wnikliwie
przestudiowany przez F. Costabile przyk³ad Lokroi w okresie drugiej wojny
75

Plb. 10.33.8.
F. W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, vol. II, Oxford 1967, s. 244245.
77 App. B.C. 4.78.326.
78 Por. D. A. Kukofka, Süditalien im Zweiten Punischen Krieg, s. 119.
79 Front. Strat. 4.7.26.
80 Y. Garlan, Guerres et économie en Grèce ancienne, Paris 1989; P. Garnsey, Famine et
approvisionnement dans le monde gréco-romain, Paris 1996.
81 P.-E. Klingbeil, La marche dHannibal: revitaillment et stratégie, Antiquités africaines
36, 2000, s. 2021, 33 i n.
82 A. Erskine, Hannibal and The Freedom of The Italians, Hermes 121, 1993, s. 5862.
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punickiej83. Potrzeba wejcia w posiadanie poszczególnych orodków i dysponowania ich dobrami, przeznaczanymi w znacznej mierze na dalsz¹ kampaniê przeciwko Rzymowi, wskazuje na mo¿liwoæ zaanga¿owania szerokiego
instrumentarium dla osi¹gniêcia celu. Niemniej jednak opis fortelu, polegaj¹cy
na fa³szowaniu korespondencji, wydaje siê o tyle niewiarygodny, ¿e, po pierwsze, w klasyczny wrêcz sposób kreuje Hannibala na oszusta (¢poteën)84, po
drugie, afirmuje zdroworozs¹dkow¹ postawê (swfrosÚnh) Kryspinusa, któremu udaje siê przeciwdzia³aæ podstêpowi. Do tego dochodz¹ liczne niewiarygodne szczegó³y, których groteskowoæ najpe³niej wyra¿a scena podchodz¹cych
pod Salapiê Numidyjczyków przebranych za Rzymian. Jest to swoj¹ drog¹
motyw, który doskonale mieci³by siê w konwencji komedii Plauta.
W¹tpliwoæ ta nie przeczy jednak temu, ¿e Hannibal w rzeczywistoci
móg³ dokonaæ zaboru mienia Marcellusa, a przejêcie piercienia/piercieni
mia³o istotny wymiar propagandowy. Miar¹ wielkoci wodza jest liczba
i skala jego sukcesów, za materialne dowody stanowi¹ ich potwierdzenie.
Usi³uj¹c jeszcze raz wywo³aæ rewoltê przeciw Rzymianom Hannibalowi wystarczy³o rozg³osiæ, ¿e Marcellus zosta³ pokonany. Historia o mierci Marcellusa i zaborze jego mienia przez Hannibala w istocie ma wspólne ród³o
w rzeczywistych wydarzeniach  dodajmy wydarzeniach, na temat których
ju¿ w czasach Liwiusza kr¹¿y³y ró¿ne wersje. Historia o sfa³szowanym licie
wydaje siê zatem interpolacj¹, która przylgnê³a do wersji pierwotnej, trwale
siê z ni¹ zwi¹zuj¹c. Rzymski sposób zobrazowania w³asnych wodzów i oceny
Hannibala tym bardziej ten literacki zwi¹zek cementowa³.
SUMMARY
Livy, Plutarch and Appian tell a peculiar story. In an alleged letter to the people
of Salapia, Hannibal orders them to open the town gates to the supposedly approaching Roman reinforcements. Pretending to be Marcus Claudius Marcellus, the
Carthaginian commander seals the letter with a ring belonging to a recently killed
Roman consul. The article analyzes the historical context of these events as well as
the structure of the source materials. The author concludes that the Carthaginians
had an indisputable interest in Salapia in 208 B.C. and that the town could have
been successfully recaptured, nonetheless, he rejects the forged correspondence strategy on grounds of its implausibility. The author notes that the described ruse relied
on typical Roman rhetoric to proclaim Hannibal a swindler, and he affirms the
common-sense attitude of Crispinus, the other consul, who managed to see through
the game. The events credibility is also undermined by various details, including the
grotesque scene where Numidians disguised as Romans advance towards Salapia.
This does not change the fact that Hannibal could have appropriated Marcellus
property, but the theft of his ring was mostly a propaganda move.
83 F. Costabile, I <principes Locrensium> e lattegiamento filoromane delle aristocrazie
italiote nella tradizione liviana (216205 a. C.), Historica 30, 1977, s. 179 i n.
84 Na temat oceny Hannibala zob. M. Wolny, Inhumana crudelitas wodza Hannibala,
Echa Przesz³oci 15, 2014, s. 12 i n.
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Wstêp
Postaæ Jakuba z Parady¿a musi budziæ zainteresowanie ka¿dego, kto
zajmuje siê dziejami Kocio³a w wieku XV, a szczególnie cystersów w Mogile.
Wszak by³ to czwarty cysters, który zapisa³ siê na uniwersytet krakowski.
W 1432 roku by³ pierwszym zakonnikiem polskiej prowincji cystersów, który
zosta³ promowany na doktora teologii w Krakowie. Opracowa³ program soborowy naprawy Kocio³a i dyskutowa³ z husytami na Wawelu. By³ zwi¹zany
z opactwem cysterskim w Mogile1. Jakub i jego dzia³alnoæ oraz twórczoæ na
tle dziejów jego klasztoru stanowi¹ cenny przyczynek, dotycz¹cy ¿ycia umys³owego pierwszej po³owy XV stulecia.
Postaci¹ Parady¿anina interesowa³ siê u schy³ku XIX wieku ks. Jan
Fija³ek, który przedstawi³ jego ¿yciorys2 i okolicznoci odejcia z klasztoru
cystersów w Mogile3. Konstanty Michalski i Tadeusz Sinko badali tak¿e te
okolicznociami i problem wst¹pienia do kartuzów ko³o Erfurtu4. Stanis³aw
Tomkowicz wspomnia³ o Jakubie jako zakonniku w Mogile, uczonym i profe1 Ks. Jan Fija³ek, Mistrz Jakób z Parady¿a, profesor teologii w Krakowie i cysters mogilski, póniej kartuz w Erfurcie, Kwartalnik Historyczny, t. 13, 1899, s. 423424; Kazimierz
Lepszy, Jakub z Parady¿a, w: Polski s³ownik biograficzny, t. 10, Wroc³awWarszawaKraków
19631964, s. 363.
2 Ks. Jan Fija³ek, op. cit., s. 423424.
3 Idem, Mistrz Jakób z Parady¿a, t. 2, Kraków 1900, s. 53, 5759.
4 Konstanty Michalski, Tadeusz Sinko, Przyczynki z kodeksu mogilskiego do dziejów
owiaty w Polsce w XV wieku, Kraków 1917, s. 910.
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sorze teologii na uniwersytecie krakowskim5. Zdaniem Edwarda Chwalewika
w klasztornej bibliotece mamy zachowane dwa tomy dzie³ Parady¿anina6.
Jakubem z Parady¿a interesowa³ siê tak¿e Marian Piro¿yñski, który podkreli³ jego uczestnictwo w ruchu soborowym, autorstwo traktatów naukowych
i to, ¿e by³ on przeciwnikiem hustyzmu7. Gruntowny biogram Jakuba opracowa³ Kazimierz Lepszy uwzglêdniaj¹c datê urodzenia, jego ch³opskie pochodzenie, studia w Krakowie i karierê uniwersyteck¹, udzia³ w ¿yciu Kocio³a
i propozycje dotycz¹ce naprawy tej instytucji oraz okolicznoci odejcia do
kartuzów8. Podobnie W³adys³aw Augustyn omówi³ ¿yciorys, dorobek i pogl¹dy Parady¿anina9. Obszernie dzia³alnoæ naukow¹ i kierunki zainteresowañ
Jakuba z Parady¿a oraz dzie³a ze szczególnym uwzglêdnieniem De contractibus przedstawi³ Damian Augustyn Ku10. Informacje, w jaki sposób Jakub
rozumia³ koncyliaryzm, praktycyzm i ideê ogólnej moralnoci oraz devotio
moderna znajdziemy z pracy Juliusza Domañskiego11. Samym koncyliaryzmem Parady¿anina interesowa³ siê Tadeusz Witczak12. Obszerniej tê sprawê potraktowa³ Stefan Swie¿awski, który omówi³ g³ówne kierunki krytyki
Kocio³a, zbie¿noæ koncyliarystycznych pogl¹dów Jakuba z postaw¹ kartuzów oraz wp³yw jego idei na stanowisko delegacji polskiej na soborze
w Bazylei13. Karol Górski analizowa³ jego podejcie do mistyki14 z uwzglêdnieniem wp³ywów cysterskich15. Sumarycznie i skrótowo ¿yciorys i dorobek
Jakubowy omówi³ ks. Jerzy Misiurek16. Natomiast bardzo obszernie do dzia³alnoci i pogl¹dów Jakuba z Parady¿a podszed³ Stanis³aw A. Porêbski, który
przedstawi³ jego ¿yciorys ze szczególnym uwzglêdnieniem okolicznoci
5 Stanis³aw Tomkowicz, Powiat krakowski, Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej t. 2, 1906, s. 134.
6 Edward Chwalewik, Zbiory polskie. Archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i inne
zbiory pami¹tek przesz³oci w ojczynie i na obczynie w porz¹dku alfabetycznym wed³ug miejscowoci u³o¿one, t. 1, A-M, WarszawaKraków 1926, s. 464.
7 Marian Piro¿yñski, Zakony mêskie w Polsce, Lublin 1937, s. 58.
8 Kazimierz Lepszy, Jakub z Parady¿a, s. 363.
9 W³adys³aw Augustyn, Jakub z Parady¿a, w: Filozofia w Polsce. S³ownik pisarzy, Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk 1971, s. 136137.
10 Damian Augustyn Ku, Jakub z Parady¿a  Tractatus de contractibus, w: Textus et
Studia Historiam Theologiae in Polonia Excultae Spectantia, Warszawa 1974, t. 2, cz. 2, s. 7377,
7980.
11 Juliusz Domañski, Filozofia i myl spo³eczna XIIIXV wieku, Warszawa 1978, s. 2123
oraz 262263.
12 Tadeusz Witczak, Literatura redniowiecza, Warszawa 1990, s. 85.
13 Stefan Swie¿awski, Eklezjologia pónoredniowieczna na rozdro¿u, w: Studia do dziejów Wydzia³u Teologicznego Uniwersytetu Jagielloñskiego, t. 1, Kraków 1990, s. 4243, 139 i 158
oraz 177.
14 Karol Górski, Duchowoæ polska w XV wieku, w: Literatura i kultura pónego redniowiecza w Polsce, red. Teresa Micha³owska, Warszawa 1993, s. 172.
15 Idem, Teologia mistyczna Jakuba z Parady¿a, Roczniki Filozoficzne, R. 27, 1979,
s. 217218 oraz 229.
16 Ks. Jerzy Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowoci katolickiej, t. 1, Lublin 1994,
s. 38 (z przyp. 19).
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opuszczenia klasztoru cystersów w Mogile. Omówi³ on tak¿e profile jego
pimiennictwa, postêpowoæ pogl¹dów i ich ród³a w zakresie etyki, stosunek
prady¿anina do devotio moderna i mistyki, a przede wszystkim Jakubowe
rozumienie koncyliaryzmu, pogl¹dy na ¿ycie mnichów, ekonomiê. Stanis³aw
A. Porêbski stwierdzi³ ponadto, ¿e spucizna pisarska Jakuba z Parady¿a
znajduje siê w rêkopisach, za drukiem wydano zaledwie 10% jego dorobku
i nadal pozostaje otwarta kwestia solidnego opracowania jego pogl¹dów17.
Stanem zachowania spucizny para¿ydanina interesowa³ siê tak¿e Artur Winiarczyk18. Iwo Ko³odziejczyk omówi³ natomiast jego traktat De profectu in
vita spirituali19. Jaros³aw Sto zaznaczy³, ¿e Jakub, odchodz¹c z klasztoru
cystersów w Mogile, pozostawi³ sporz¹dzone tam przez siebie ksiêgi, i ¿e bra³
on udzia³ w pracach nad odrodzeniem ¿ycia monastycznego w Polsce20. Ten
sam autor w innej, póniejszej publikacji przedstawi³ obszerny ¿yciorys Jakuba z Parady¿a i analizê jego pogl¹dów21. Teresa Micha³owska w dwóch
swoich publikacjach powiêconych historii literatury redniowiecznej przedstawi³a dzia³alnoæ Jakuba oraz jego dorobek i pogl¹dy22. Krzysztof O¿óg
zaznaczy³, ¿e w gronie wybitnych profesorów uczelni krakowskiej by³ Parady¿anin, wskaza³ na jego udzia³ w dyskusji z husytami na Wawelu i przybli¿y³ okolicznoci powstania jego traktatu koncyliarystycznego23. Ten sam autor obok udzia³u Jakuba z dyspucie z husytami nawietli³ równie¿ jego
wykszta³cenie24. Jerzy Wyrozumski widzia³ go w szeregach koncyliarystów
uniwersytetu w Krakowie25. Natomiast Krzysztof Broda podkreli³ nie tylko
udzia³ Parady¿anina w rozwoju teorii o wy¿szoci soboru nad papie¿em, ale
wspomnia³ o jego ch³opskim pochodzeniu26. Zbigniew Dom¿a³ i Andrzej Wa³kówski wyliczyli, ¿e w Archiwum Cystersów Mogilskich znajduje siê 13 pozy17 Stanis³aw A. Porêbski, Jakub z Parady¿a  pogl¹dy i teksty, Warszawa 1994, s. 11, 1326,
3132, 3436, 3844, 50, 6061 oraz 6365, 68 i 79.
18 Artur Winiarczyk, Jakub z Parady¿a, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. Jerzy Duchniewski, Lublin 1997, s. 723.
19 Iwo Ko³odziejczyk, Duchowoæ cysterska, w: Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 1,
Dzieje i kultura mêskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej
od redniowiecza do czasów wspó³czesnych, Poznañ 1999, red. Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy
Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek, s. 129.
20 Jaros³aw Sto, Mistrz Jakub z Prady¿a i devotio moderna. G³ówne problemy refleksji
filozoficzno-teologicznej Jakuba z Parady¿a i ich zwi¹zek z devotio moderna, Warszawa 1997,
s. 43.
21 Idem, Jakub z Parady¿a, Kraków 2004, s. 1118, 2022, 3536, 38, 40, 42, 4446, 5861.
22 Teresa Micha³owska, redniowiecze, Warszawa 1997, s. 321, 466467, 746747, 751,
761764; eadem, Literatura polskiego redniowiecza, Warszawa 2011, s. 374375.
23 Krzysztof O¿óg, Koció³ krakowski w pónym redniowieczu, w: Koció³ krakowski w tysi¹cleciu, Kraków 2000, s. 133 oraz 165166.
24 Idem, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweñskiej i W³adys³awa Jagie³³y (13841434),
Kraków 2004, s. 37 i 60 oraz 305.
25 Jerzy Wyrozumski, Kraków po³owy XV wieku, w: idem, Cracovia mediaevalis, Kraków
2010, s. 427.
26 Krzysztof Broda, Studenci uniwersytetu krakowskiego w pónym redniowieczu, Kraków
2010, s. 48 oraz 140.
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cji autorstwa Jakuba z Parady¿a, wskazali g³ówne profile jego pogl¹dów ze
szczególnym uwzglêdnieniem dotycz¹cych Kocio³a, devotio moderna oraz
praktycznej moralnoci, jak równie¿ podkrelili rozbie¿noci w literaturze
dotycz¹ce liczby jego dzie³27.
ród³em, jakie postanowilimy wykorzystaæ, jest kronika klasztoru cystersów w Mogile pióra brata Miko³aj z Krakowa, który opisuj¹c pontyfikat
opata Dominika wspomnia³ o Jakubie z Parady¿a i o tym, ¿e wys³ano go
z tamtejszego klasztoru na studia w Krakowie. Zaznaczy³ przy tym, ¿e Jakub
wspiera³ opata w jego rz¹dach i sam otrzyma³ pomoc nie tylko podczas
robienia doktoratu. Parady¿anin wst¹pi³ do klasztoru w Mogile, a jako cz³owiek wysoko wykszta³cony napisa³ liczne traktaty i cenione dzie³a. Niestety,
zawiæ (zapewne wspó³braci) spowodowa³a, ¿e wzorem s³awnych mê¿ów odszed³ z klasztoru cystersów w Mogile i zmieni³ zakon, wstêpuj¹c do opactwa
kartuzów w Erfurcie. Zdaniem Miko³aja z Krakowa, Jakub mia³ wewnêtrznie
¿a³owaæ swojej decyzji i w obliczu zbli¿aj¹cej siê mierci odradza³ ka¿demu
tak¹ zamianê, zalecaj¹c pozostaæ przy swoim powo³aniu i w wyznaczonym
miejscu28. Oparlimy siê na tym ródle, poniewa¿ pochodzi ono z klasztoru
cystersów w Mogile i to z pocz¹tku XVI wieku, czyli stosunkowo bliskiego
okresu dzia³alnoci Jakuba, a ponadto wykazuje siê wiarygodnoci¹ oraz
dobr¹ znajomoci¹ spraw klasztornych29. Nie jest to wy³¹czna podstawa ród³owa dotycz¹ca postaci Parady¿anina. Jednak ograniczenie siê do kroniki
Miko³aja z Krakowa wynika z nastêpuj¹cych za³o¿eñ. Jestemy dopiero na
pocz¹tku badañ dziejów skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do pierwszych lat XVI stulecia. Tym samym nasze badania dotycz¹ce pimiennictwa
Jakuba z Parady¿a powsta³ego w Mogile s¹ tak¿e w fazie wstêpnej. Nie
uda³o nam siê ustaliæ w miarê pe³nej listy dzie³ Jakubowych z tego okresu,
które znacz¹co wzbogaci³yby nasz¹ podstawê ród³ow¹. Co wa¿niejsze, Archiwum Cystersów Mogilskich w trakcie naszych kwerend zosta³o w sposób
niespodziewany zamkniête na czas nieokrelony z powodu remontu30. To
g³ówna przyczyna ograniczenia naszej podstawy ród³owej, która zmusi³a nas
do tymczasowego i (jak zdajemy sobie sprawê) niepe³nego opublikowania
wyników, maj¹cych jedynie wstêpny charakter. W przysz³oci zamierzamy
rozszerzyæ wachlarz wykorzystanych róde³, jeli naturalnie zostanie nam
udostêpnione Archiwum Cystersów Mogilskich31. Weryfikacja poprzez badania paleograficzne ustaleñ dotycz¹cych zachowanych rêkopisów mo¿e wskazaæ nowe ród³a.
27 Zbigniew Dom¿a³, Andrzej Wa³kówski, Imiê ró¿y inaczej... Ze studiów nad skryptorium
klasztoru cystersów w Mogile do pocz¹tków XVI wieku, £ód 2015, s. 134135 oraz 140142.
28 Miko³aj z Krakowa, Chronicon monasterii Claratumbensis ordinis Cisterciensis auctore
fratre Nicolao de Cracovia, wyd. Wojciech Kêtrzyñski, w: Monumenta Poloniae Historica, t. 6,
Kraków 1893, s. 457458.
29 O autorze kroniki, jego dziele, wiarygodnoci i datacji powstania ród³a  patrz Zbigniew Dom¿a³, Andrzej Wa³kówski, op. cit., s. 3562.
30 Ibidem, s. 10.
31 Ibidem, s. 159160.
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Przechodzimy do celów opracowania. Na pocz¹tek nale¿a³oby zarysowaæ
sytuacjê opactwa cystersów w Mogile w pierwszej po³owie XV wieku, czyli
w czasie pobytu Jakuba z Parady¿a. Trzeba przedstawiæ pozycjê opactwa pod
k¹tem politycznym i kocielnym, gospodarczym i kulturalnym. Chodzi o uzyskanie odpowiedzi, czy sytuacja klasztoru cystersów w Mogile w pierwszej
po³owie XV stulecia mog³a sprzyjaæ karierze Jakuba. Trzeba poznaæ te czynniki rozwojowe opactwa, które mog³y j¹ u³atwiæ. Byæ mo¿e ewentualny
wzrost znaczenia klasztoru cystersów w Mogile i udzia³ w ¿yciu kocielnym
sprzyja³y powierzaniu Parady¿aninowi wa¿nych zadañ, których rozwi¹zanie
przynosi³o mu s³awê. Warto zwróciæ uwagê na ewentualne zwi¹zki opactwa
z uniwersytetem krakowskim, które mog³y u³atwiæ Jakubowi studia i karierê
naukow¹. Trzeba tak¿e zastanowiæ siê, czy ówczeni opaci klasztoru w Mogile nie odegrali roli stymuluj¹cej w jego rozwoju. Wa¿ne jest stwierdzenie, czy
kariera Jakuba z Parady¿a mog³a byæ uwarunkowana pomoc¹ jego rodziny,
czy te¿ przeciwnie  na jej pomoc nie móg³ on liczyæ. W tym przypadku
g³ówne znaczenie mog³a mieæ pomoc zakonu  nale¿y zbadaæ, czy zawdziêcza³
on wszystko cystersom. Naturalnie trzeba omówiæ poszczególne etapy ¿ycia
Jakuba i okreliæ te, które mia³y szczególny wp³yw na jego pogl¹dy. Innymi
s³owy chodzi o to, które szczeble kariery kocielnej i jaki charakter dzia³alnoci uformowa³y wiatopogl¹d Parady¿anina wyra¿ony w jego dzie³ach. Omawiaj¹c twórczoæ i pogl¹dy Jakuba z Parady¿a nale¿y podj¹æ próbê oszacowania wielkoci jego dorobku i wskazaæ zwi¹zane z tym problemy. Omówienie
pogl¹dów Jakuba powinno nast¹piæ wed³ug okrelonych profili tematycznych
wyra¿onych w jego dzie³ach z uwzglêdnieniem ród³a pogl¹dów Parady¿anina.
Charakterystyka treci jego myli powinna nast¹piæ w powi¹zaniu z dzie³ami,
w których zosta³y one zawarte.
Tym celom podporz¹dkowalimy strukturê naszego artyku³u. W pierwszym
rozdziale omówilimy sytuacjê opactwa cystersów w Mogile w pierwszej po³owie
XV wieku, a wiêc w czasie, kiedy przebywa³ tam Jakub. Stan klasztoru scharakteryzowalimy pod k¹tem politycznym, gospodarczym, organizacyjno-kocielnym i kulturalnym. Nie pominêlimy tak¿e charakterystyki rz¹dz¹cych
w tym czasie opatów. Rozdzia³ drugi dotyczy biografii Jakuba i omawia warunki
oraz etapy jego kariery. Trzeci rozdzia³ powiêcilimy jego twórczoci z podzia³em na ujêcie dorobku w zakresie kwantytatywnym i kwalifitatywnym, pogl¹dy dotycz¹ce naprawy Kocio³a, devotio moderna oraz mistycyzmu jak równie¿ praktyczne wykorzystanie norm moralnych w umowach handlowych.

Zarys dziejów klasztoru cystersów w Mogile
w pierwszej po³owie XV wieku
Dzieje redniowiecznego opactwa w Mogile mo¿na podzieliæ na nastêpuj¹ce okresy. Pierwszy od 1222/25 do roku 1390 stanowi implantacjê.
Dzieli siê ona na zagnie¿d¿enie do 1349 i stabilizacjê trwaj¹c¹ do 1390
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roku. Ta ostatnia okreli³a kierunek rozwoju klasztoru i jego udzia³ w wielkiej polityce. Drugi okres od XV stulecia, to w³anie czasy szczególnego
wzrostu jego znaczenia. Opactwo aktywnie uczestniczy³o w soborach,
w ¿yciu zakonu. By³o aktywne na polu edukacji i nauki. Wyrazem znaczenia klasztoru w Mogile by³o przyznanie opatom prawa do u¿ywania pontyfikaliów32.
W pierwszej po³owie XV stulecia rola polityczna opactwa wzros³a m.in.
dziêki przyjani z królem W³adys³awem Jagie³³¹, który by³ czêstym gociem
w klasztorze. Opat Miko³aj II pomóg³ nawet temu w³adcy uwalniaj¹c jego
wojska od na³o¿onej kl¹twy za spustoszenie dóbr o³omunieckiego biskupstwa.
Wiele pomocy udzieli³ Jagielle inny opat  Jan Stechir. Jako znaj¹cy dobrze
jêzyki obce bywa³ w poselstwach, bior¹c udzia³ m.in. w soborze w Konstancji.
Zas³ugi te zosta³y docenione. Król W³adys³aw nada³ cystersom w Mogile
patronat nad kocio³em w. Anny w Krakowie i prawo do poboru soli
w Wieliczce33. Klasztor utrzymywa³ tak¿e dobre stosunki z królow¹ Jadwig¹
Andegawenk¹, która swoje osiemnaste urodziny spêdzi³a w sanktuarium
i modli³a siê przed Ukrzy¿owanym Zbawicielem34. Opactwo cystersów
w Mogile cieszy³o siê autorytetem wród duchownych diecezji krakowskiej.
Opatowi Paw³owi powierzono za³atwienie sposobu dzielenia dochodów kanoników krakowskich. Dostojnicy duchowni przybywali do sanktuarium
w. Krzy¿a w Mogile, np. biskup Zbigniew Olenicki chêtnie przebywa³
w opactwie i wysoko ceni³ opata Paw³a Paychbirnera. Biskup ten dba³
o dobry status materialny klasztoru, a ponadto rozszerzy³ prawo do udzielania sakramentów w kociele w. Bart³omieja w Mogile o chrzest i ma³¿eñstwo. Po mierci Zbigniewa Olenickiego wpisano go do klasztornej ksiêgi
zmar³ych nie tylko jako dobrodzieja opactwa, ale i wspó³brata, za którego
cystersi rocznie odprawiali trzy msze 35. Udzia³ zakonników z Mogi³y
w ¿yciu Kocio³a polega³ nie tylko na rozstrzyganiu sporów duchowieñstwa
czy udziale w soborach w Konstancji i Bazylei. Opat Pawe³ Paychbirner
zosta³ wyznaczony na opiekuna praw klasztorów w Tyñcu i w Miechowie. Na
32 Marcin Starzyñski, Katalog opatów mogilskich w redniowieczu, Nasza Przesz³oæ, t. 100,
2003, s. 7980.
33 Ibidem, s. 103 oraz 106108; Konstanty Hoszowski, Obraz ¿ycia i zas³ug opatów mogilskich, Kraków 1867, s. 1819; idem, Poczet opatów mogilskich, w: Monografia opactwa cystersów we wsi Mogile opracowana i pamiêci ubieg³ych w 1864 piêciuset lat istnienia Akademii
Krakowskiej powiêcona przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie, Kraków 1867, s. 93; Jadwiga
Krzy¿aniakowa, W³adys³aw II Jagie³³o wobec klasztorów cysterskich w Królestwie Polskim, Nasza Przesz³oæ, t. 83, 1994, s. 228.
34 Korneliusz Jackiewicz, Mi³oæ bez miary. Historia cudownego krzy¿a w Bazylice ojców
cystersów w Krakowie  Mogile, Kraków 1986, s. 3132.
35 Ibidem, s. 35; Konstanty Hoszowski, Obraz ¿ycia i zas³ug..., s. 2021; idem, Poczet
opatów..., 9495; Marcin Starzyñski, Katalog opatów mogilskich..., s. 116; idem, Przyjêcie cystersów mogilskich do braterstwa w mod³ach przez bernardynów krakowskich w roku 1453, w: Piêæset
piêædziesi¹t lat obecnoci oo. Bernardynów w Polsce (14532003), red. Wies³aw F[ranciszek]
Murawiec, Damian A. Muskus, Kalwaria Zebrzydowska  Kraków 2006, s. 115.

Dzia³alnoæ i pogl¹dy Jakuba z Parady¿a

31

tym polu wspó³pracowa³ m.in. z Wojciechem Jastrzêbcem i Zbigniewem Olenickim36.
W pierwszej po³owie XV wieku klasztor umocni³ siê po wzglêdem maj¹tkowym. Co prawda od XIV stulecia spad³o znaczenie nadañ. Nast¹pi³ jednak
wzrost zakupów i wymiany dóbr, co przynios³o w pocz¹tkach XV wieku wielki
rozwój klasztornego maj¹tku. Nawet póniejszy spadek nabywania nowych
dóbr nie os³abi³ klasztoru, poniewa¿ zdo³a³ on zgromadziæ potê¿ne bogactwa.
Np. w 1404 roku cystersi kupili od Hankona z Che³mu Kantorowice za 400
grzywien. Klasztor tworzy³ folwarki  np. w Czy¿ynach w 1433 roku, ko³o
kamiennego mostu. Gospodarka folwarczna oznacza³a produkcjê towarow¹
na szersz¹ skalê, a sprzyja³y temu bliskoæ Krakowa i stopieñ zurbanizowania okolicy. Taka sytuacja mia³a te¿ swoje wady w postaci kontrowersji wokó³
granic miêdzy pewnymi posiad³ociami opactwa a terenami nale¿¹cymi do
miasta. Problem ten rozwi¹za³a ugoda w 1428 roku37. Cystersi z klasztoru
w Mogile prowadzili aktywn¹ gospodarkê wodn¹. Od³awiali bobry na rzece
D³ubni. Zbudowali kana³, który wprowadzi³ jej wody na teren opactwa. Zasili³y one stawy rybne oraz napêdza³y m³yn. Samych m³ynów opactwo posiada³o a¿ trzydzieci38. Klasztor cystersów w Mogile uczestniczy³ tak¿e w gospodarce solnej. W 1414 roku otrzyma³ od W³adys³awa Jagie³³y prawo do poboru
rocznie czterech ba³wanów soli. W 1431 roku król ten nada³ zakonnikom
12 miar drobnoziarnistej soli rocznie z kopalni w Wieliczce. Droga z niej do
S³omnik maj¹ca przeprawê pod Mogi³¹ by³a nazywan¹ praso³k¹, co wskazuje na id¹ce tamtêdy transporty soli. Cystersi wykazywali siê w³asn¹ aktywnoci¹ na polu jej wydobycia w kopalni w Bochni. Nabyli tam w 1411
roku za dwie jatki jednego górnika, który przynosi³ im dochód a¿ 8 groszy
36 Marcin Starzyñski, Katalog opatów mogilskich..., s. 107 oraz 110113; Konstanty Hoszowski, Obraz ¿ycia i zas³ug..., s. 1819; idem, Poczet opatów..., s. 9394; Jadwiga Krzy¿aniakowa, W³adys³aw II Jagie³³o wobec klasztorów..., s. 228; Józef Szujski, Wiadomoæ historyczna
o Mogile, w: Monografia opactwa cystersów we wsi Mogile opracowana..., Kraków 1867, s. 15;
Hanna Kuna, Z dziejów biblioteki OO. Cystersów w Mogile od jej za³o¿enia do pocz¹tku XVIII
wieku, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, z. 89, Bibliotekoznawstwo, t. 2,
1984, s. 48.
37 Hipolit Sredyñski, Uposa¿enie klasztoru cystersów w Mogile, w: Monografia opactwa
cystersów we wsi Mogile opracowana..., Kraków 1867, s. 7778; Jerzy Wyrozumski, Dzieje
Krakowa, t. 1, Kraków do schy³ku wieków rednich, Kraków 1992, s. 399; Tomasz Kawka,
Hugon Leszczyñski, Kacice  Mogi³a, w: Monasticon Cisterciense Poloniae, red. Andrzej Marek
Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek, t. 1, Katalog mêskich klasztorów cysterskich
na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, Poznañ 1999, s. 103; Andrzej Marek Wyrwa,
Powstanie zakonu cystersów i jego rozwój na ziemiach polskich w redniowieczu, w: Monasticon
Cisterciense Poloniae, t. 1, Poznañ 1999, red. Andrzej Marek Wyrwa , Jerzy Strzelczyk i Krzysztof Kaczmarek, s. 44; Maciej Zdanek, Folwarki cystersów ma³opolskich w redniowieczu, Studia
i materia³y do dziejów ¿up solnych w Polsce, t. 24, 2005, s. 274 oraz 277; Leszek S³upecki,
Wanda le¿y w naszej ziemi, co nie chcia³a Niemca? Problem czasu powstania i symbolicznego
znaczenia Kopca Wandy w Mogile pod Krakowem, w: Sacrum. Obraz i funkcja w spo³eczeñstwie
redniowiecznym, red. Aneta Pieni¹dz-Skrzyczak i Jerzy Pysiak, Warszawa 2005, s. 90.
38 Józef Du¿yk, Nowa Huta od redniowiecza do XIX wieku, Kraków 1957, s. 25 oraz 2728;
Maciej Zdanek, op. cit., s. 272.
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tygodniowo39. Skoro ju¿ mowa o jatkach, to w 1417 cystersi zakupili jedn¹
w Krakowie. Warto przy tym dodaæ, ¿e nie by³ to jedyny przyk³ad ich aktywnoci handlowej w tym miecie w pierwszej po³owie XV wieku. W roku 1440
klasztor otrzyma³ bogaty kram, z którego dochody przeznaczono na leczenie
chorych zakonników40.
Na soborze w Konstancji, w 1415 roku opat klasztoru w Mogile uzyska³
prawo do noszenia oznak w³adzy biskupiej. Wzrost si³y pañstw oraz aktywizacja czynników narodowociowych sk³ania³a zakony, aby ³¹czyæ swoje
klasztory w grupy odpowiadaj¹ce mniej wiêcej jednemu krajowi. U cystersów widaæ ten proces ju¿ w pierwszej po³owie XV wieku. Utworzyli oni
w latach 14211422 polsk¹ prowincjê zakonn¹, na której czele stan¹³ dzia³aj¹cy w imieniu kapitu³y generalnej zakonu wizytator. By³ nim opat klasztoru
w Mogile. Pe³ni³ on jednoczenie obowi¹zki nadzoruj¹cego reformê zakonn¹
w podleg³ych sobie klasztorach i kolektora podatku. Polska prowincja zakonna cystersów nie objê³a klasztoru w Pelplinie. Wizytatorem i reformatorem
cystersów polskich zosta³ z czasem opat klasztoru w Koprzywnicy Miko³aj
Grot, który by³ wczeniej zakonnikiem w opactwie w Mogile41. Cystersi
z Mogi³y aktywnie wspó³pracowali z innymi zakonami, szczególnie z kanonikami regularnymi. W 1426 roku zawarli z ich klasztorem na Kazimierzu
konfraterniê w mod³ach za zmar³ych zakonników w obu opactwach. By³ to
zwi¹zek trwa³y, który odnowiono w póniejszym czasie, a proces ten mia³
charakter rozwojowy42. Klasztor cystersów w Mogile aktywnie interesowa³
siê ¿yciem parafialnym. W latach 14001430 dokona³ inkorporacji parafii
w Prandocinie, Wonikach oraz podleg³ego im kocio³a w Wadowicach. Posiadanie parafii zapewnia³o dochody, a obowi¹zki duszpasterskie mogli sprawowaæ  obok zakonników  wyznaczeni i op³acani przez nich wikariusze. Rozszerzono prawa do udzielania sakramentów w podleg³ych parafiach. Ponadto
od 1400 roku koció³ w Mogile posiada³ nadane przez papie¿a prawo do
udzielania odpustu odwiedzaj¹cym go w Wielki Czwartek43. Klasztorowi pod39 Hipolit Sredyñski, op. cit., s. 78; Konstanty Hoszowski, Poczet opatów..., s. 93; Jerzy
Grzesiowski, Józef Piotrowicz, Sól ma³opolska w nadaniach i przywilejach dla klasztorów (do
pocz. XVI w.), Studia i Materia³y do dziejów ¿up solnych w Polsce, t. 1, 1965, Krakowskie ¿upy
solne na tle 1000-lecia dziejów Polski, s. 153155; Bo¿ena Wyrozumska, Drogi w ziemi krakowskiej do koñca XVI wieku, Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk 1977, s. 84.
40 Hipolit Sredyñski, op. cit., s. 78.
41 Jerzy K³oczowski, Prowincja polska cystersów w wietle akt kapitu³ generalnych tego
zakonu z XV wieku, w: Polska w wiecie. Szkice z dziejów kultury, red. Jerzy Dowiat, Aleksander
Gieysztor, Janusz Tazbir, Stanis³aw Trawkowski, Warszawa 1972, s. 189190; Andrzej Marek
Wyrwa, Powstanie zakonu cystersów..., s. 47; Marcin Starzyñski, Katalog opatów mogilskich...,
s. 108 i 110111 oraz 121.
42 Ibidem, s. 108; idem, Przyjêcie cystersów mogilskich..., s. 114115; Kazimierz £atak,
Cystersi mogilscy w nekrologu krakowskiego klasztoru kanoników regularnych laterañskich.
Uwagi do dziejów konfraterni, Nasza Przesz³oæ, t. 90, 1998, s. 461462 oraz 464.
43 Konstanty Hoszowski, Obraz ¿ycia i zas³ug..., s. 22; idem, Poczet opatów..., s. 94; Marcin
Starzyñski, Katalog opatów mogilskich..., s. 106 oraz 114; Maciej Zdanek, op. cit., s. 274; Jerzy
K³oczowski, Z zagadnieñ funkcji spo³ecznych cystersów w Polsce redniowiecznej, w: Opuscula
Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata, Poznañ 1959, s. 115 i 120 oraz 123126.
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lega³y kocio³y: w. Bart³omieja w Mogile, w Prandocinie i w Wonikach,
a ponadto W³adys³aw Jagie³³o nada³ te¿ jego opatowi prawo patronatu nad
kocio³em w. Anny w Krakowie44.
Jeli chodzi o dzia³alnoæ dydaktyczn¹, to pocz¹tkowo zakon cystersów
nie ceni³ zbyt wysoko nauki. Kapitu³a generalna zakonu zaleca³a rozwój
szkolnictwa, ale w klasztorach polskich i l¹skich ze wzglêdu na ich odleg³oæ
sytuacja nie mog³a budziæ zadowolenia. Trudnoci¹ na polu rozwoju szkolnictwa u cystersów by³ brak prowincjonalnej struktury zakonu, co oznacza³o, ¿e
cystersi nie mieli szkó³ partykularnych i w³asnych kolegiów uniwersyteckich.
Istnia³y, co prawda, szko³y klasztorne, ale nie dzia³a³y one wed³ug jednolitego
programu nauczania, zapewniaj¹c jedynie ogólne i teologiczne wykszta³cenie.
Nie wolno by³o cystersom studiowaæ prawa. Tymczasem ju¿ od XIV wieku
w polskich klasztorach cystersów by³a liczna grupa ludzi wykszta³conych za
granic¹. Jednoczenie kapitu³a generalna naciska³a na rozwój szkó³ konwentualnych i kolegiów uniwersyteckich. W tych warunkach szko³a klasztorna
w Mogile osi¹gnê³a dobry poziom  wykszta³ci³a m.in. Miko³aja Grota, przysz³ego opata cystersów w Koprzywnicy. Kapitu³a generalna zakonu zaleci³a,
aby cystersi prowincji gnienieñskiej studiowali w Krakowie. Opactwo
w Mogile mia³o opiekowaæ siê studiuj¹cymi zakonnikami i ich seminarium
uniwersyteckim. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e szko³y konwentualne i kolegia
uniwersyteckie cystersów mia³y charakter zamkniêty45. Pierwszym cystersem na uniwersytecie w Krakowie by³ brat Wilhelm, który zapisa³ siê w 1404
roku, za od 1407/1408 by³ ju¿ mistrzem sztuk wyzwolonych. Szybko te¿
cystersi stali siê najliczniejsz¹ grup¹ zakonn¹ studiuj¹c¹ na uczelni krakowskiej, osi¹gali stopnie uniwersyteckie i aktywizowali siê w dzia³alnoci naukowo-dydaktycznej uniwersytetu46.
W pierwszej po³owie XV wieku zbudowano nowy refektarz w po³udniowej
czêci budynku klauzury i prawdopodobnie tym czasie powsta³ wschodni oraz
zachodni odcinek kru¿ganku47. wiadczy to o dobrej sytuacji materialnej
klasztoru w pierwszej po³owie XV wieku, skoro móg³ on sobie pozwoliæ na
takie inwestycje.
44

Konstanty Hoszowski, Obraz ¿ycia i zas³ug..., s. 1820; idem, Poczet opatów..., s. 9394.
Ibidem, s. 94; idem, Obraz ¿ycia i zas³ug..., s. 20; Józef Szujski, op. cit., s. 15; Hugo
Leszczyñski, Studia w klasztorach cysterskich XIIIXIX wieku, w: Historia i kultura cystersów
w dawnej Polsce i ich europejskie zwi¹zki, red. Jerzy Strzelczyk, Poznañ 1987, s. 347; Konstanty
Ja¿d¿ewski, Problem redniowiecznej szko³y w klasztorze cystersów w Henrykowie, w: ibidem,
s. 361362; Marian Kanior, Ora et labora. Istota ¿ycia mniszego w zakonie cysterskim, w: Cystersi
w Jêdrzejowie. Rola klasztoru w spo³ecznoci lokalnej. Materia³y z konferencji Cystersi w ¿yciu
i kulturze spo³ecznoci lokalnej, Jêdrzejów 5 IX 1998, red. Krzysztof lusarek, Jêdrzejów 1999,
s. 16; Krzysztof Kaczmarek, Szko³y i studia w polskich klasztorach cysterskich, w: Monasticon
Cisterciense Poloniae, t. 1, Poznañ 1999, red. Andrzej Marek Wyrwa, Jerzy Strzelczyk, Krzysztof Kaczmarek, s. 172 oraz 178179.
46 Marta Kusznierewicz-Mik, Studia cystersów mogilskich na uniwersytecie krakowskim
w XV wieku, Studia Historyczne, R. 43, 2000, z. 4, s. 561562 oraz 567.
47 Ewa £u¿yniecka, Architektura redniowiecznych klasztorów cysterskich filiacji lubi¹skiej, Wroc³aw 1995, s. 82.
45
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Pomylny rozwój opactwa od pocz¹tku XV stulecia mo¿liwy by³ dziêki
wybitnym opatom. W 1403 roku na czele klasztoru cystersów w Mogile stan¹³ Jan Stechir, którego mo¿na traktowaæ jako twórcê si³y i znaczenia opactwa w tym okresie. Opat Jan pochodzi³ z Rusi, chocia¿ nie mo¿na wykluczyæ,
¿e z Sandomierza; by³ on prawdopodobnie krewnym Miko³aja Tr¹by, arcybiskupa gnienieñskiego. Jan Stechir by³ niezwykle aktywny w ¿yciu polskiego
Kocio³a i na polu zakonnym  rozstrzyga³ spory miêdzy duchowieñstwem
a osobami wieckimi, by³ prze³o¿onym domów cysterskich w Polsce, reformatorem cystersów w prowincji gnienieñskiej, zawar³ konfraterniê z kanonikami regularnymi na Kazimierzu. Opat ten by³ tak¿e aktywny na polu dyplomacji. Przebywa³ z misjami w Rzymie i na soborze w Konstancji, a dziêki
znajomoci jêzyków obcych skutecznie wspiera³ zabiegi W³adys³awa Jagie³³y.
Jan Stechir uzyska³ prawo do noszenia insygniów pontyfikalnych. Od króla
otrzyma³ zarz¹d nad tworzonym kolegium cysterskim oraz prawo patronatu
nad kocio³em w. Anny w Krakowie. Za wszystkie te sukcesy zap³aci³ jednak
wysok¹ cenê  zad³u¿y³ klasztor i w czasie k³ótni z ojcami nagle zmar³
w 1426 roku48. Jego nastêpc¹ zosta³ Pawe³ Paychbirner, który uzyska³ stanowisko konserwatora praw uniwersytetu krakowskiego. Ten opat by³ tak¿e
aktywny w ¿yciu Kocio³a  bra³ udzia³ w soborze w Bazylei, by³ obroñc¹
praw klasztoru tynieckiego i rozs¹dza³ spory o dochody miêdzy kanonikami
krakowskimi. Opat Pawe³ zaznaczy³ te¿ swoj¹ obecnoæ jako reformator
i wizytator cystersów w Polsce i na l¹sku. Dba³ przy tym o wysoki poziom
dyscypliny zakonnej, ale popiera³ te¿ dzia³alnoæ naukowo-dydaktyczn¹ zakonników  a za jego czasów wzbogaci³y siê zbiory konwentualnej biblioteki.
Mimo zad³u¿enia opactwa Pawe³ Paychbirner wzbogaci³ klasztor, co naszym
zdaniem mo¿na rozumieæ jako wyprowadzenie go z d³ugów. Zmar³ w 1436
roku49. Nastêpny opat, Miko³aj Ederer, pochodzi³ ze znanej krakowskiej
rodziny i studiowa³ w Wiedniu, gdzie zosta³ imatrykulowany w 1421 roku.
Potem kontynuowa³ studia w Krakowie, a w 1428 roku zosta³ klasztornym
skarbnikiem. Dziêki wspó³pracy ze Zbigniewem Olenickim doprowadzi³ do
zmniejszenia obci¹¿eñ fiskalnych klasztoru. W roku 1437 opata Miko³aja
mianowano egzekutorem Stolicy Apostolskiej. W dwa lata póniej zakupi³
on w Krakowie dom przy ul. wiñskiej razem ze s³odowni¹ i browarami.
Zmar³ w 1439 roku50. Jego nastêpca, Dominik, pochodzi³ z Krakowa i by³
48 Konstanty Hoszowski, Obraz ¿ycia i zas³ug..., s. 1819; idem, Poczet opatów..., s. 93;
Jadwiga Krzy¿aniakowa, op. cit., s. 228; Kazimierz £atak, op. cit., s. 461; Jerzy K³oczowski, Prowincja polska cystersów..., s. 189191 (z przyp. 14  s. 189); Marcin Starzyñski, Katalog opatów
mogilskich..., s. 107109; idem, Nomina abbatum Monasterii Clarae Tumbae aliae Mogi³a
 przyczynek do krytyki Liber Beneficiorum Jana D³ugosza, Studia Historyczne, R. 47, 2004,
z. 2, s. 151.
49 Idem, Katalog opatów mogilskich..., s. 110111; Konstanty Hoszowski, Obraz ¿ycia
i zas³ug..., s. 2021; ten¿e, Poczet opatów..., s. 9394.
50 Ibidem, s. 94; idem, Obraz ¿ycia i zas³ug..., s. 2122; Marcin Starzyñski, Katalog opatów
mogilskich..., s. 112  113; idem, Nomina abbatum Monasterii Clarae Tumbae..., s. 152; Zofia
Kowalska, Polnische Studenten in Wien in der Zeit des Königs W³adys³aw Jagie³³o (13861434),
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ciotecznym bratem opata Paw³a Paychbirnera. Uzyska³ on od Zbigniewa Olenickiego prawo do pe³nego udzielania sakramentów chrztu i ma³¿eñstwa
w kociele w. Bart³omieja w Mogile. Za czasów jego pontyfikatu brat Wilhelm dokona³ pomiaru gruntów klasztornych i okreli³ granice z s¹siadami.
Za opata Dominika przypad³ ostatni okres pobytu Jakuba z Parady¿a
w Mogile. Jednak jeszcze w 1441 roku Jakub by³ delegatem klasztoru na
synodzie w £êczycy51.
Przedstawiona sytuacja opactwa cystersów w Mogile w pierwszej po³owie
XV wieku sprzyja³a karierze Jakuba z Parady¿a. Czynnikiem motywuj¹cym
do rozwoju intelektualnego by³a bez w¹tpienia widoczna w tym czasie aktywizacja zakonu cystersów w na polu edukacji i nauki. Czynny udzia³ klasztoru w Mogile w ¿yciu krakowskiego uniwersytetu by³ na pewno bezporednim
bodcem do nauki i dzia³alnoci naukowo-dydaktycznej Jakuba. U³atwia³o j¹
niez³e zaplecze biblioteczne konwentu. Nie bez znaczenia by³a stabilnoæ
ekonomiczna i zamo¿noæ opactwa, czego wyrazem by³y inwestycje m.in.
w rozbudowê klasztoru. Zabezpieczone podstawy materialnego bytu by³y na
tyle wysokim poziomie, ¿e opactwo by³o sk³onne powiêciæ znacz¹ce si³y
i rodki na rozwój edukacji i nauki. Silna pozycja ekonomiczna klasztoru
cystersów w Mogile mia³a swoje prze³o¿enie na jego znaczenie polityczne.
Cystersi z Mogi³y mogli czynnie w³¹czyæ siê do wspó³pracy z panuj¹cymi, co
oznacza³o dla nich wa¿ne koneksje i zaufanie w³adców. Te czynniki tak¿e
mog³y u³atwiæ karierê Jakuba z Parady¿a. Powierzano mu ró¿ne zadania,
które pozwala³y wykazaæ siê i zdobyæ autorytet. Znaczenie polityczne klasztoru cystersów w Mogile w pierwszej po³owie XV stulecia oznacza³o tak¿e
wiêksz¹ rolê opactwa w ¿yciu kocielnym. To przek³ada³o siê na jego aktywnoæ na synodach i soborach, na których mo¿na by³o wykorzystaæ wiedzê
i erudycjê Jakuba z Parady¿a. Bez w¹tpienia pomogli mu wybitni opaci
klasztoru cystersów w Mogile z pierwszej po³owy XV wieku, którzy wykazywali nie tylko zrozumienie w stosunku do jego potrzeb edukacyjnych i naukowych. Ich aktywnoæ w ¿yciu politycznym i kocielnym powodowa³a, ¿e potrzebowali oni wiedzy i dorobku Jakuba, a wykorzystuj¹c go przyczynili siê
do jego upowszechnienia i uznania w wiecie. Przynale¿noæ do grona cystersów w Mogile sta³a siê podstaw¹ kariery Jakuba z Parady¿a  opactwo
otworzy³o mu do niej drogê.

w: Quellenstudien zur polnischen Geschichte aus österreichischen Sammlungen, wyd. Walter
Leitsch, Jan Piro¿yñski, Wien 1989, s. 28; Krzysztof Kaczmarek, Kariery zakonne cysterskich
graduatów uniwersyteckich w redniowiecznej Polsce, w: Klasztor w kulturze redniowiecznej
Polski, red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Marek Derwich, Opole 1995, s. 88.
51 Konstanty Hoszowski, Obraz ¿ycia i zas³ug..., s. 2223; idem, Poczet opatów..., s. 94;
Marcin Starzyñski, Katalog opatów mogilskich..., s. 113114; idem, Nomina abbatum Monasterii Clarae Tumbae..., s. 152.
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¯yciorys Jakuba z Parady¿a
Wczeniejsza historiografia okrela³a go jako Jakuba Jutenborgius, czyli
z Jutenbork, miasta w Sakosonii, jednak ten pogl¹d nie znalaz³ potwierdzenia52. Pochodzi³ on zapewne z rodziny saksoñskich kolonistów, na co wskazuje jego rodowe nazwisko Kunike (Coneke), które czêsto w tym czasie spotykano w Saksonii53. By³ zatem pochodzenia ch³opskiego, o czym wspomnia³
w mowie podczas swojej promocji doktorskiej 29 stycznia 1432 roku54. Urodzi³ siê w Parady¿u (Gocikowie) miêdzy wiebodzinem a Miêdzyrzeczem55.
Data urodzin przypada na rok 1380 lub 1381 o czym wiadczy przedmiertna
wypowied Jakuba, ¿e do¿y³ 84 lat56.
Przed wst¹pieniem do zakonu cystersów Jakub pocz¹tkowo gospodarowa³ przez oko³o 20 lat na ojcowinie. Ok. 1402 roku zosta³ przyjêty do grona
mnichów w klasztorze cysterskim w Parady¿u i przebywa³ tam mniej wiêcej
osiemnacie lat57. Niewiele wiemy o tym okresie. Przed 1420 rokiem Jakub
goci³ w klasztorze cystersów w Zbras³awiu, potem opactwo spustoszyli husyci. Nie ma podstaw do twierdzenia, ¿e Jakub z Parady¿a studiowa³ w Pradze
i byæ mo¿e jego pobyt w Zbras³awiu mia³ charakter pielgrzymki, ale dziêki
temu pozna³ on nurty reformistyczne i devotio moderna, których orodkiem
by³ klasztor zbras³awski58. W 1420 roku, jako czwarty cysters, zapisa³ siê na
uniwersytet krakowski59.
Zapisuj¹c siê w 1420 roku na studia w Krakowie Jakub z Parady¿a mia³
ju¿ oko³o 40 lat. Razem z nim na tej uczelni znalaz³o siê dziesiêciu innych
cystersów. Jakub wystêpowa³ w tym czasie jeszcze jako zakonnik paradyski
 tak zosta³ zapisany jako nowy student. Podjêcie przez niego nauki w Krakowie wród pierwszych studiuj¹cych polskich mnichów cysterskich nast¹pi³o na skutek zalecenia papie¿a i generalnego opata zakonu, aby tam studiowaæ60. W pocz¹tkowym okresie studiów jego nauczycielami akademickimi
byli Jan z Lgoty i Benedykt Hesse oraz Wawrzyniec z Raciborza. Jednak
najwiêkszy wp³yw wywarli na niego: Eliasz z W¹wolnicy, Andrzej z Kokorzy52

Ks. Jan Fija³ek, Mistrz Jakób z Parady¿a, profesor..., s. 423.
Jaros³aw Sto, Jakub z Parady¿a, s. 12.
54 Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 18.
55 Jaros³aw Sto, Jakub z Parady¿a, s. 11; Teresa Micha³owska, Literatura polskiego
redniowiecza, s. 374.
56 Jaros³aw Sto, Jakub z Parady¿a, s. 1112; W³adys³aw Augustyn, op. cit., s. 136.
57 Teresa Micha³owska, Literatura polskiego redniowiecza, s. 374; W³adys³aw Augustyn,
op. cit., s. 136; Damian Augustyn Ku, op. cit., s. 73; Kazimierz Lepszy, op. cit., s. 363; Jaros³aw
Sto, Jakub z Parady¿a, s. 12.
58 Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 17; Damian Augustyn Ku, op. cit., s. 73; Jaros³aw
Sto, Jakub z Parady¿a, s. 13.
59 Ks. Jan Fija³ek, Mistrz Jakób z Parady¿a, profesor..., s. 423.
60 Ibidem; Kazimierz Lepszy, op. cit., s. 363; W³adys³aw Augustyn, op. cit., s. 136; Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 1718; Jaros³aw Sto, Jakub z Parady¿a, s. 14; Krzysztof O¿óg,
Uczeni w monarchii..., s. 37; Teresa Micha³owska, Literatura polskiego redniowiecza, s. 374.
53

Dzia³alnoæ i pogl¹dy Jakuba z Parady¿a

37

na, Pawe³ z Worczyna i Franciszek z Brzegu. Do kolegów Jakuba zaliczali siê
Tomasz Strzempiñski i Jan D¹brówka. W trakcie studiów pozna³ on tak¿e
Miko³aja Pszczó³kê z B³onia. Te znajomoci wp³ynê³y na przysz³e zainteresowania reformatorskie Jakuba61. W roku 1421 Jakub z Parady¿a otrzyma³
stopieñ baka³arza, za w 1423 magistra artium. Potem, do roku 1431 studiowa³ teologiê. Podj¹³ siê tak¿e wyk³adów z Biblii i Sentencji Piotra Lombarda, wykorzystuj¹c komentarz Bonawentury. Sam napisa³ w³asny komentarz  niestety obecnie zaginiony. Ju¿ w tym czasie musia³ byæ kim
wybitnym, poniewa¿ powierzono mu obowi¹zki kaznodziei uniwersyteckiego,
a ponadto w 1431 roku bra³ udzia³ w dyspucie na Wawelu z przyby³ymi
z Czech husytami. Studia teologiczne uwieñczy³ doktoratem dnia 29 stycznia
1432 roku, jako pierwszy cysters polskiej prowincji, o czym wspomnia³
w uroczystej mowie z tej okazji. Potem podj¹³ siê dalszych obowi¹zków wyk³adowcy teologii, jako profesor uniwersytetu krakowskiego62. Nie wiemy
dok³adnie, w którym roku Jakub z Parady¿a znalaz³ siê w gronie cystersów
w Mogile; kronikarz klasztorny Miko³aj z Krakowa wi¹¿e go z opatem Dominikiem63. Podobnie twierdz¹ Konstanty Hoszowski64 i Józef Szujski65. Jest
to co najmniej niecis³e i wydaje siê, ¿e Jakub by³ zwi¹zany z klasztorem
w Mogile ju¿ od czasu swoich studiów, a na pewno od momentu podjêcia
pracy dydaktycznej na uczelni66. Jeli studiowa³ w Krakowie, to naturalna
wydaje siê opieka, jak¹ roztoczy³ nad nim klasztor cystersów w pobliskiej
Mogile. Najprêdzej mo¿na wi¹zaæ Jakuba z Parady¿a z opatem Paw³em,
który móg³ byæ w trakcie nauki jego mecenasem. Zapewne to z jego inicjatywy Jakub zosta³ uczelnianym kaznodziej¹. Wspomniany opat Pawe³ sta³ siê
kim w rodzaju jego ucznia wcielaj¹c w ¿ycie wskazówki Parady¿anina dotycz¹ce dzia³alnoci zakonu67.
Aktywnoæ Jakuba z Parady¿a nie ogranicza³a siê tylko do pracy naukowo-dydaktycznej na uniwersytecie  bra³ on czynny udzia³ w ¿yciu kocielnym.
W³¹czy³ siê w wymianê pogl¹dów z husytami. Poniewa¿ dysputy z nimi organizowane przez Zygmunta Luksemburskiego nic nie dawa³y W³adys³aw Jagie³³o
61

Damian Augustyn Ku, op. cit., s. 74; Krzysztof O¿óg, Uczeni w monarchii..., s. 60;
Jaros³aw Sto, Jakub z Parady¿a, s. 17; Teresa Micha³owska, Literatura polskiego redniowiecza, s. 466467.
62 Ks. Jan Fija³ek, Mistrz Jakób z Parady¿a, profesor..., s. 423424; Stanis³aw Tomkowicz,
op. cit., s. 134; Krzysztof O¿óg, Koció³ krakowski..., s. 133; Kazimierz Lepszy, op. cit., s. 363;
W³adys³aw Augustyn, op. cit., s. 136; Damian Augustyn Ku, op. cit., s. 7475; Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 1719; ks. Jerzy Misiurek, op. cit., s. 38 (z przyp. 19); Teresa Micha³owska,
Literatura polskiego redniowiecza, s. 374.
63 Miko³aj z Krakowa, op. cit., s. 457458;
64 Konstanty Hoszowski, Obraz ¿ycia i zas³ug..., s. 23.
65 Józef Szujski, op. cit., s. 15.
66 W³adys³aw Augustyn, op. cit., s. 136; Teresa Micha³owska, Literatura polskiego redniowiecza, s. 374.
67 Damian Augustyn Ku, op. cit., s. 75; Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 19; Jaros³aw
Sto, op. cit., s. 18.
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postanowi³ sam zorganizowaæ tego rodzaju spotkanie. W marcu 1431 roku
przyby³a do Krakowa delegacja husytów z Prokopem Wielkim i Piotrem Peinem. Celem dyskusji mia³o byæ porozumienie doktrynalne i zachêcenie husytów do udzia³u w soborze bazylejskim. Stronê polsk¹ reprezentowali profesorowie krakowskiego uniwersytetu, poniewa¿ dobrze znali pisma husyckie:
Miko³aj Koz³owski, Andrzej z Kokorzyna, Franciszek z Brzegu, Jan Elgot
oraz Eliasz z W¹wolnicy. Bra³ w niej udzia³ tak¿e Jakub z Prady¿a i by³ to
zapewne jego pierwszy powa¿ny wystêp publiczny. Obrady prowadzono na
Wawelu, poniewa¿ Zbigniew Olenicki na³o¿y³ interdykt na Kraków. Rozpoczê³y siê one 19 marca 1431 roku, trwa³y kilka dni i skupi³y siê wokó³
czterech artyku³ów praskich. Cieszy³y siê one zainteresowaniem, poniewa¿
byli na nich obecni król, ksi¹¿ê Zygmunt Korybutowicz i liczni panowie68.
Jakub nie tylko polemizowa³ z husytyzmem, ale w³¹czy³ siê w nurt przemian
soborowych Kocio³a. W diecezji krakowskiej rozwija³ siê koncyliaryzm, któremu sprzyja³ Zbigniew Olenicki. W zwi¹zku z tym zalecono uczonym
z uniwersytetu  m.in. Jakubowi  opracowaæ traktaty o wy¿szoci soboru
nad papie¿em i to w³anie on opracowa³ program posoborowych reform.
Ostateczn¹ wersjê programu zredagowa³ Tomasz Strzempiñski i by³ to podstawowy dokument polskiej delegacji na sobór w Bazylei69. Ponadto Jakub
z Parady¿a by³ delegatem klasztoru cystersów w Mogile na prowincjonalny
synod w £êczycy w roku 1441, o czym dowiadujemy siê z wyg³oszonej tam
mowy opata Dominika, który wspomnia³ jego obecnoæ70. Jako zakonnik Jakub z zapa³em w³¹czy³ siê w nurt odnowy opactwa cystersów w Mogile,
a tak¿e i innych klasztorów, które opiera³y siê o regu³ê w. Benedykta. By³ on
nawet w latach 14271433 wizytatorem tych opactw71.
Okolicznoci opuszczenia klasztoru cystersów w Mogile przez Jakuba
z Parady¿a nie s¹ do koñca jasne. Tradycja klasztorna zapisana z kronice
Miko³aja z Krakowa jest doæ oszczêdna w s³owach. Miko³aj pisze, ¿e wspó³bracia traktowali Jakuba nieprzyjanie i zazdrocili mu. To spowodowa³o, ¿e
naladuj¹c innych wybitnych ludzi odszed³ on od cystersów i wst¹pi³ do
klasztoru kartuzów ko³o Erfurtu zmieniaj¹c zakonn¹ profesjê72 . Kronikarz
dodaje, ¿e Jakub wewnêtrznie ¿a³owa³ swojej decyzji i w obliczu zbli¿aj¹cej
siê mierci odradza³ ka¿demu tego rodzaju zmianê, zalecaj¹c pozostanie przy
swoim powo³aniu73. To ostatnie wydaje siê wytworem literackiej fantazji
68 Teresa Micha³owska, redniowiecze, s. 764; Krzysztof O¿óg, Koció³ krakowski..., s. 166;
idem, Uczeni w monarchii..., s. 305.
69 Ks. Jan Fija³ek, Mistrz Jakób z Parady¿a, profesor..., s. 424; Marian Piro¿yñski, Zakony
mêskie..., s. 58; Kazimierz Lepszy, op. cit., s. 363; Stefan Swie¿awski, op. cit., s. 158; Stanis³aw
A. Porêbski, op. cit., s. 19; Krzysztof O¿óg, Koció³ krakowski..., s. 165.
70 W³adys³aw Augustyn, op. cit., s. 136; Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 19; Marcin
Starzyñski, Katalog opatów mogilskich..., s. 114; Teresa Micha³owska, Literatura polskiego
redniowiecza, s. 374.
71 Jaros³aw Sto, Jakub z Parady¿a, s. 18.
72 Miko³aj z Krakowa, op. cit., s. 458.
73 Ibidem.
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Miko³aja z Krakowa, a mo¿e nawet tradycji cystersów w Mogile, w celu
wykazania, ¿e Jakub tak naprawdê pozosta³ w duchu ich konfratrem. Jak¹
drog¹ cystersi z Mogi³y uzyskaliby tak¹ wiadomoæ? Trudno przypuszczaæ, ¿e
od kartuzów w Erfurcie, poniewa¿ jaki mieliby oni interes przyznawaæ siê do
tego, ¿e Parady¿anin wewnêtrznie nie móg³ pokochaæ ich zakonu, chocia¿
sam do niego wst¹pi³. Nie by³aby to dla nich dobra reklama. Trzeba przy tym
dodaæ, ¿e istnia³o porozumienie miêdzy cystersami i kartuzami, zwi¹zane
z zakazem przechodzenia z jednego zakonu do drugiego, lecz kartuzi go nie
przestrzegali74. Tym samym, skoro nie byli oni tym polu lojalni wobec cystersów, to czy przyznaliby siê, ¿e jeden zakonnik cysterski, który przyczyni³ siê
do z³amania wy¿ej wymienionej umowy, póniej tego ¿a³owa³? S³owa Miko³aja z Krakowa o rzekomym ¿alu Jakuba z powodu opuszczenia cystersów
uwa¿amy za próbê oswojenia ca³ej tej historii przez klasztor w Mogile
i pomniejszenia jej moralnych skutków dla ca³ego zakonu. W koñcu wyst¹pienie z szeregów cystersów tak wybitnego cz³owieka jak Parady¿anin i
wst¹pienie do konkurencyjnego zgromadzenia szarzy mnisi musieli traktowaæ jako stratê. W³adze zakonu cystersów musia³y zauwa¿yæ odejcie tak
znanego uczonego do kartuzów i mo¿na przypuszczaæ, ¿e to z tego powodu w
1443 roku przypomniano zakaz tego rodzaju praktyk75.
Przechodz¹c do grona mnichów kartuskich, zakonu o ostrzejszej i surowszej regule ni¿ cystersi, Jakub z Parady¿a mia³ ju¿ oko³o 60 lat. Co kierowa³o
nim, kiedy podejmowa³ tak¹ decyzjê? Jakub by³ zwolennikiem reform wewnêtrznych w klasztorach w celu podniesienia ich poziomu moralnego. Ich
sytuacjê moraln¹ Parady¿anin zna³ wietnie ze wspó³pracy z opatami klasztoru cystersów w Mogile, z prób odnowy ¿ycia monastycznego w Polsce.
Widaæ to w jego mowach po wizytacjach domów zakonnych i w traktatach
dotycz¹cych dyscypliny mnichów. Nie tylko gorliwie nawo³ywa³ do przestrzegania cis³ej obserwancji76. Jakub zaproponowa³ doæ surowy program naprawy. Polega³ on na tym, ¿e pañstwo mia³o czasowo pozbawiæ klasztory
niemoralnych mnichów dóbr i dochodów, a jeli i to nie pomog³oby  u¿yæ
si³y77. Osi¹gniêcia Jakuba musia³y wzbudzaæ wród czêci wspó³braci zawiæ.
Natomiast nadmierna gorliwoæ, dotycz¹ca cis³ego przestrzegania zasad regu³y zakonnej, mog³a byæ nawet przyczyn¹ niechêci. Nie bez znaczenia by³
te¿ schy³kowy okres pontyfikatu opata Dominika, którego popiera³ Parady¿anin. Dominik by³ zwolennikiem wysokiego poziomu dyscypliny w klasztorze.
Niechêæ konfratrów przes¹dzi³a o odejciu Jakuba od cystersów78.
Czas odejcia Jakuba z Parady¿a do kartuzów w Erfurcie nie jest dok³adnie znany. W rêkopisie cystersów z Mogi³y znajduje siê nota rubro Hic fuit
frater Jacobus de Suleyow professus dum exiuit de ordine Cartusiensium de
74

Ks. Jan Fija³ek, Mistrz Jakób z Parady¿a, s. 59.
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78 Jaros³aw Sto, Jakub z Parady¿a, s. 2021.
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Lapide Refugij i[d] e[st] sancti Iohannis bapitste sub anno 151379. Data 1513
jest czasem powstania tej noty (cysters z Mogi³y nie móg³ przecie¿ pomyliæ
roku mierci tak znanego konfratra). Jakub z Parady¿a zmar³ w 1464 roku.
Wy¿ej wspomniana nota dotyczy szeciu lat jego ¿ycia, do których nie mamy
innych róde³80. Wiemy, ¿e kazanie na uniwersytecie we wrzeniu 1441 roku
by³o ostatnim publicznym wystêpem Parady¿anina w Krakowie. Móg³ jeszcze
prawdopodobnie braæ udzia³ w synodzie piotrkowskim w kwietniu 1442 roku81.
Nie wiemy jak d³ugo trwa³ jego ewentualny pobyt w Sulejowie i kiedy znalaz³
siê on u kartuzów w Schaubergu. Poza przytoczon¹ wy¿ej not¹ z kodeksu, nie
mamy na temat tej sprawy innych róde³. Sama za nota nie wskazuje na
daty. W sposób udowodniony Jakub z Parady¿a by³ w kartuzji Zbawiciela pod
Erfurtem dopiero w roku 144782. Jednoczenie wiemy o powtórzeniu zakazu
przechodzenia cystersów do kartuzów z posiedzenia kapitu³y generalnej
w 1443 roku  opatom, którzy do tego dopuszcz¹, zagro¿ono karami. Przypuszcza siê, ¿e powodem by³o w³anie przejcie Jakuba do zakonu kartuskiego. Centralne w³adze cystersów zauwa¿y³y ten fakt83. Jeli tak by³o, to czas
ewentualnego pobytu Parady¿anina w Sulejowie trwa³ od 1442 do 1443 roku.
W 1442, jak ju¿ wspomniano, móg³ byæ na synodzie w Piotrkowie84,
a w czasie drogi powrotnej zatrzyma³ siê w klasztorze cystersów sulejowskich. Tam móg³ podj¹æ decyzjê o przejciu do kartuzów i zrealizowaæ j¹ 1443
roku (wtedy echa tej sprawy odbi³y siê na posiedzeniu kapitu³y generalnej)85.
Jakub z Parady¿a móg³ od tego czasu ewentualnie przebywaæ ju¿ u kartuzów
w Schaubergu86, lecz nie d³u¿ej ni¿ do 1447 roku, kiedy to ju¿ dowodnie by³
w kartuzji Zbawiciela pod Erfurtem87.
Odchodz¹c z klasztoru cystersów w Mogile Jakub pozostawi³ tam sporz¹dzone przez siebie dzie³a. Jednak swój podrêczny ksiêgozbiór, wart razem
rzeczami osobistymi 17 guldenów, zabra³ ze sob¹. Podró¿e uczonych z w³asnym ksiêgozbiorem w tamtych czasach by³y norm¹88, zw³aszcza jeli na
sta³e opuszczali oni swoje poprzednie miejsca.
Jakub z Parady¿a urodzi³ siê w ch³opskiej rodzinie kolonistów z Gocikowa miêdzy wiebodzinem i Miêdzyrzeczem w 1380 lub w 1381 roku. W jego
¿yciu wyró¿niamy nastêpuj¹ce okresy. Pierwszy, m³odzieñczy od 1380/81 do
oko³o 1402 roku, kiedy to pomaga³ rodzicom na gospodarstwie. Drugi okres
79 Archiwum Cystersów Mogilskich w Krakowie, Rêkopisy Biblioteczne, sygn. 629, fol.
120v (pag. 282) por. Konstanty Michalski, Tadeusz Sinko, op. cit., s. 9.
80 Ibidem, s. 10.
81 Ks. Jan Fija³ek, Mistrz Jakób z Parady¿a, s. 53.
82 Konstanty Michalski, Tadeusz Sinko, op. cit., s. 910.
83 Ks. Jan Fija³ek, Mistrz Jakób z Parady¿a, s. 59.
84 Ibidem, s. 53.
85 Por. ibidem, s. 59.
86 Por. Konstanty Michalski, Tadeusz Sinko, op. cit., s. 9.
87 Por. ibidem, s. 10.
88 Jaros³aw Sto, Mistrz Jakub z Prady¿a i devotio moderna. G³ówne..., s. 43; Jaros³aw
Sto, Jakub z Parady¿a, s. 2122.
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 paradyski  rozpocz¹³ siê jego wst¹pieniem do klasztoru cystersów w Parady¿u oko³o 1402 i trwa³ do 1420 roku. Niewiele o nim wiadomo. W tym czasie
móg³ przebywaæ jaki czas w klasztorze konfratrów zbras³awskich w Czechach. Tam zapewne pozna³ idee devotio moderna, które póniej propagowa³
w swoich dzie³ach. Najwa¿niejszy by³ okres trzeci, chyba najlepiej znany
 pobyt w Mogile i w Krakowie od 1420 do 1441/42 roku. W tym czasie
ukszta³towa³y siê pogl¹dy Jakuba z Parady¿a dziêki studiom i pracy dydaktyczno-naukowej na uniwersytecie krakowskim, a zw³aszcza dziêki kontaktom z uczelnianym rodowiskiem naukowym. Wówczas to Jakub sta³ siê
gor¹cym zwolennikiem koncyliaryzmu. Tam uformowa³y siê tak¿e inne jego
pogl¹dy o charakterze teologiczno-moralnym. Swoje przemylenia mia³ okazjê wyraziæ w pisanych w tym czasie traktatach. Nie znamy dok³adnego
czasu odejcia Jakuba z klasztoru cystersów w Mogile do kartuzów w Erfurcie,
ale najpóniej przebywa³ tam od 1447 roku. Okres erfurcki by³ kontynuacj¹
pracy naukowej, zgodnej z pogl¹dami ukszta³towanymi w Krakowie i Mogile.
Zakoñczy³ siê on mierci¹ Jakuba z Parady¿a w 1464 roku. Jak widaæ, p³odne twórczo okresy jego ¿ycia to pobyt w Mogile (14201441/42) i w Erfurcie
(najpóniej od 1447 do 1464 roku). Jakub by³ pierwszym cystersem polskiej
prowincji kocielnej, który uzyska³ stopieñ naukowy doktora (1432 rok).

Pogl¹dy Jakuba z Parady¿a
Dorobek Jakuba z Parady¿a w ujêciu kwantytatywnym
i kwalitytatywnym
Literatura naukowa wykazuje rozbie¿noæ co do liczby prac Jakuba
z Parady¿a89. Wed³ug Damiana Augustyna Kusia znamy jego 24 traktaty
moralne i 32 teologiczno-moralne90. Zdaniem W³adys³awa Augustyna Jakub
opracowa³ 80 wiêkszych dzie³91, podobnie twierdzi ks. Jan Misiurek92. Liczbê
140 dzie³ przypisuje Parady¿aninowi Teresa Micha³owska93, a Artur Winiarczyk wylicza ich 148, w tym 80 wiêkszych, teologicznych traktatów94. Stanis³aw A. Porêbski wspomnia³ o oko³o 200 kazaniach95. Jak dot¹d wydano
drukiem 15 traktatów, co stanowi mniej wiêcej 10% spucizny; jej wiêkszoæ
pozostaje nadal w rêkopisach96 i to powoduje zapewne wy¿ej wspomniane
89

Zbigniew Dom¿a³, Andrzej Wa³kówski, op. cit., s. 134.
Damian Augustyn Ku, op. cit., s. 79.
91 W³adys³aw Augustyn, op. cit., s. 136.
92 Ks. Jerzy Misiurek, op. cit., s. 38 (z przyp. 19).
93 Teresa Micha³owska, redniowiecze, s. 761; eadem, Literatura polskiego redniowiecza,
s. 374.
94 Artur Winiarczyk, op. cit., s. 723.
95 Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 79.
96 Ibidem, s. 11 oraz 79.
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rozbie¿noci97. Utrudnia to wskazanie, które z dzie³ powsta³y podczas pobytu
Jakuba w Krakowie i w Mogile, a które w Erfurcie98. Edward Chwalewik
twierdzi, ¿e w bibliotece klasztornej s¹ dwa tomy jego dzie³99, ale w redniowiecznych kodeksach klasztoru cystersów w Mogile jest 13 pozycji autorstwa
Jakuba, zebranych w trzech tomach100.
Podzia³ twórczoci Jakuba z Parady¿a na okres krakowski i erfurcki nie
ma istotnego znaczenia, poniewa¿ w obu przypadkach poruszane przez niego
problemy s¹ podobne101. Klasyfikacja pozwala na wyró¿nienie trzech podstawowych dziedzin jego zainteresowañ. Pierwsza z nich dotyczy spraw zwi¹zanych z reformami Kocio³a, zarówno sposobu rz¹dzenia t¹ instytucj¹, jak
i podniesienia poziomu moralnego duchowieñstwa. Druga natomiast odnosi
siê do spraw teologiczno-moralnych i mistycznych (w tym m.in. ascetyki
i kontemplacji  devotio moderna). Trzecia wi¹¿e siê z praktycznym zastosowaniem zasad moralnych m.in. w zakresie ekonomii, praktyk religijnych
i odpustów102.
Literatura naukowa nie jest w stanie podaæ jednoznacznej liczby dzie³
Jakuba z Parady¿a. Mo¿e to wynikaæ z tego, ¿e  jak ju¿ wspomniano  tylko
oko³o 10% jego dorobku doczeka³o siê wydania drukiem. Podawane wielkoci
wahaj¹ siê od 56 do ponad 200 pozycji.
Propozycje reform Kocio³a
Jakub z Parady¿a widzia³ mo¿liwoæ uzdrowienia sytuacji w Kociele
poprzez zmianê sposobu rz¹dzenia t¹ instytucj¹. By³ zwolennikiem koncyliaryzmu i uwa¿a³, ¿e g³ówny ciê¿ar w³adzy powinien spoczywaæ na soborze.
róde³ koncyliarystycznych pogl¹dów Jakuba mo¿na doszukiwaæ siê w atmosferze panuj¹cej na uniwersytecie krakowskim, zapatrywaniach Henryka
Lagensteina z Hesji i Stefana Palecza z Pragi. Nie bez znaczenia by³y przemylenia przedstawicieli zakonu kartuskiego  Wincentego Aggsbacha i Dionizego Kartuza. Ponadto na postawê Parady¿anina wp³ynê³y postulaty Jana
Gersona  zwanego dusz¹ soboru w Konstancji. Jan uwa¿a³, ¿e sobór jest
drog¹ do przywrócenia jednoci Kocio³a i poprzez to zapewni jedynow³adztwo papie¿a. Mia³ byæ on lekiem na schizmê zachodni¹ i rodkiem stosowanym jedynie przejciowo. Taki umiarkowany koncyliaryzm nazywano unionizmem103. Tymczasem koncyliaryzm Jakuba (jak dalej zobaczymy) by³
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Zbigniew Dom¿a³, Andrzej Wa³kówski, op. cit., s. 134.
Ibidem, s. 134135; Jaros³aw Sto, op. cit., s. 18.
99 Edward Chwalewik, op. cit., s. 464.
100 Zbigniew Dom¿a³, Andrzej Wa³kówski, op. cit., s. 140142.
101 Por. Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 15
102 Ibidem, s. 1516; Zbigniew Dom¿a³, Andrzej Wa³kówski, op. cit., s. 135.
103 Teresa Micha³owska, redniowiecze, s. 321; Jaros³aw Sto, Jakub z Parady¿a, s. 42;
Stefan Swie¿awski, op. cit., s. 177; Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 2324; W³adys³aw Augustyn,
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bardziej radykalny i zosta³ on wyra¿ony w traktacie Determinatio de ecclesia
napisanym w Krakowie zim¹ 1440/41 roku. Po ostatecznej redakcji, dokonanej przez Tomasza Strzempiñskiego, stanowi³ on oficjalne stanowisko delegacji polskiego Kocio³a na sobór w Bazylei104. Traktat ten sk³ada³ siê z 12 tez
na podobieñstwo 12 artyku³ów wyznania wiary105. Teza pierwsza mówi, ¿e
drog¹ do jednoci Kocio³a i prze³amania herezji jest sobór stoj¹cy nad papie¿em, wed³ug drugiej w³adzê w nim nale¿a³o powierzyæ nie jednej osobie,
a aposto³om, których nastêpcami s¹ biskupi zebrani na soborze. Zgodnie
z trzeci¹ tez¹ sprawy w¹tpliwe trzeba przedk³adaæ soborowi, poniewa¿ suma
dowiadczeñ wielu osób zapewni nieomylne orzeczenie. Czwarta teza mówi
wprost, ¿e sobór stoi ponad papie¿em. Zgodnie z tez¹ pi¹t¹ trzeba byæ pos³usznym soborowi, poniewa¿ jego w³adza pochodzi bezporednio od Chrystusa. Szósta teza mówi, ¿e nie mo¿na zgromadziæ naraz wszystkich cz³onków
Kocio³a i dlatego konieczna jest reprezentacja w postaci soboru. Teza siódma
stanowi teologiczn¹ podbudowê pogl¹du, ¿e sobór to jedyna reprezentacja
Kocio³a. Zgodnie z ósm¹ tez¹ autorytet Kocio³a stoi ponad ka¿dym z jego
cz³onków, poniewa¿ dzia³a on z upowa¿nienia Chrystusa. Dziewi¹ta teza
mówi, ¿e sobory w Konstancji i w Bazylei zwo³ano legalnie i dlatego reprezentuj¹ one Koció³. Teza dziesi¹ta zastrzega, i¿ nikt nie mo¿e przenieæ ani
rozwi¹zaæ legalnego soboru  nawet papie¿. Zgodnie z tez¹ jedenast¹ Kocio³owi nale¿y siê podporz¹dkowaæ, poniewa¿ rz¹dzi on w imieniu Chrystusa,
a papie¿ podlega jego jurysdykcji, sprawowanej przez sobór (nawi¹zanie do
ósmej tezy). Ostatnia, dwunasta teza g³osi, ¿e wybrany na soborze papie¿
 po wczeniejszym usuniêciu antypapie¿y  musi byæ uznany przez ogó³
wiernych106.
Jakub z Parady¿a nie ogranicza³ swoich postulatów poprawy sytuacji
w Kociele tylko do koncyliaryzmu. D¹¿y³ on do naprawy moralnej w zakonach107. Wykorzystywa³ tutaj swoje dowiadczenia w dzia³aniach nad odrodzeniem ¿ycia zakonnego w Polsce, których efektem by³y mowy wizytacyjne
w klasztorach i traktaty o dyscyplinie mnichów, takie jak: Collationes in actu
visitationis, Compendium de tribus substancialibus religiosorum oraz
Questio super esu carnium108. Szczególnie potêpia³ symoniê, pazernoæ na
dobra materialne, handel odpustami i nepotyzm, poniewa¿ to w³anie one
uderza³y w misjê ewangeliczn¹ Kocio³a. By³ przeciwny wnoszeniu op³at podczas wstêpowania do zakonu i gromadzeniu w³asnoci prywatnej przez mnichów w postaci tzw. dobrowolnych ofiar109. Jakub zaproponowa³ sposób na
104 Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 14 oraz 50 Damian Augustyn Ku, op. cit., s. 7677;
Tadeusz Witczak, op. cit., s. 85.
105 Jaros³aw Sto, Jakub z Parady¿a, s. 40; Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 26.
106 Ibidem, s. 2627, 3132, 3436 i 3844.
107 Zbigniew Dom¿a³, Andrzej Wa³kówski, op. cit., s. 142.
108 Jaros³aw Sto, Mistrz Jakub z Prady¿a i devotio moderna. G³ówne..., s. 43.
109 Stefan Swie¿awski, op. cit., s. 4243; Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 79; Jaros³aw
Sto, Jakub z Parady¿a, s. 45.
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uzdrowienie sytuacji moralnej w zakonach. Zgodnie z nim w³adza wiecka,
czyli pañstwo mia³o przej¹æ czasowo dobra zdemoralizowanych klasztorów.
By³aby to sekularyzacja dóbr czasowa i warunkowa, trwaj¹ca tylko do momentu poprawy sytuacji w domu zakonnym. Jakub by³ bowiem zwolennikiem niezale¿noci Kocio³a od w³adzy wieckiej. Jednoczenie, jeli ta okresowa sekularyzacja dóbr i dochodów nie uzdrowi³aby sytuacji, Parady¿anin
dopuszcza³ przymuszenie zakonników i zakonnic do przestrzegania zasad
regu³y110 . Jakub opowiada³ siê za powszechnym obowi¹zkiem pracy duchownych, za dostojników Kocio³a, którzy nadu¿ywali w³adzy, zaleca³ pozbawiaæ
uprawnieñ s¹downiczych111 .
Poprawê sytuacji w Kociele Jakub z Parady¿a upatrywa³ w oparciu
g³ównego ciê¿aru w³adzy na soborze, nawet kosztem ograniczenia uprawnieñ
papieskich. Takie stanowisko na podstawie jego traktatu Determinatio de
ecclesia przyjê³a delegacja polska na sobór w Bazylei.
Mistyka i devotio moderna
Drugi profil pimiennictwa Jakuba z Parady¿a dotyczy³ teologii moralnej
i mistyki. Poprawie moralnej cz³owieka mia³a s³u¿yæ pokuta, prowadz¹ca do
pokory i osobisty kontakt z Bogiem drog¹ modlitwy i medytacji112. W literaturze naukowej funkcjonuje pogl¹d, ¿e Jakub powiêci³ siê mistyce dopiero
podczas pobytu u kartuzów pod wp³ywem mylicieli tego zakonu  Wincentego Aggsabcha i Miko³aja Kempf113. Mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e na pogl¹dy
mistyczne Parady¿anina wp³yn¹³ jego pobyt u cystersów w Zbras³awiu, pozostaj¹cych pod wp³ywem devotio moderna i pogl¹dy zawarte m.in. w pismach
w. Bernarda z Clairvaux114. Jakub z Parady¿a odnowê chrzecijañstwa widzia³ w³anie w devotio moderna, która polega³a na indywidualnej i samodzielnej formacji cz³owieka poprzez ascezê i mistycyzm115. Drog¹ do ulepszenia cz³owieka by³o umartwianie siê, które oczyszcza³o charakter z wad,
wzmacnia³o natomiast walory poznawcze intelektu. Za Janem Gersonem Jakub zaleca³ jeszcze pokutê, jako szczepionkê przeciwko z³u. To mia³o wytworzyæ w cz³owieku pokorê, rodek ochronny wobec wroga ludzkiej m¹droci,
jakim by³a pycha116. Wed³ug Parady¿anina sposobem walki z demoralizacj¹
i s³aboci¹ intelektualn¹ by³a mistyka, rozumiana jako d¹¿enie do dowiadczalnego kontaktu z Bogiem. Jakub by³ przeciwnikiem nadmiernego formali110 Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 6061; Stefan Swie¿awski, op. cit., s. 139; Jaros³aw
Sto, Jakub z Parady¿a, s. 4445.
111 Ibidem, s. 45.
112 Zbigniew Dom¿a³, Andrzej Wa³kówski, op. cit., s. 142.
113 Karol Górski, Duchowoæ polska w XV wieku, s. 172.
114 Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 65; Karol Górski, Teologia mistyczna Jakuba..., s. 229;
Jaros³aw Sto, Jakub z Parady¿a, s. 61.
115 Ibidem, s. 38.
116 Stanis³aw A. Porêbski, op. cit., s. 64.
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zmu scholastyki i uwa¿a³, ¿e abstrakcyjne spekulacje teologiczne nie przybli¿¹ cz³owieka do prawdy117.
Swoje pogl¹dy zawar³ on w traktacie De profectu in vita spirituali,
w którym dowodzi³ wy¿szoci modlitwy nad lektur¹ Biblii. Proponowa³ nastêpuj¹ce etapy ulepszenia cz³owieka: pierwszy by³ uwiadomieniem sobie
spraw ostatecznych i ³aski Bo¿ej, drugi to uwielbienie Boga, trzeci jest rachunkiem w³asnego sumienia, czwarty polega na zachowaniu bojani Bo¿ej,
pi¹ty to umartwienie, za szósty jest prob¹ o postêp w dobru. Jakub
z Parady¿a widzia³ trzy drogi prowadz¹ce cz³owieka do Boga. Pierwsz¹ stanowi¹ oczyszczaj¹cy ¿al za grzechy, spowied i pokuta. Druga jest owieceniem, formuj¹cym uczucia tak, aby nie by³y one przeszkod¹ w mistyce. Trzecia jednoczy z Bogiem, upodabniaj¹c cz³owieka do Stwórcy. W omawianym
dziele Jakub wskaza³ medytacjê jako sposób prowadz¹cy do kontemplacji118.
Parady¿anin by³ zwolennikiem devotio moderna i mistycznego podejcia
do poznania Boga. Preferowa³ indywidualn¹ pobo¿noæ, polegaj¹c¹ na osobistej modlitwie, ascezie i kontemplacji. Ich efektem mia³o byæ zjednoczenie
cz³owieka z Bogiem drog¹ ubóstwienia i mi³oci. Ceni³ je nawet wy¿ej ni¿
lekturê Biblii. By³ sceptyczny co do roli poznawczej i umoralniaj¹cej nadmiernie sformalizowanych dociekañ scholastyki.
Praktyczne zastosowanie norm moralnych
Trzeci profil pimiennictwa Jakuba z Parady¿a dotyczy praktycznego
wykorzystania g³oszonych przez niego norm etycznych i moralnych. Tutaj
jego pogl¹dy wpisywa³y siê w t³o polskiej piêtnastowiecznej myli religijnej,
skierowanej w stronê praktycyzmu oraz ogólnej ideologii moralnoci spo³ecznej. Tym pogl¹dom szczególnie ho³dowa³o naukowe rodowisko krakowskie
zainteresowane filozofi¹ moraln¹, etyk¹ i ich aspektami spo³eczno-gospodarczymi. Nie bez znaczenia by³y pogl¹dy Tomasza z Akwinu i w. Bernarda
z Clairvaux. Takie by³y ród³a pogl¹dów etycznych Jakuba z Parady¿a. Jako
teolog i moralista ilustrowa³ swoje kazania licznymi przyk³adami119. Jego
zdaniem, podstaw¹ wszelkich umów musi byæ dobra wola obu stron. Jakub
by³ jednym z pierwszych pisarzy polskiego redniowiecza, który tak szeroko
j¹ rozwa¿a³. Dotyczy³o to tak¿e umów ekonomicznych, które powinny byæ
zawierane w oparciu o dobre intencje, a nie formalistykê prawn¹. Tym samym Parady¿anin wyszed³ poza spekulacje redniowiecznej filozofii, pragn¹c
wychowywaæ przedstawicieli elity spo³ecznej. Prawid³owo zawarty kontrakt
nie mo¿e krzywdziæ ¿adnej ze stron i musi wynikaæ z dobrych intencji, rozumianych za w. Bernardem jako prawda i ¿yczliwoæ w wyborze dzia³añ120.
117

Jaros³aw Sto, Jakub z Parady¿a, s. 5859.
Iwo Ko³odziejczyk, op. cit., s. 129.
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Pogl¹dy etyczne Jakuba z Parady¿a zosta³y wyra¿one w traktacie De
contractibus. Zaj¹³ siê on pewn¹ form¹ kredytu, nazywan¹ wyderkaufem.
Polega³o to na tym, ¿e sprzedaj¹cy maj¹tek nie przestawa³ byæ jego u¿ytkownikiem, za co p³aci³ nabywaj¹cemu okrelony czynsz. Mia³ przy tym gwarancjê prawa odkupu (wyderkaufu), zwanego reemptio. Ustalano przy tym
termin i cenê wykupu121. Jakub uwa¿a³, ¿e zysk jest wtedy godziwy, jeli nie
powstaje z krzywd¹ drugiej strony i jest wolny od praktyk lichwiarskich122.
Jakub z Parady¿a w swoich rozwa¿aniach moralnych okaza³ siê dobrym
psychologiem. Zakreli³ szeroko granice naturalnej, czyli biologicznej egzystencji ludzi, niezale¿ne od ich woli, a przez to wyjête spod ocen etycznych.
Dopiero w ramach obszaru podlegaj¹cemu takiej ocenie Jakub tropi³ rygorystycznie fa³szywe intencje. By³y to nowatorskie idee. Wysoko ocenia³ pracê,
jako sposób na zwalczanie pró¿niactwa, wyzysku i ¿ebractwa123.
Praktyczne wykorzystanie moralnoci i norm etycznych wed³ug Jakuba
z Parady¿a dotyczy³o umów, reguluj¹cych stosunki ekonomiczne miêdzy
ludmi. Jakub odrzuca³ formalistykê prawn¹. Podstaw¹ kontraktów mia³a
byæ dobra wola obu stron i brak czyjekolwiek krzywdy. Takie pogl¹dy wyrazi³
w traktacie De contractibus. Spod ocen etycznych Parady¿anin wy³¹czy³ te
obszary ludzkiej egzystencji, które w naturalny sposób by³y niezale¿ne od ich
woli. Jednak z rygoryzmem traktowa³ tê sferê, która jako zale¿na od woli
ludzi podlega³a ocenom moralnym. Zwalcza³ fa³sz, z³¹ wolê, wyzysk, pró¿niactwo i ¿ebractwo. Wysoko ocenia³ wartoæ pracy.
Podsumowanie
Jak dot¹d nie uda³o siê ustaliæ jednoznacznej liczby dzie³ Jakuba z Parady¿a. Literatura naukowa podaje ró¿ne wielkoci  od 56 do ponad 200
pozycji. Takie rozbie¿noci zdaj¹ siê wynikaæ z tego, ¿e wydano tylko oko³o
10% dorobku. Tematyka dzie³ obejmuje zagadnienia dotycz¹ce reformy Kocio³a, teologii moralnej z mistyk¹ (devotio moderna) oraz praktyczne zastosowanie norm etycznych.
Propozycje reform Kocio³a opiera³y siê o radykalny koncyliaryzm  Jakub zaleca³ skupienie ca³ego ciê¿aru w³adzy na soborze. Poprawa sytuacji
w zakonach mia³a nast¹piæ dziêki czasowej sekularyzacji dóbr i dochodów
tych zgromadzeñ, które z³ama³y regu³ê zakonn¹. Parady¿anin preferowa³
mistyczne podejcie do poznania Boga poprzez osobist¹ modlitwê, ascezê
i kontemplacjê. By³ on zwolennikiem devotio moderna.
Praktyczne zastosowanie norm etycznych widzia³ Jakub w przypadku
umów handlowych. Uwa¿a³, ¿e powinno siê je zawieraæ w oparciu o dobr¹
wolê obu stron i bez niczyjej krzywdy. Wysoko ocenia³ wartoæ pracy, jako
lekarstwa na wyzysk, pró¿niactwo i ¿ebractwo.
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Zakoñczenie
Pierwsza po³owa XV wieku w opactwie cystersów w Mogile sprzyja³a
karierze Jakuba z Parady¿a. Klasztor by³ stabilny pod wzglêdem materialnym i zamo¿ny. Mia³ si³y i rodki, które mo¿na by³o powiêciæ nauce i edukacji. Opactwo przy tym liczy³o siê w polityce panuj¹cych, co podnosi³o jego
autorytet w ¿yciu kocielnym. Wybitni opaci, którzy w tym czasie rz¹dzili
klasztorem, mieli zrozumienie dla dzia³alnoci naukowej i dydaktycznej.
Opactwo cystersów w Mogile bra³o czynny udzia³ w ¿yciu uniwersytetu krakowskiego. Posiada³o ponadto dobrze wyposa¿on¹ bibliotekê. Wszystkie te
czynniki u³atwi³y Jakubowi karierê. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e fakt
przynale¿noci Parady¿anina do grona cystersów w Mogile u³atwi³ mu dalszy
rozwój.
Pomoc cystersów by³a dla Jakuba tym cenniejsza, poniewa¿ nie móg³ on
liczyæ na wsparcie rodziny pochodzenia ch³opskiego i  jak sam podkrela³
 to, co osi¹gn¹³, zawdziêcza³ zakonowi. Urodzi³ siê w 1380 lub 1381 roku
i do 1402 pracowa³ na ojcowinie. W latach 14021420 przebywa³ w klasztorze cysterskim w Parady¿u, a nastêpnie do 1441/42 w Mogile. Potem wst¹pi³
do kartuzów i zmar³ w Erfurcie w roku 1464. Szczególne znaczenie w ¿yciu
Jakuba z Parady¿a mia³y lata spêdzone w Mogile (14201441/42). By³ to
okres nie tylko studiów na uniwersytecie w Krakowie. W 1432 roku Parady¿anin, jako pierwszy cysters polskiej prowincji, doktoryzowa³ siê. Nastêpnie
podj¹³ siê pracy naukowo-dydaktycznej. Bra³ aktywny udzia³ w ¿yciu Kocio³a, przygotowuj¹c program reform zarz¹dzania t¹ instytucj¹ i dyskutuj¹c
z husytami. Wspó³pracowa³ z wybitnymi uczonymi swoich czasów. Pobyt
w Mogile ukszta³towa³ ostatecznie pogl¹dy Jakuba, które propagowa³ w swoich dzie³ach.
SUMMARY
This article discusses the work and views of Jacob of Paradyz against the broad
background of Mogilan Cistercians history. Jacob was born in 1380 or 1381. In 1402,
he joined the Cistercians in Paradyz. In 1420, he moved to Cracow where he embarked on his studies in 1432. Jacob was the first Cistercian from a Polish religious
province to receive the title of doctor. Jacob was affiliated with the Cistercian monastery in Mogila from the beginning of his studies. He conducted research and lectured at the University of Cracow. He participated in a discussion with the Hussites in
the Wawel castle.
Researchers have not yet been able to determine the exact number of Jacobs
works which are estimated widely between 56 and more than 200. The fact that only
around 10% of Jacobs writings were released poses an additional obstacle. Jacob
dealt with a variety of issues, including ecclesiology, issues of theological and moral
nature and the application of moral norms. In matters pertaining to the reform of
the Church, he was of the opinion that the entire authority should be placed in the
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hands of the council. In problems of theological and moral nature (Jacob was an
advocate of devotio moderna), he was a proponent of personal prayer, ascetism and
contemplation. Jacob was sceptical towards Bible reading and formalized scholastic
inquiries. He emphasized the observance of moral norms in business contracts which
should be concluded based on good will and without the intent to harm either party,
rather than legal precisianism.
The achievements of Jacob of Paradyz evoked envy and hostility from the
Cistercians, which motivated him to leave the order and transfer to the Carthusians.
Jacob died in a Carthusian monastery in Erfurt in 1464.
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Man könnte immer noch glauben, dass sich die Historiker, im Hinblick
auf die Historiografie des Deutschen Ordens, hauptsächlich auf die Forschungen um die politischen bzw. kirchlichen Fragen konzentrieren. Beachtlich weniger Interesse widmen sie der Art und Weise, wie man sich
ernährte oder wie die Lebensmittel damals aufbewahrt wurden. Unterdessen
gehören aber auch diese Angelegenheiten in den Interessenbereich der Spezialisten. Bis jetzt gab es unter den Forschern, welche die Analyse von
Quellendokumenten zu den Ernährungsgewohnheiten der Hochmeistern ergriffen, nur solche, die vornehmlich die Lebensmittel betrachteten, besonders die charakteristischen für die Tafel der Hochmeister und Ordensritter.
Sehr selten hingegen wurde erforscht, in welchem Geschirr und mit welchem Besteck die Speisen serviert wurden1.
1 Unter den schriftlichen Quellen zur Geschichte des Deutschen Ordens  in diesem Fall
handelt es sich um die Küchenausstattung mit Kochgeräten, Bestecken sowie Versorgung der
Speisekammern in Danzig, Elbing und Thorn um die Wende zum 15. Jh.  stehen dem Historiker hauptsächlich die schon veröffentlichten Deutschordensbücher aus jener Zeit zur
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Dieser Artikel setzt sich hauptsächlich den Versuch als seine Aufgabe,
die ehemalige Deutschordensküche darzustellen (darunter auch die der
Hochmeister), deren Ausstattung mit Kochgeräten, Geschirren, Bestecken.
Das Schloss in Marienburg gilt  auch trotz Zerstörungen  ohne Zweifel als
einziger Ort, wo das Aussehen und die Atmosphäre der mittelalterlichen
Küche gut wiedergegeben wurden. Bis heute lassen sich hier die rekonstruierten, ehemals gebrauchten Küchengeräte anschauen. Aber auch die Inventare aus anderen Deutschordenschlössern und -burgen ermöglichen es uns,
eine Analyse der betrachteten Aufgabe durchzuführen. Darüber hinaus liefern uns Urkunden aus dem 14./15. Jh., insbesondere aus Marienburg2 ein
wertvolles Inventar der Küchengeschirre. Hervorzuheben ist auch, dass in
Inventaren der Ordensschlösser und- burgen auch Funktionen von Ämtern
erwähnt werden. Diese werden je nach der auszuführenden Aufgabe  indirekt oder direkt mit dem Verbrauchsbedarf der Hochmeister verbunden3.
Verfügung. Als besonders behilflich zur Analyse der besprochenen Frage erweist sich das Werk
Das Große Ämterbuch des Deutschen Ordens [weiter GÄB], herausgegeben von Walter Ziesemer. Es werden in ihm Schlossinventare zusammengestellt. Dadurch ermöglicht es nicht nur
die materielle Kultur der Schlösser darzustellen, sondern auch eine Interpretation in der Sache
der Anordnung von wirtschaftlichen Stellen durchzuführen. Hierbei geht es um wirtschaftliche
Räume (u. a. Küche, Keller, Mühle) sowie deren Ausstattung (Küchengeräte, Bestecke). Ferner
liefert das Buch Auskünfte über die quantitative Struktur der Lebensmittel, die in Schlossspeisekammern aufbewahrt wurden. Diese Quellenart wurde bereits einigermaßen in der deutschen Historiografie berücksichtigt: J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung des Deutschen Ordens In Preussen (13821454), Wien 1993; Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz
Berlin-Dahlem, XX. Hauptabteilung, Ostpreusisches Folianten [weiter: GStAPK XX HA OF] 141
 Rechungsbuchbuch des Groâscheffers zu Königsberg 13981402 (Schuldbücher und Rechnungen der Großschäffer und Lieger des Deutschen Ordens in Preußen. Bd. 1, Großschäfferei
Königsberg I (Ordensfoliant 141) / hrsg. von Cordelia Heß, Christina Link und Jürgen Sarnowsky, in: Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, KölnWeimarWien
2008; Schuldbücher und Rechnungen der Großschäffer und Lieger des Deutschen Ordens in
Preußen. Bd. 3, Großschäfferei Marienburg / hrsg. von Christina Link und Jürgen Sarnowsky,
in: Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz, KölnWeimarWien 2008;
Altpreussische Monatsschrift 53, 1917, S. 253267 (u. a. betrifft es den Weinhandel  hierbei
geht es um Danzig als Haupteinfuhrhafen; der Deutsche Orden trat in der Rolle des Erwerbes
dieses Trinkgutes auf).
2 Um die Ausstattung der Küche mit Kochgeräten und Bestecken zu analysieren, spielen
auch die Marienburger Urkunden eine wichtige Rolle: Das Marienburger Ämterbuch [weiter:
MÄB], hrsg. v. W. Ziesemer, Danzig, 1916; Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 13991405
[weiter: MTB], hrsg. v. E. Joachim, Königsberg, 1896; Das Marienburger Konventsbuch der Jahre
13991412 [weiter: MKB], hrsg. W. Ziesemer, Danzig 1913; Das Ausgabebuch des Marienburger
Hauskomturs für die Jahre 14101420 [weiter AMH], hrsg. W. Ziesemer, Königsberg 1911.
3 GStAPK XX HA, Ordens Brief Arcchiv [weiter: OBA] 9029  Staatsarchiv Königsberg im
1445 (14451451), k. 1VS, 1RS, 2VS, 2RS, 3VS; por.: MÄB, S. 120122; MKB, S. 250. Ein
derartiger Beamter zumal nirgendwo außer dem Ordensland in Preußen angetroffen war Tempelmeister  der Vorsteher der Lager von Lebensmitteln. Er überwachte u. a. die Werkzeuge,
Küchengeräte und das Geschirr. Siehe: W. D³ugokêcki, Hausämter Und Hausbeamten auf der
Marienburg In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in: Burgen kirchlicher Bauherrren, hrsg.
v. H. H. Häffner, München/Berlin 2001, S. 6169; S³. Jówiak, J. Trupinda, Organizacja ¿ycia
na zamku krzy¿ackim w Malborku w czasach wielkich mistrzów (13091457), Malbork 2011,
S. 427428. Darüber hinaus, wie es sich aus den Quellennotizen ergibt, erfüllten die meisten
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Die drei im Artikeltitel genannten Schlösser  in Thorn, Danzig und
Elbing  wurden nicht zufällig gewählt, sondern im Hinblick auf das Angebot an Küchengeräten aus der Wende zum 15. Jh., in den dortigen
Schlossküchen genutzt. Der betrachtete Zeitabschnitt war bedeutend in Bezug auf Europa und die sich zu jener Zeit entwickelnde wirtschaftliche und
Handelsorganisation des Deutschen Ordens. Der Ordensstaat genoss damals
zweifelsohne einen bedeutenden Rang in Preußen. Danzig, Elbing und Thorn
gehörten zu den Städten mit beachtlichem ökonomischem Hinterland und
zudem waren sie starke wirtschaftliche Zentren in Preußen, in welche die
Schlösser und Burgen des Deutschen Ordens integriert waren4. Bis heute
befassten sich die Forscher hauptsächlich mit den Fragen, welche wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen zwischen dem Deutschen Orden einerseits
und Danzig, Elbing und Thorn andererseits um die Wende 14./15. Jh. bestanden5. Das Thema des Lebensmittelverbrauchs und insbesondere die Angelegenheiten um die Bestecke, Geschirre, Küchenausstattung aus Ordensschlössern und -burgen werden nicht zu oft ergriffen6.
Ordensbrüder und Ritter zugleich Beamtenfunktionen im Ordensstaat in Preußen. Die Verwalter nahmen sich  falls es sich um die Ordensküche der Hochmeister handelte  der Ausstattung mit Kochgeräten, der Konservierung oder der Räucherung der Lebensmittel an. Ferner
sammelten sie unterschiedliche Gefäße. Ansonsten überwachten sie die Versorgung der Lager
mit Lebensmitteln. So wurde jeweils der entsprechenden Funktion ein Amt zugeschrieben. In
Urkunden, nicht nur in denen von Marienburg, sind u. a. die folgenden Beamtenfunktionen
erwähnt: Kellermeister, Kornmeister, Kochmeister. GS£A PK XX. HA, OBA, Nr. 9029; Quellen,
Nr. 15, S. 756758, in: J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung.
4 R. Czaja, Miasta pruskie a zakon krzy¿acki. Studia nad stosunkami miêdzy miastem
a w³adz¹ terytorialn¹ w pónym redniowieczu, Toruñ 1999, S. 111124; B. Jähnig, Verwaltung
und Personal, in: Pañstwo Zakonu Krzy¿ackiego w Prusach. Podzia³y administracyjne i kocielne od XIII do XVI w., unter Redaktion. Von Z. Nowak i R. Czaja, Toruñ 2000, S. 84.
5 Die wichtigeren Arbeiten zum Thema Handel: U. Arnold, Pocz¹tki handlu zakonu krzy¿ackiego, in: idem, Zakon krzy¿acki. Z Ziemi wiêtej nad Ba³tyk, Toruñ 1996, R. Czaja, Kontakty handlowe Elbl¹ga z Zakonem Krzy¿ackim na pocz¹tku XV wieku, in: 750 lat praw miejskich
Elbl¹ga. Ksiêga pami¹tkowa, pod red. A. Grotha, Gdañsk 1996, idem, Ksiêgi wielkich szafarzy
zakonu krzy¿ackiego w Prusach, in: Kancelarie krzy¿ackie. Stan badañ i perspektywy badawcze.
Materia³y z miêdzynarodowej konferencji naukowej Malbork 1819 X 2001, unter Redaktion
J. Trupinda, Malbork 2002, idem, Miasta pruskie a zakon krzy¿acki. Studia nad stosunkami
miêdzy miastem a w³adz¹ terytorialn¹ w pónym redniowieczu, Toruñ 1999, idem, Strefa
ba³tycka w gospodarce europejskiej w XIIIXV wieku ze szczególnym uwzglêdnieniem Prus krzy¿ackich, in: Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem redniowiecznej Europy, hrsg.
v. S. Gawlas, Warszawa 2006, idem, Udzia³ wielkich miast pruskich w handlu hanzeatyckim do
po³owy XIV wieku, Zapiski Historyczne, Bd. 60, T. 1, H. 23, 1995, idem, Zwi¹zki gospodarcze
wielkich szafarzy zakonu krzy¿ackiego z miastami pruskimi na pocz¹tku XV wieku, in: Zakon
krzy¿acki a spo³eczeñstwo pañstwa w Prusach, hrsg. v. Z. H. Nowak, Toruñ 1995, H. Samsonowicz, Struktura handlu gdañskiego w pierwszej po³owie XV wieku, Przegl¹d Historyczny,
Bd. 53, H. 4, 1962, M. Lesnikow, Einige Fragen des baltisch niederländischen Getreidehandels
am Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts, in: Beiträge zur baltischniederländischen
Handelsgeschichte am Ausgang des 14. und zu Beginn des 15. Jahrhunderts, Wissenschaftliche
Zeitschrift der Karl-Marx Universität Lepzig, Gesellchafts- und Sprachwissenschaftliche
Reihe, Bd. 7, 19571958; M. Dygo, Wschód i Zachód: gospodarka Europy w XIVXV wieku,
in: Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem redniowiecznej Europy, uter Redaktion
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In Bezug darauf lohnt es sich noch mehr, die Schlossküchen in Danzig,
Elbing und Thorn zu analysieren. Die dort befindliche Küchenausstattung
soll betrachtet werden. Zugleich soll nicht die Tatsache aus der Sicht verloren werden, dass diese Städte im besprochenen Zeitraum nota bene als
große preußische Städte7 angesehen wurden. Darüber hinaus waren deren
Handelskontakte mit Großschäffern des Deutschen Ordens in Marienburg
und Königsberg eng verknüpft. Der vorliegende Beitrag hat zur Aufgabe,
die Rolle der erwähnten Schlösser in neuem Licht zu präsentieren. Er soll
nämlich vor allem hinweisen und vergleichen, in welchen Mengen sich dort
unterschiedliche Lebensmittel, Küchengeräte, Geschirre oder Bestecke
erhalten haben. Somit sei es wichtig, von den wirtschaftlichen und Handelsangelegenheiten abzusehen, zu welchen schon besondere Arbeiten
entstanden sind und sich statt dessen auf Gegenstände zu konzentrieren, die grundsätzlich für den Alltagsgebrauch und Verbrauch bestimmt
waren.
S. Gawlas, Warszawa 2006, M. Ma³owist, Polityka gospodarcza Zakonu Krzy¿ackiego w XV
wieku, in: Pamiêtnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich we Wroc³awiu, Bd. 1, Warszawa 1948, E. Maschke, Die Schäffer und Lieger des Deutschen Ordens in Preussen, w: idem,
Domus Hospitalis Theutonicorum Europäische Verbindungslinien des Deutschordensgeschichte,
Bonn 1970 (Quellen und Studien, Bd. 10); K. Militzer, Historia zakonu krzy¿ackiego, Kraków
2007; H. Samsonowicz, Handel zagraniczny Gdañska w drugiej po³owie XV wieku, Przegl¹d
Historyczny, Bd. 47, H. 2, 1956; idem, T³o gospodarcze wydarzeñ 1308 roku na Pomorzu
Gdañskim, Przegl¹d Historyczny, Bd. 56, H. 2, 1965.
6 Eine wertvolle Quellenbasis im Bereich der Untersuchungen des Lebensmittelverbrauchs bei den Hochmeistern, darunter auch die Art und Weise von Speisenservieren stellen
die im Archiv Berlin-Dahlem (GStAPK, OBA, nr 18384) erhaltenen mittelalterlichen Kochbücher
dar: Buoch von guter Spise (Quelle aus ca. 1350  das erste in Deutsch geschriebene Kochbuch.
(Es enthält 96 Rezepte) sowie das Königsberger Kochbuch (Quelle aus dem 15. Jh. mit 33
Rezepten). Beim Vergleich der Rezepte im Königsberger Kochbuch und dem Buoch von guter
Spise fallen gewisse Ähnlichkeiten auf und zwar in der Art der Zusammenstellungen von
Gerichten und Verbindungen deren Bestandteilen. Es ist ersichtlich, dass Królewiecka ksi¹¿ka
kucharska aus der deutschen kulinarischen Tradition schöpfte. Wahrscheinlich deswegen weil
das Buoch von guter Spise, genannt auch Würzbursk Kochenbuch, und dazu das erste Kochbuch
in Deutsch, hierzu inspirieren konnte. Es war auch bekannt, dass die Ordensbrüder meistens
aus den deutschen Landen stammten. Darüber hinaus hatten für die Untersuchung des Angebots auf den Tafeln von Rittern und Ordensgeistlichen die bereits früher erwähnten Rechnungen und Inventare aus den Amtsbüchern des Deutschen Ordens große Bedeutung. Wesentlich
sind auch die im Thorner Staatsarchiv aufbewahrten Rechnungen von Ausgaben der Stadt im
Zusammenhang mit einem Schmaus zu Ehren des Hochmeisters. Diese Dokumente stellen ein
besonderes Zeugnis von der materiellen Kultur des mittelalterlichen Thorns dar: B. Herdzin,
P. Oliñski, Rachunki z uczty wydanej na czeæ wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen w Toruniu
w 1407 roku, in: Studia nad dziejami miast i mieszczañstwa w redniowieczu, hrsg. v. R. Czaja
und J. Tandecki, Toruñ 1996, S. 295302.
7 Siehe Die Handelsrechnungen des Deutschen Ordens [weiter HDO]; hrsg. v. C. Sattler,
Leipzig 1887, S. XX, J. Sarnowsky, Die Wirtschaftsführung, s. 292, Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, hrsg. v. M. Toeppen, Bd. I, Leipzig 1874, S. 45,
32, R. Czaja, Udzia³ wielkich miast pruskich, Bd. 60, T. 1, H. 23, 1995, S. 22; idem, Miasta
pruskie, S. 124, L. Koczy, Dzieje wewnêtrzne Torunia do roku 1793, Toruñ 1933, S. 104.
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Bevor die Ausstattung der Ordensküchen mit besonderer Berücksichtigung der Küchen in Danzig, Elbing und Thorn besprochen wird, wäre es
sinnvoll kurz darauf einzugehen, was für keramische, Stein- oder Metall-Gefäße überhaupt in Gebrauch waren (erdynne kannen, steynkruse)8  auf
den Schlössern und Burgen im erwogenen Zeitraum sowie welche Bestimmung ihnen zukam. In der Küche bzw. in den anliegenden Kellern, denen
der Kellirampt9 oblag, befanden sich eine beträchtliche Menge von Küchengeräten. Die zahlreichste Gruppe stellten dabei die Töpfe10 dar. Die großen,
mit dicken, rauen Oberflächen dienten hauptsächlich zur Aufbewahrung von
Produkten wie Salzbutter11, Erbsen12 oder Kraut. Darüber hinaus eigneten
sie sich gut zum Marinieren, Säuern, Salzen, Wässern, und Pökeln. In zubereiteten Gerichten erfüllten auch Schüsseln13 eine wesentliche Rolle. In die8 Erwähnenswert und zugleich früher erklärenswert ist, dass die im Beitrag besprochenen Gefäße, als spätmittelalterliche Keramik bezeichnet werden. Unter diesem Begriff versteht
man nichts anderes als die bei Ausgrabungen gefundenen Tongefäße bzw. deren Überreste. Das
archäologische Schrifttum hat diesbezüglich gerade die Bezeichnung Keramik angewandt.
Darunter sind gefundene Tongefäße zu verstehen, die als materielles Zeugnis der Herstellung
des ehemaligen Töpferhandwerks gelten. Siehe: J. Kruppé, Garncarstwo pónoredniowieczne
w Polsce, T. 1, Wroc³aw 1981, S. 917, vergl.: idem, Studia nad ceramik¹ XIV wieku ze Starego
Miasta w Warszawie, Wroc³aw 1961, S. 48, idem, Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV,
Wroc³aw 1969, S. 109110.
9 Zum Thema der Ämter im Ordensstaat siehe: S. Jówiak, J. Trupinda, op. cit. S. 411447;
D. Herbert, Vorrats- und Versorgungswirtschaft auf den preussischen Deutschordensburgen
von 1375 bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts am Beispiel der Burg Thorn/Torun, in: Esskultur
und kulturelle Identität: Ethnologische Nahrungsforschung im östlichen Europa, hrsg. v. H.M. Kalinke, K. Toth, T. Weger, Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen
im östlichen Europa, Bd. 40, München 2010, S. 4652.
10 Das Mittelalter war in Bezug auf die Vergrößerung des Sortiments der Keramikgefäße
charakteristisch. Soweit im frühen Mittelalter die am intensivsten genutzten Gefäße in der
Küche Töpfe waren, begann man im Spätmittelalter immer häufiger Schüsseln zu gebrauchen.
K. Ryszewska, Kuchenne naczynia ceramiczne u¿ywane w redniowiecznych polskich klasztorach, Almanach Historyczny, Bd. 9, Kielce 2007, S. 45.
11 GÄB, S. 682. W 1384 r.  das älteste erhaltene Inventar der Danzinger Komturei
erwähnt zu den 2 Fässern Butter: [ ] item 2 tonnen potir, die in der Danzinger Küche wahrscheinlich in Töpfen aufbewahrt wurde. Hiervon könnte zum Beispiel die Eintragung zeugen,
dass 1396 in dieser Küche 32 Stück Kessel und Töpfe gehalten wurden [ ] item 32 stucke
kessil und toppe. Siehe: GÄB, S. 687688. Zum Vergleich: Im gleichen Jahr wurden in Elbing
registriert: [ ] item 3 tonnen pottir. Sehe: GÄB, S. 77. Darüber hinaus 1407 in Thorn, wie es
sich aus den Rechnungen zu den Ausgaben dieser Stadt im Zusammenhang mit dem Gelage zu
Ehren Ulrich von Jungingen ergab, wurde auch Butter genannt. Siehe: Rachunki z uczty,
S. 297. In der Thorner Schlossküche wurden 1397 und 1407 registriert: [ ] 4 tonnen pottir
 wahrscheinlich ebenfalls in Töpfen aufbewahrt. Siehe: GÄB, S. 430431.
12 GÄB, S. 426.
13 Es sei darauf zu verweisen, dass in den Urkunden des Deutschen Ordens verschiedene
Schüsseln erwähnt werden (schalen, mulden, kumme). Ergänzend ist hinzuzufügen, dass die
Schlüsseln erst im Spätmittelalter ihre Anwendung fanden. Aus der früheren Zeit werden in
Deutschordensquellen Mörser (morser) angeführt. Siehe: GÄB, S. 442. Bei den Tellern ist
charakteristisch, dass dieser Begriff 1435 zum ersten Mal auftauchte (im Kontext der Zinnteller).
Siehe: MAB, S. 59: [ ] 5 czynnen teller, 2 messing kessel, 1 cleyn becken, 3 stelen kannen,
8 czynnen stutcze, 6 sulberen le?el. In der Danziger Komturei gab es 1447 im Verzeichnis der
Küchengeräte 10 Zinnteller. Siehe: GAB, S. 714, 716.
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sen wurden z. B. Eier, Butter, Mohn zum Kuchen gerührt sowie die Nahrung
in der Eingangsphase zubereitet. Die inneren Schüsselwände hatten
gewöhnlich im unteren Teil dicke Körner Kies, wodurch das Reiben der
Nahrung erleichtert wurde14. Ein weiteres Küchengerät waren die Krüge15,
welche u. a. als Maßeinheit dienten. Sie erfüllten nicht nur als Getränkebehälter ihre Rolle, sondern auch als Getreidegefäße16. Den Gefäßen auf
Dreifuß wurde hingegen die Funktion der Wasserschöpfer, Behälter für die
Zubereitung des Teiges für Klöße oder die Funktion als Lichtquelle (nach
vorheriger Wachsfüllung17) zugewiesen.
Als Ausnahme tauchten in den Küchen kleine Rinnen18 auf, in welche
das Fett abfloss, während das Fleisch auf dem Rost gebraten wurde. Eine
wichtige Rolle erfüllten aber auch die Deckel, welche die im Gefäß befindliche Nahrung vor Wärmeverlust schützte. Es war auch bekannt, dass auch in
den Küchen Gefäße aus den Geschirren aufbewahrt wurden, aber meistens
wurde ihnen in den Kellern19 ein Platz zugewiesen. Es ist hier jedoch nicht
14

J. Kruppé, Garncarstwo pónoredniowieczne, T. 2, K. 61/1.
GÄB, S. 2, 4 ([ ] item 1 mischekanne  unter den Beständen des Groß marschalls). In
den Ordensurkunden werden die Krüge als kanne bezeichnet; manchmal kommen sie ebenfalls
mit dem Präfix misch-, meische vor, die wahrscheinlich auch ein Maß für flüssiges oder
Schüttgut waren. Die Begriffe metkanne i mischkanne waren wohl für die Bezeichnung des
Kruges als Tinkturbehälter mit Deckel, für solche Getränke wie: Glühwein, Met oder Kräuterliköre angewandt. Siehe.: O. Schade, Altdeutsche s Lesebuch gotisch (altsächsisch)alt und mitteldeutsch, Teil II, Halle 1866, S. 392; O. D³ugokêcka, W. D³ugokêcki, Te Sumptuous Use of Food
at Castle Marienburg (Malbork) at the Start of the Fifeenth Century, Acta Poloniae Historica,
Bd. 102, 2010, S. 110126. Es lohnt sich hinzuzufügen, dass die Ordensurkunden auch andere
Nomenklatur für die Krüge/Kanne angibt: zcinkannel, zcipkannel (hauptsächlich zum Weingießen)  loeskannel. (wahrscheinlich zum Verdünnen starker alkoholischer Trünke, worauf die
Vorsilbe loes- lösbar) weist, wobei loeskannel aus Holz gefertigt waren. Siehe: GÄB, S. 111.
16 H. Samsonowicz, Rzemios³o wiejskie w Polsce XIXXVI w., Warszawa 1954, S. 94
17 Die Problematik der Klassifizierung von Dreifüßen im Hinblick auf deren Bestimmung
(Kasserolle, Bratpfanne, Topf zum Kochen oder Schmoren) ist mit der Feststellung zu initiieren, wie groß ist das Gefäß, mit dem wir zu tun haben, wie sieht seine Charakteristik und
Verzierung aus, wie lang ist der Stiel. Nach den meisten Ordensquellen kann man vermuten,
dass die Dreifüße aus Metall waren. Das erhaltene Aufschreiben von 1409 zum Marienburger
Schnitzerhaus könnte hingegen suggerieren, dass diese Gefäße aus Ton hergestellt wurden.
Siehe: MAB, S. 146: [ ] item 2 lymgropen, item 1 grosze new pfanne czu lym syden. Dreifüße
hatten sich erst um die Wende zum 16. Jh. verbreitet. Siehe: K. Sulkowska-Tuszyñska, Próba
interpretacji funkcji naczyñ na trzech nó¿kach w wietle wybranych róde³ ikonograficznych, in:
Z badañ nad redniowieczn¹ architektur¹ Kujaw i Wielkopolski Wschodniej, unter Redaktion.
J. Chudziakowa, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Reihe B, Bd. 86, Warszawa
1990, S. 109112, idem, Pónoredniowieczne i nowo¿ytne naczynia ceramiczne na trzech nó¿kach ze Strzelna, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XX, Archeologia Architektury 2, 19+92, S. 7677, M. D¹browska, Owietlenie i ogrzewanie redniowiecznych wnêtrz zamkowych, Archaeologia Historica Polona, Bd. 14, 2004, S. 178.
18 Die Deutschordensurkunden erwähnen den Gebrauch des Rostes in der Thorner
Schlossküche. Siehe GÄB, S. 442.
19 A. Sielmann, Die Verwaltung des Haupthauses Marienburg in der Zeit um 1400. Beitrag
zur Geschichte des Deutschen Ordens in Preußen, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, H. 61, 1921, S. 1011.
15
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zweckmäßig alle Arten der Küchen-, Lager- oder Speisekammerutensilien zu
erwähnen, weil diese bei den einzelnen Schlossküchen besprochen werden.
Der überwiegende Teil des keramischen Materials, datiert auf die Zeit
von der 2. Hälfte des 13. Jh., bis 1454, weist darauf hin, dass zu jener Zeit
die graue und stahlgraue Keramik vorkam (aus dem Reduktionsausbrennen)20. Derartige Gefäße wurden auch in der Thorner Schlossküche21 festgestellt. Ferner ist zu erwähnen, dass Thorn als Handelsvermittler zwischen
Halicz-Ruthenien und Polen und zugleich als starkes Zentrum des Hansehandels die Handwerker zusammen brachte, die für neue Qualität und Herstellungsmuster, nicht nur bei der Töpferei22 sorgten.
Unter den Küchengeräten sind die bauchigen und schlanken23 zu unterscheiden. Darüber hinaus wurden in den Küchen auch Kessel24, andere
Gefäße25 und alle Küchengeräte gebraucht. Wenn es um den Schmuck der
Töpfe geht, so war dieser eher bescheiden26. In der weiteren Folge wären die
Krüge/Kannen zu erwähnen, welche durch senkrechte Seitenlinien verziert
wurden. Sie wurden zu den Tischgefäßen gezählt, für unterschiedliche
Getränke bestimmt, dazu gehörten noch die mit Fingerzierornament des
Henkels27. Die Schüsseln der Thorner Schlossküche hatten am häufigsten
20 Die stahlgraue Keramik konnte an der Gestalt erkannt werden, die sich von den
gänzlich gewälzten frühmittelalterlichen Erzeugnissen wie auch von der spätmittelalterlichen
Traditionskeramik unterschied. Diese stahlgraue Farbe verdankte die Keramik dem Ausbrennen in der Reduktionsatmosphäre. Die charakteristischen Verzierungen dabei stellen
hauptsächlich die das Ganze umlaufenden Umfangrillen dar, manchmal mit gerader oder welliger Linie bereichert.
21 A. Lubowicka, Ceramika z najnowszych badañ zamku krzy¿ackiego w Toruniu. O naczyniach i wiktua³ach z krzy¿ackiej kuchni, Rocznik Toruñski, Bd. 38, 2011, s. 128132; W. Matuszewska-Kola, Materia³y ceramiczne z archeologicznych badañ ratowniczych przeprowadzonych w Toruniu przy ul. Podmurnej 89, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia VI,
1980, H. 110, S. 123136; D. Poliñski, Niektóre zwi¹zki pónoredniowiecznego garncarstwa
ziemi che³miñskiej z obszarami Europy zachodniej, Archaeologia Historica Polona, Bd. 8, 2000,
S. 115129; Die älteren (mittelalterlichen) Gefäße, zu denen die graue Keramik gezählt wird,
umfassen hauptsächlich Töpfe, Krüge /Kannen, Schlüsseln und Deckel.
22 L. Koczy, Dzieje wewnêtrzne Torunia, S. 104, idem, Dzieje wewnêtrzne Torunia do roku
1793, in: Dzieje Torunia. Praca zbiorowa z okazji 700-lecia miasta, hrsg. v. K. Tymieniecki,
Toruñ 1933, S. 138.
23 Am zahlreichsten im Quellenmaterial im Hinblick auf die Küchenausstattung vorkommend. Siehe GÄB, S. 442. Wobei die meisten Töpfe in der dortigen Küche eher schlanke
Formen aufgewiesen haben. Die Wandstärke von ihnen betrug ca. 1 mm, der Durchmesser ca.
25 cm. Zu betonen ist dabei, dass zum Fischkochen kleinere Kessel dienten. Siehe: GÄB,
S. 442. Vergl.: J. Kruppé, Garncarstwo warszawskie, S. 109110, A. Lubowicka, op. cit., S. 133.
24 GÄB, S. 433. Im April 1410 wurden in der Thorner Schlossküche Kessel festgestellt.
25 GÄB, S. 433. Groppen  anderer Namen, oft in den Quellen anzutreffen, zur Bezeichnung von Töpfen mit großen Maßen gebraucht.
26 Am häufigsten gab es ein Ornament in Form eines Rillenstreifens um den Topf.
27 Das Fingerornament war hauptsächlich in deutscher Töpferei verwandt; seltener in
niederländischen, französischen, englischen oder schottischen. Es kam sowohl an Steinzeug-Gefäßen als auch an den in der Reduktionsatmosphäre ausgebrannten vor. Siehe: D. Poliñski,
Niektóre zwi¹zki, S. 125. Siehe.: A. Lubowicka, op. cit., S. 134, 141, J. Kruppé, Garncarstwo
pónoredniowieczne, T. 2, Tafeln 46:19, 46:20.
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Ornamente in Form von horizontalen Rillen28. Derartige Gefäße wurden
auch in Schlosskellern29 sowie Lagern (bzw. Schatzkammern?) mit Silbergeräten30 aufbewahrt. Zu den Deckeln ist zu erwähnen, dass diese zusammen mit Töpfen verwendet wurden. Im Hinblick auf ihre Form sei zu bemerken, dass man zwischen konus-, bauchig- und glockenartigen unterschied.
Sämtliche hatten einen knopfartigen Henkel31.
Von anderen Gefäßen, die in der Schlossküche in Thorn gebraucht wurden, stechen noch die folgenden hervor: backpfanne, drefus, koppersyb,
brotpfannen, kellen, morser, fewerschufel, fewergabel, fuerschene, bretter,
messer32. Die Vielfalt der Gefäße und Küchengeräte in dieser Küche war
sehr groß. Die Küchenutensilien zeichneten sich durch großen Reichtum in
vielerlei Hinsicht aus: in Bezug auf die Form (cleyn, grose, ryncktopp) oder
das Material, aus dem sie hergestellt wurden.
Die Ausstattung der danziger Schlossküche war beträchtlich reicher an
Küchengerät im Vergleich zu den Elementen der dortigen Gedecke. Aufgrund der Bestimmung der Gefäße und ihrer Funktion lassen sich die
Küchen-, Tisch- und Vorratskeramik unterscheiden. Unter den Küchengefäßen sind Töpfe zu erwähnen. Abhängig von der Form des Ausgusses
 glatter oder runder  konnten aus den Töpfen unterschiedliche Flüssigkeiten ausgeschüttet werden. Die Töpfe mit Versätzen für Deckel eigneten sich
hingegen dazu nicht mehr33. Zu den Küchengeräten zählten auch tiefe
Schüsseln, deren Zweck sowohl die warme Zubereitung der Nahrung als auch
das direkte Servieren am Tisch waren. Darüber hinaus kam diesen ebenfalls
die Funktion des Geschirrs zu. In flachen Schüsseln wurden feste und flüssige
Speisen auf den Tisch gebracht. Derartige Gefäße zählte man dagegen zur
Tischkeramik so wie Teller, Gläser oder Löffel. Falls es um die Vorratsgefäße
geht  diese fanden hauptsächlich bei der Lagerung der Vorräte in loser und
flüssiger Form, aber auch von Fleischbeständen, ihre Anwendung.
Zum ersten Mal wurd 1391 in Danzinger Schlossinventaren das
Küchen- und Tischgerät erwähnt: Gläser, Löffel, Krüge, Zinnflaschen34 .
28 ród³a archeologiczne, S. 53. Der Durchmesser dieses Gefäßes reichte bis ca. 30cm.
Siehe: J.Chudziakowa, A. Kola, op. cit., s.53.
29 GÄB, S. 431. 1407 wurden 6 silberne Schüsseln erfasst. [ ] item 6 silberynne schalen [ ].
30 GÄB, S. 433. 1410 befand sich im Silberlager 1 Silberschüssel.[ ] item 1 silberynne
chale [ ].
31 ród³a archeologiczne, S. 53, J. Kruppé, Studia nad ceramik¹, S. 48, A. Lubowicka,
op. cit., S. 135.
32 GÄB, S. 442.
33 J. Kruppé, Studia nad ceramik¹, S. 182, B. Lepówna, Garncarstwo gdañskie w XXIII
w., Gdañsk 1968, S. 115.
34 GÄB, S. 686. [ ] item 8 schog coventgleser, item 2 schog schenkegleser cleyne und gros,
item 6 steyne lichte, item 24 silberynne leffil, item 2 czenynne flasschen, item 11 stelynne kannen
bose und gut. Zum Thema Versorgung der Keller des Danzinger Konvents gibt es mehr in:
B. Mo¿ejko, Zamek krzy¿acki w Gdañsku w wietle inwentarzy z lat 13841446, in: Krzy¿acy.
Szpitalnicy. Kondotierzy. Studia z dziejów redniowiecza, unter Redaktion von B. liwiñski, Nr. 12,
Malbork 2006, S. 184186.
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Zum Thema der Gefäße, die nur in Küchen aufbewahrt wurden, gibt es die
folgenden Eintragungen:
 von 1396: Schüsseln, Kessel und Töpfe35,
 von 1407: neben der oben erwähnten auch Krüge und Roste36,
 von 1416: Bratpfannen und Messergerät37,
 von 1420: auch Gefäße für Brot, Brotplatten (Brotehäter), Brotöfen,
Brotkeulen, Deckel, Schneidemesser, Dreifüße, Herde, Gabel und Eimer38,
 von 1422: Topfunterlage39.
Als letzte blieb  im Hinblick auf ihre Ausstattung  die Schlossküche in
Elbing zu analysieren. Es ist hierbei offensichtlich, dass die Stadt ihren
Rang hauptsächlich dem Außenhandel verdankte. Bereits seit dem 13. Jh.
spielten hier die drei Routen eine Rolle: auf dem Fluss, zu Lande und zur
See40. Überdies war auch die Anlage der Gläserhütten in Pommern von
großer Bedeutung. Zu berücksichtigen sind dabei vornehmlich die ältesten
Glashütten  unweit der hohen Ufer der Weichsel angelegt, das ist in kurzer
Entfernung zu Danzig. Das Obige könnte auch suggerieren, dass sich die
Glashütten möglichst nahe der Orte zur Ausbeutung der Bodenschätze in
dieser Region befanden41. So sei festzustellen, dass von den Glasgefäßen ein
beachtlicher Teil von dort geliefert wurde.
Nun wenn wir uns wieder den Schlosskeller42 des Hochmeisters vor
Augen führen, können hier folgende Gegenstände aufgezählt werden: Gläser
(klein und groß mit einfachen Formen, in großer Menge vorkommend).
Außerdem gab es auch solche mit Verzierungen in Gestalt von Kobaltkügel35

GÄB, S. 687. [ ] 50 schog schusseln, [ ], item 32 stucke kessil und toppe.
GÄB, S. 689. [ ] item 50 schog schosseln, [ ], item 20 toppe, tegel gros und cleyn, item
16 kessel, item 3 roste.
37 GÄB, S. 694.[ ]13 gropen, 5 tegel, 16 kessel, 5 roste, 2 pfannen, 1 morsel minus kule,
2 schok und 20 ungemester swyne, [ ].
38 GÄB, S. 699. Das gerethe: item 14 erynne gropen, 3 tegil, 20 kessil, 5 roste, 2 kopperynne
pfannen, 2 koperynne brotpfannen, 4 brotspisse, 2 brotbacke, 3 fleyschbyel, 1 koppersib,
5 degkeysen, 1 marser myt der kule, [ ] 1 knochenmesser, 2drefus, 1 fuwerschene, 1 fuwergabil, [ ] 4 beslagen eymer, [ ].
39 GÄB, S. 702. [ ]3 tegel, 14 gropen, 3 byel, 2 pfannen, 4 muskellen, 5 degysen,7 hackemessir, 4 brotspisse, 3 brotbacke, 1 drefus, 4 roste, 5 kessilhoken, 4 langehoken, 2 gabiln,
1 fuwerschene, 4 eymer, 1 koppirseeb [wahrscheinlichst ging es um das Sieb], 1 marser, 1 kuwle,
1 woge, 20 kessil, [ ].
40 Die Flussroute führte auf der Weichsel,, die Seeroute zu den Ländern Flandern und
England und die Landroute  in Richtung Großpolen, Lausitz und weiter nach Thüringen und
Bandenburg. Siehe.: M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzy¿ackiego w Prusach. Gospodarka Spo³eczeñstwo  Pañstwo  Ideologia, Gdañsk 1986, S. 200.
41 M. Rubnikowicz, Badania nad pónoredniowiecznym i nowo¿ytnym hutnictwem szk³a
na Pomorzu Gdañskim, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XXII, 1995, H. 275,
S. 5354.
42 Auch auf diesem Thema an dem Deutschordensburg in Elbing: GStAPK XX HA, OF 166m,
k. 30VS.
36
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chen am Rücken43. Derartige Gläser wurden vor allem anlässlich feierlicher
Schmäuse und bei Trinksprüchen benutzt. In Ordensurkunden finden wir
diese unter den Namen: lange merczglesser oder z. B. schenkegleser44. Es ist
anzunehmen, dass diese Gefäße importiert waren, weil diese Art in böhmischen und schlesischen Glashütten um die Wende vom 14. zum 15. Jh.
hergestellt wurde45. Das Erzeugen derartiger Gefäße war damals im Gebiet
von Preußen eher nicht wahrscheinlich. Zu den bei Gelagen und Trinksprüchen gebrauchten Gefäßen wurden auch schenkegleser mit kulechtem
bodemen46 gezählt. Diese Gegenstände stammten aus noch späterer Zeit als
die Gläser. In ihrer Form waren sie einer Flöte ähnlich; sie sind auf das 16.
Jahrhundert datiert. Mit ihrer Glastradition knüpften sie an die südwestlichen Landschaften Deutschlands an.
Von den anderen, diesmal silbernen Gefäßen, welche in Schlosskellern
im Februar 1404 aufbewahrt wurden, sind 2 Schalen, 16 Schüsseln und 12
Löffel47 zu erwähnen. Im September des gleichen Jahres wurden die selben
Gefäße erfasst, wobei es 1548 silberne Schüsseln gab.
Erwähnenswert ist noch eine wesentliche Sache, die mit dem Gedeck
verbunden war. In den Quellen ist nämlich die Eintragung erhalten geblieben, dass auch im Kleidungslager derartige Gegenstände aufgehoben wurden. So geschehen auch in Bezug auf Elbing, wo z. B. 1396 und 1404 die
Tischtücher für feierliche Gelage49 genannt wurden. Im gleichen Lager befanden sich außerdem die Kopfbedeckungen der Küchenmitarbeiter50.
43 Gefäße aus dem Keller der Hochmeister im Jahr 1415. Vergl.: GÄB, S. 111, AMH,
S. 152154.
44 AMH, S. 197.Schenkegleser wiesen die Form ähnlich einer Flöte auf, auf breitem,
rundem, kleinem Fuß, siehe: B. Schmid, Speise und Trank in Deutschordenshäusern um Jahr
1400. Nach den Aemterbüchern und Rechnungsüchern des Ordens, Ostdeutsche Monatshefe,
1922, Jg. 3, Nr. 3, S. 107.
45 F. Rademacher, Die deutschen Gläser des Mittelalters, Berlin 1933, s. 99, J. Biszkont,
Pónoredniowieczne szklarstwo na l¹sku, Wratislavia Antiqua, Bd. 7, unter Redaktion von
K. Wachowski, Wroc³aw 2005, S. 3233; W. Laba, Historia sztuki szklarskiej, Krosno 2007,
S. 5658; A. Go³êbiewski, Importy naczyñ szklanych na Starym Miecie w Elbl¹gu w redniowieczu i okresie nowo¿ytnym, in: Materia³y z konferencji naukowej Stare Miasto w Elbl¹gu  wyzwanie historii powiêconej pamiêci Tadeusza Nawrolskiego, hrsg. v. G. Nawrolska, J. Tandecki,
Archeologia Elbingensis, Bd. 2, 1997, S. 41.
46 AMH, S. 197. Schenkegleser mit kulechtem bodemen  Sie erinnerten mit ihrer Gestalt
an eine Keule (bodemen  deutete auf die Verbreitung des Gefäßes in dessen oberem Teil.).
Siehe.: F. Frýda, Typologie støedovekého skla v Èechach od 13. do 15./16. stoletni, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XVIII, 1991, H. 210, S. 238239.
47 GÄB, S. 83. Item solberyn gefesze: 2 solberynne koppe, item 16 solberynne schalen, item
12 sulberynne leffel.
48 GÄB, S. 8485, Item das silberynne gefese: czwene silberynne kopfe, item 15 silberynne
schalen, item 12 silberynne leffil.
49 GÄB, S. 80, 1396 r.  [ ] item 2 tischtucher off der herren Tisach. GÄB, S. 83. 1404 r.
 [ ] item vier herrentyschtucher.
50 GÄB, S. 82, 1402 r.  [ ] 6 kuchenhutten. GÄB, S 84. 1404 September.  [ ] item 4 hutten
czur kochen.
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Im Obigen wurden drei Küchen der Ordensschlösser zusammengestellt,
die ehemals in den drei sich ökonomisch entwickelnden und wirtschaftlich
wichtigen Orten: Danzig, Thorn und Elbing gelegen waren. Einer der
Schwerpunkte des vorliegenden Artikels sollte in diesem Fall die Abweichung von den wirtschaftlichen und Handelsangelegenheiten sein, welche
mit diesen drei Städten zusammenhingen. Stattdessen wurden sie unter
dem Aspekt der dortigen Schlossküchen wichtig  also in ganz anderem
Licht. Es wurde hingewiesen und verglichen, in welchen Mengen sich dort
unterschiedliche Küchen-, Alltagsgeräte bzw. ein Gedeck erhalten haben. Mit
einem Wort  es wurde die Aufmerksamkeit auf die Sachen konzentriert, die
mit manchen Aspekten des Alltags im Leben der Hochmeister und Ordensbrüder als Ritter in den drei Konventen bei Komturenämtern: Elbing,
Danzig und Thorn charakteristisch waren. Es sei auch hervorzuheben, dass
die in Schlossinventaren erfassten Küchenutensilien im Zusammenhang mit
dem Aufbewahrungsort ihre Bestimmung aufgewiesen haben. Es wurde dabei festgestellt, dass die in Kellern aufbewahrten Gefäße eher als Vorratsbestände betrachtet wurden. Dagegen die, welche durch Quellen in den
Küchen erwähnt wurden, im Alltagsgebrauch Anwendung fanden. Zum
Schluss sei noch darauf hinzuweisen, dass ein Teil der luxuriösen Geschirre
wahrscheinlich aus den sich gut entwickelnden Glashütten- und keramischen Zentren Westeuropas stammte.
SUMMARY
The article describes the interior of a Medieval kitchen in a Teutonic castle,
including the kitchens of the Grand Masters. The author discusses typical kitchen
utensils, kitchenware and tableware of the time. She also gives an account of kitchen
equipment in the castles in Gdañsk, Elbl¹g and Toruñ. The main premise of the
article was to shed new light on the role played by Teutonic castles. The author
achieved this objective by describing and comparing food stocks, kitchenware and
tableware in the analyzed castles, and by shifting the main focus to daily activities
and objects rather than economic issues, commerce or trade.
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Viele Veränderungen  nicht nur des Deutschordensstaates in Preußen,
sondern auch anderer Ordensbesitzungen in Europa  hingen nicht ausschließlich mit jenen politischen Umwandlungen zusammen, welche den Orden ergriffen hatten, etwa in Form von ökonomischen Verhältnissen als
Folge des Großen Krieges gegen Polen und Litauen. Eine wichtige Rolle
spielten hierbei auch Änderungen wirtschaftlich-ökonomischer Art in Balleien
Westeuropas. Die Hauptursache derartiger Prozesse in Preußen Anfang des
15. Jahrhunderts war sehr deutlich: der erwähnte Krieg 14091411. Im
Westen dagegen spielten die ökonomischen Zyklen (als Folge von Erscheinungen sozial-wirtschaftlicher Art) eine Rolle, die in nationalen Wirtschaften vieler Staaten vor sich gingen so wie auch die Abhängigkeit der europäischen Gebiete von deren Folgen1.
Bevor es zu den Verpfändungen aus den ökonomischen, innenordentlichen oder wirtschaftlichen Gründen gekommen war, lässt sich die
Verpfändungsinstitution in der Diplomatie und der Außenpolitik der Hochmeister des Deutschen Ordens, vornehmlich im Bereich der hier angespro1 M. Dygo, Wschód i Zachód: Gospodarka Europy w XIVXV wieku, [in:] Ziemie polskie
wobec Zachodu. Studia nad rozwojem redniowiecznej Europy, in der Redaktion von S. Gawlas,
Warszawa 2006, insbesondere S. 174194.
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chenen Thematik, erkennen. So beispielweise in einer Urkunde, ausgestellt
für Hochmeister in Mainz am 12. Juni 1370 (amtlich unterzeichnet am 25.
Juni) durch einen Würdenträger des Johanniterordens, der damals in dieser
Stadt weilte. Der Letztgenannte bereitete den Verkauf der verpfändeten
Landgüter Tempelburg, Zuchan, Rorich und Nemerow2 vor.
Der Verkauf der Landgüter oder wirtschaftlichen Zentren durch den
Deutschen Orden, noch selten vorkommend in der 1. Hälfte des 15. Jh.,
wurde dann nach dem Jahr 1466 (Ende des Dreizehnjährigen Krieges), insbesondere Anfang der 1470er Jahre zu einer regelrecht normalen Erscheinung in Preußen, dass sie als Gleichwertiges mit der Pacht und der Fortsetzung durch die eigenen Domänenzentren des Ordens koexistierte. Einerseits
die Hochmeister wie auch die hohen Ordenswürdenträger und später vornehmlich seit dem 16. Jh. auch die Komturen sowie andere Würdenträger
verkauften Teile der Ordensgüter im Ordensstaat in Preußen. Andere
Möglichkeit bestand in der Bestätigung des Verkaufes durch die Privatpersonen (des früher vom Orden erhaltenen Landes) auf dem Prinzip der Verleihungen durch separate Privilegien. Um das gleiche Ziel zu erreichen (Fonds
zu schaffen) waren sie auch bereit, die Schulden zu verpfänden, welche in
erster Linie in der Zeit des Dreizehnjährigen Krieges entstanden waren. Der
Verkauf der wirtschaftlichen Zentren vom Typ Vorwerk wie auch anderer
Landgüter oder deren Komplexe wurde nicht nur zur Dominanz des Ordensstaates in Preußen. Auch in anderen Zentren außerhalb der Ordenslande in
Preußen, wie etwa in Besitzungen der Balleien in den deutschen Staaten
waren zur gleichen Zeit ähnliche Tendenzen zu verzeichnen3. Georg Eglinger, Ordenspfleger aus Tapiau, berichtet in einem an den Hochmeister Paul
von Rusdorf am 30. März 1423 gerichteten Brief über die Gespräche zwischen den Ordensbrüdern aus den österreichischen Balleien und den Herzogen Albrecht und Ernst über den Verkauf und eventuelles Erbe der
Landgüter in den genannten Balleien4. Und auch später, wie etwa am 14.
Juli 1479, verkaufte Nikolaus Neuhauser, Ordenspfleger aus der Ortschaft
Anger, an Jörg Marader das Vorwerk im Ort Marad und stellte dazu die
entsprechende Urkunde aus5. In einem anderen Fall verpachtete Walter von
Cronberg, Komtur aus Frankfurt am Main am 22. Februar 1508 an Jakobus
Gysen aus Bergen das Recht, ein Vorwerk in Cronau für den eigenen Bedarf
zu erbauen6. Am 13. April 1513 erstellte der deutsche Landmeister Johann
Adelmann von Adelsmannsfelden das Pachtprivileg an Michael von Dhurn,
2 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz BerlinDahlem, XX Hauptabteilung,
Pergament Urkunden (weiter: Perg. Urk.), Schublade 50, Nr. 83.
3 Hiervon zeugen u. a. die Dokumente, aufbewahrt im Deutschordenszentralarchiv in
Wien (weiter: DOZA).
4 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz BerlinDahlem. XX Hauptabteilung,
Ordensbriefarchiv (weiter: OBA), Nr. 4084.
5 DOZA, Nr. 4126, K. 1.
6 DOZA, Nr. 4600, K. 1.
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u. a. für das Vorwerk im Ort Höpfingen7. Am 6. Juli 1514 werden ein
Vorwerk und wahrscheinlich ein Teil der Vorburg oder eines anderen wirtschaftlichen Zentrums in der Ortschaft Tirany erworben. Das Geschäft wurde von Kaspar Oberschlichter8 getätigt. Das Vorwerk war Eigentum des
Deutschen Ordens. Diese Veräußerungen waren offenbar, oder zumindest
teilweise mit der Finanzkrise mancher der Kommenden9 verbunden. Es fand
damals aber auch der Erwerb von Immobilien oder Grundstücken statt. So
kaufte der Deutsche Orden von den Privatpersonen einen wirtschaftlich
wichtigen Ort, häufig ein Vorwerk  bspw. veräußerte Arnold von Wahenheim am 27. Juni 1497 dem Ordenshaus mit Sitz in Speyer ein Vorwerk, das in
Walsheyn10 lag. Bei einem Geschäftsabschluß vom 4. Oktober 1518 verkaufte Jacob Fuchs von Fuchsberg an die Kommende in Lengmoos sein
Landgüt11. Darüber hinaus gab es noch andere Transaktionen. Eine von
ihnen fand am 24. Juni 1511 statt, als Hans Lyhemann aus Liebeneck,
Privatbesitzer einiger wirtschaftlicher Zentren und des benachbarten Landgutes, ein ihm gehörendes Vorwerk in Conradsgrün an seine Verwandten
(Cousins) verkaufte. Die Miete aus den wirtschaftlichen Einkommen des
Vorwerk sollten aber in der Schatzkammer der Ordenskommende in Eger12
eingezahlt werden. Zu einem sehr Abschluss kam es am 26. Mai 1526, als u. a.
Nickel Kropff und Hans Stoer ihr Vorwerk Nickl, in der Ortschaft Conradsgrün liegend, Voit für 20 Schock dortiger Groschen verkauft hatten.
Auch in diesem Fall sollte die Steuer vom Vorwerk an die Schatzkammer der
Ordenskommende in Eger13 weiter geleitet werden.
Bei der Analyse der Situation in Preußen ist festzustellen, dass der
Deutsche Orden immer häufiger auf Grund des Prinzips der Gewinnung der
Vermögensvorteile wirkte und nicht nur, um allein Land als spezifisches
Gut zu besitzen. Einerseits war dem Orden immer mehr am Zufluss des
Geldes zur Zentralkasse gelegen, andererseits musste er sich in diesen
Fällen nicht um die unbesiedelten Hufen sowie die schwächende Organisation der Wirtschaft in eigenen Landgütern kümmern. Es ist uns bereits
bekannt, dass der Orden damals gegen zwei für ihn verhängnisvolle Tendenzen kämpfte: zum ersten gegen leere Hufen, zum zweiten gegen die zuneh7

DOZA, Nr. 4663, K. 1.
DOZA, Nr. 4674, K. 1.
9 Siehe: Klaus von Eickels, Die Deutschordensballei Koblenz und ihre Wirtschaftsentwicklung im Spätmittelalter, [in:] Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, hrsg.
v. U. Arnold, Bd. 52, Marburg, S. 214; Ekhard Schöffler, Die Deutschordenskommende Münnerstadt. Untersuchungen zur Besitz-, Wirtschafts- und Personalgeschichte, [in:] Quellen und Studien zur Geschichte des Deustchen Ordens, hrsg. v. U. Arnold, Bd. 45, Marburg, S. 233, wo der
Autor auf den in vom ihm besprochenen Gebiet stattfindenden Pachtprozess von Korporationsgütern durch die Privatbesitzer hinweist.
10 DOZA, Nr. 4435, K. 1.
11 DOZA, Nr. 4771, K. 1.
12 DOZA, Nr. 4642, K. 1.
13 DOZA, Nr. 4892, K. 1: [ ] hoff gelegen also zw Connratsgrun [ ] zins das zald zw Eger.
8
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mende Willkür und den wachsenden Mangel an der Innendisziplin unter den
Mönchen selbst, welche für die wirtschaftlichen Prozesse und die Nutzung
der gemeinsamen Güter für die Korporationszwecke verantwortlich waren.
Diese wurden nämlich immer häufiger eigens partikular genutzt14.
In Anbetracht dessen ergab es sich, dass der Verkauf dieses oder jenes
wirtschaftlichen Zentrums ein immer besseres, sicheres und zuverlässigeres
Werkzeug für die Sicherstellung des ständigen Geldzuflusses war. Dies konnte entweder eine einzelne Einheit sein oder auch ein Gut, welches sich aus
einigen verschiedenen oder seltener monokulturellen Einheiten zusammensetzte. Das Verkaufangebot richtete sich zunächst an die Personen, die
Ordensangehörige oder dessen treue Diener und Mitarbeiter waren. Hiervon können wir uns aufgrund der Eintragungen selber in Verleihungsund Verkaufsdokumenten oder zur Verkaufbestätigung (dessen Inkrafttreten) im Fall der Transaktionen zwischen zweien Ordensuntertanen15 überzeugen.
Aber zunächst ersehen wir mehr intensivere Nutzung der Verpfändungsinstitution in den wechselstaatlichen Beziehungen, wobei eine der Seiten
die Würdenträger des Deutschen Ordens in Preußen sind. Eine derartige
Institution trat in Ordenspreußen bereits im 14. Jh. in Erscheinung, aber
zur Entwicklung kam sie erst im 15. Jh. Eines der Beispiele hierfür könnte
der Austausch der Dokumente zur Verpfändung des Landes und der Burg in
Wizna und dann die Befreiung davon sein. Durch diplomatischen Bemühungen und das Agieren auf beiden Seiten quittierte der Fürst Siemowit aus
Masowien dem Hochmeister Konrad von Jungingen die Befreiung von der
Verpfändung der Burg und des Landes Wiznas16. Ein anderes Beispiel stellt
das Handeln des Komturs in Christburg, Walter von Kirskorfw im Brief vom 28.
Dezember 1436 an Hochmeister Paul von Rusdorf dar, das den Ort Santok
betrifft. Dieser teilt mit, dass der Ort durch die Johanniter an Johann von
Wartenberg erneut übergeben werden soll, nachdem die Verpfändungssummen entrichtet worden sind17. Erst dann tritt die Verpfändungsinstitution
ganz ordnungsmäßig in innere Eigentumsbeziehungen im Gebiet des Ordensstaates in Preußen ein. So z. B. bestätigt (genehmigt)18 Hochmeister
Ludwig von Erlichhausen am 10. März 1466 die Transaktion Kauf-Verkauf,
welche einerseits von Hans Rebecke und andererseits von Hans Krüger aus
14 Was wir aufgrund der Eintragungen zu den einzelnen Visitationen, gesammelt im Band
Visitationen, erfahren, siehe insbesondere Erstellung der Dokumente im Bd. 2.
15 Davon zeugen zahlreiche zitierte Eintragungen in OF, Ost. Fol. i Perg. Urk. XX Hauptkatalog GStPKB.
16 Perg. Urk, 50, Nr. 33, K. 1.
17 OBA, Nr. 7259. Die zweite der Anlagen zu diesem Brief sowie die frühere Korrespondenz zu dieser Verpfändung vom 24. März 1401.
18 Perg. Urk., XXXIV, Nr. 92, K. 1 (Inhalt): [ ] demutiglich bittende das war en solchen
kawff gnediglich vorgonnen zu lassen und gestatten genießen// geruchten haben angeschenitedemuttige vnd vfeissige bete ouch die getrauwen dienste vnns vnd vnser morden gethan [ ].
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Siebenbrucken19 geschlossen wurde. Aufgrund dieses Geschäftes verkaufte
Hans Rebecke mit Zustimmung des Ordens 3 Hufen Wald an den genannten
Hans Krüger20. Der Letztgenannte nutzte sicher später diese Erwerbung zur
Verbreitung seiner wirtschaftlichen Tätigkeit, indem er zumindest einen Teil
zur Anlage einer Imkerei und Honiggewinnung bestimmte. Das Produkt
konnte danach zum Verkauf in seinem Krug21 angeboten werden. Im gleichen Jahr, am 31. Dezember, verpfändete Hochmeister Ludwig von Erlichhausen in Königsberg dem Bischof vom Samland und dem dortigen Domkapitel die Pacht in Darlehen für 400 rheinischer Florin samt der Miete aus
dem Dorf Gallgerben unweit von Schaken22. Einen ähnlichen Verlauf nahmen
die Transaktionen in den kommenden Jahren, welche bereits von den
nächsten Hochmeistern genehmigt wurden. So stellte am 18. Oktober 1467
Hochmeister Heinrich Reuß von Plauen, Statthalter und Komtur in Mohrungen in einer Person, eine ähnliche Urkunde23 aus. Am 3. April 1468
verpfändete der gleiche Hochmeister die Vorwerke24, gelegen in der Ortschaft Rodoeben25, gegen eine Summe von 100 ungarischer Florin. Die
Verpfändung wird zugunsten Kaspar Metten zu Stande gebracht und zwar
aus dem offiziellen Grund (Hochmeister sei schuldig) für den Dienst und
entstandene Schäden (erfahren vom Genannten im Krieg)26. Am 15. März
1469 verpfändete dagegen Heinrich Reuß von Plauen, Statthalter des Hochmeisters und Komtur in Mohrungen27, einem Cuncz ein Feldteil in der
Ortschaft Meisterfelde im Kammeramt Barten28.
Bald ergab sich, dass Hochmeister Heinrich Reuß von Plauen in seiner
Finanzpolitik noch weiter voranging. So verpfändete er am 7. März 1469 an
Wenta von Eylenburg ein Vorwerk an der Burg, welches in Bartenstein liegt,
samt den dazugehörigen angrenzenden Wiesen29. Dies belegt zweifelsohne
19 Perg. Urk., XXXIV, Nr. 92, K. 1 (Inhalt): [ ] hansrebecke /an eyme/ vndhans der
kruger zu Siebenbrucken /am andern teile/ vnd haben vor uns gelawtbart /wie sie mitenander/
eynenkouff angegangen vnd gemacht haben [ ].
20 Perg. Urk., XXXIV, Nr. 92, K. 1 (Inhalt): [ ] hansrebeck drei huben waldeshanßen dem
kruger zu Sibenbruckenverkawfft habe [ ] .
21 Siehe G. Bia³uñski, O bartnictwie w Prusach Krzy¿ackich i Ksi¹¿êcych na obszarze
Wielkiej Puszczy w XIVXVI wieku, [in:] Las w kulturze polskiej in der Redaktion von Wojciech
£ysiak, t. V, Poznañ 2007, S. 392, wo der Autor darauf hinweist, dass die Bienenzucht für die
Männer mit Berechtigung dazu (auch für diese im Wald) ein profitables Geschäft war.
22 Perg. Urk., XXX, Nr.75, K. 1.
23 Perg. Urk., XXVI, Nr. 38/a, K. 1.
24 Aus der Eintragung ergibt sich, dass es hier wahrscheinlich um mehr als ein Schoff ging.
25 Perg. Urk., LXXIII, Nr. 32 b, K. 1.
26 Perg. Urk., LXXIII, Nr. 32 b, K. 1: [ ] Kaspar metten die hoffe Rodoeben vor hundert
vngerisschengulden die emvuß r[a]den vor seinen dinstvnd schaden scholdig ist, vorsatzt und
vorpfendet haben [ ] .
27 Die Verpachtung erfolgte als Gegenleistung für die Verpfändung.
28 Perg. Urk., XXVII, Nr. 11, K. 1.
29 Perg. Urk., XXVII, Nr. 9, K. 1: [...] den hoff in der (?) verpfendungen haben; [ ] her
wente von Eylenburg den hoff beym Bartenstein der zum slossebey der stadt Barteinstein gelegen
gehort hat [ ].
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den Finanznotstand des Ordens über den besprochenen Zeitraum und auf
dem betrachteten Territorium. Andererseits betont es auch eine Art Präzedens in der finanziellen Handlungsweise eines Hochmeisters. Sie bestand in
einer bisher selten durch die Ordenswürdenträger angewandten Unternehmung, die die bisherige Ordensinfrastruktur aufteilte (die dabei eng mit dem
Orden verbunden war). In diesem Fall betraf sie einen Teil des Burgkomplexes und bestimmte diesen zum Verkauf oder zur Verpfändung der Immobilien den Partnern außerhalb der Korporation. Auf diese Weise führte der
Orden selbst die Verkleinerung dieser Struktur ein (davon der wirtschaftlichen Infrastruktur) und eine eventuelle Änderung deren Bestimmung. Dies
zog damit die Herabsenkung des wirtschaftlichen und ökonomischen Ordenspotenzials in einer längeren Perspektive nach sich.
Ereignisse wie die oben geschilderten, waren nicht vereinzelt und erfolgten im Gebiet des Ordenspreußens mehrmals. So z. B. am 3. April 1479, als
Hochmeister Martin Truchfeß von Wetzhausen das Burgvorwerk in Pasym
(Passenheim) samt dem an der Stadtmauer liegenden Garten an Nicklas
Hertel und dessen Frau Gertrud verpfändete30. Ein anderes Mal und zwar
am 30. August 1496, verpfändete Hochmeister Hans von Tiefen der Gesellschaft Leib Gottes in Zinten das Vorwerk Schwengels und das Gut Spirkelinza im Gegenzug für einen Betrag von 323,5 Preußische Mark31. Die
Verpfändungen konnten auch zum Ausgleich von Rechnungen zwischen Personen in Privatbeziehungen verwandt werden. Sie bezogen sich auch auf die
Ordensangehörigen, darunter die Ordenswürdenträger. In dieser Situation
wurden sie lediglich aus Privatgründen geschlossen  als übliche Finanzgeschäfte. So verpfändete z. B. Heinrich von Kittlitz am 6. April 1503 auf
der Burg in Pruska I³awa (Preußisch Eilau) ein Landgut (eigenes Bodenareal
samt den wirtschaftlichen Anlagen)an Heinrich Reuß von Plauen32 und zugleich das Dorf Toprzyny (Topprienen) für 300 Preußische Mark, wobei der
Pfandbetrag bar in preußischen Münzen33 ausgezahlt wurde. Diese Einstellung vertiefte sich noch zur Zeit des letzten Hochmeisters. Es ging hierbei
nicht um die Größe der Verpfändungen, sondern um deren Rang. In diesem
Bereich verschrieb z. B. Hochmeister Albrecht Hohenzollern von AnsbachKulmbach am 27. August 1516 auf dem Schloss zu Königsberg dem Bischof
Guenten aus dem Samland für 7.000 Preußische Mark Jahresmiete ein Teil
des Einkommens des Amtes in Szaki mit Genehmigung der Ordensbeamten
30 Perg. Urk., XXXIX, Nr. 4, K. 1: [
] hofe zu Passenheym mit sampt dem Roßgartenvnnde einen sunderlichen Garten [ ] an der Stadtmaurern deselbstgelegenn.
31 Perg. Urk., XXVI, Nr. 71, K. 1: [ ] vorsetzen und vorpfend(e)n den Schwengels hoff vnd
das gut Spirkelin im balgischem gebiete [ ]; [...] gelegen der Bruderschafft des heiligen Lenchmannsouch zu Czinten vor drey hundert vnd drey und zweyzigestehalbe margk die der Comthur
Czur Balga empfang(e)n [ ].
32 Der damalige Pfleger in Preußisch Eilau.
33 Perg. Urk., XXVI, Nr. 73, K. 1: [ ] vnd herre zur preuschen Eylaw habe vorsatz vnnd
eingereumetht ein Erbe gut vnnd dorf ftoperin genant geleg[e]nn Im gebiete Eyllaw vor drei
hundert nur geringes geldis preuscher munze [ ].
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sowie das Amt selbst in Schaken als Pfand34. Ein anderes Mal, am 6. September 1520, verschrieb der gleiche Hochmeister, ebenfalls auf dem Schloss
in Königsberg, den Feldherren und ihren Heeren [?], die nach Preußen von
Großkomtur Claus von Bach und Herrn Wolf von Schoenburg-Glauchau rekrutiert wurden, die Besitzungen gegen die Verpfändung  im Gegenzug für
deren unausgezahlte Besoldung in Balleien Elsass und Etsch35. Am gleichen
Tag überreichte die österreichische Ballei gegen Verpfändung die Summen
an den Kurfürsten Joachim von Brandenburg, welche vom Hochmeister für
den Einzug der Heere (aus Gebieten außerhalb Preußens) und deren Durchmarsch nach Preußen gebraucht wurden. Die Zusammenstellung der Truppen wurde von dem oben genannten Großkomtur Claus von Bach und Herrn
Wolf von Schoenburg-Glauchau36 organisiert.
Eine häufige Form, sich an den Transaktionen mit den Immobilien im
Gebiet des Ordensstaates in Preußen zu beteiligen, war die Teilnahme der
Ordenswürdenträger an den geschlossenen Geschäften durch derer Bestätigung von den Transaktionen. Dies erfolgte aufgrund des geltenden Rechtes
oder der Verleihung und Erneuerung von Landverleihung bzw. der Übergabe
anderer Einheiten mit wirtschaftlicher Bedeutung, davon eines Teiles der
wirtschaftlichen Infrastruktur. In diesem Sinn bestätigt Siegfried Flach von
Schwarzenberg, Oberspittler und Komtur in Balga, am 23. April 1478 den
Vertrag urkundlich, der wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Verkauf
eines Vorwerks von Jorg Portigal (Vorwerkeigentümer) an Gert von Radeheym stand37. Dafür wurde der erwähnte Jorg verpflichtet, die alljährliche
Miete in Höhe von 14 Preußischen Marken am Ostertag zu entrichten38.
Eine andere Art, sich am Geschäft zu beteiligen (natürlich mit Profit aus der
später an die Ordenskasse zu begleichenden Miete), war die erneute Landverleihung einer anderen Person. Auf diese Weise verpachtete Hochmeister
Martin Truchsses von Wetzhausen einem gewissen Leonhard das Vorwerk
Crumteich (gelegen in der Nähe der Ortschaft Trömpau), das früher Hans
Meiszner aus dem Kammeramt Schaken39 gehörte. Am 14. März 1487 verhandelte der Oberspittler und Komtur aus Brandenburg, Hans von Treffen,
mit Peter Hoffer über die Aufhebung der Verpfändung von 12 Hufen in
Marienthal40. Ein anderes Mal, am 8. Juni 1488, bestätigte der Hochmeister
34

Perg. Urk., XXX, Nr 97.
Perg. Urk., 103, Nr. 20.
36 Perg. Urk., LXI, Nr. 2.
37 Perg. Urk., XXVI, Nr. 55, K. 1.
38 Perg. Urk., XXVI, Nr. 55, K. 1: [ ] sullchen zins jerlichen zu geben So salsulch zins auß
dem höffe zu portigalgefallenn vnnd der offtegemelte Jorge adderseyne erben sallenjerlichen dem
g(e)nantBerchart [?]adderseynen erben sullchen zins vffen Bestimptertag Ostern außrichtennvnnd geben. Falls es um die Bezahlungen von den Verpflichtungen aus der Miete zur Osterzeit
ging, war es eine seltene Praxis zur besprochenen Zeit. Viel öfters erfahren wir vom Einziehen
der Miete in Ordensgebieten am St. Martinstag, das ist am 11. November.
39 Perg.Urk., XXX, Nr. 79, K. 1.
40 Perg. Urk., XXVI, Nr. 60, K.1.
35
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auf dem Schloss in Königsberg den Vergleich zwischen Jorge von Loben und
Niclas Wilko, welcher die Landgutverpfändung in D¹brówno (Gilgenburg)
anstelle der Mühle und anderer Dörfer sowie der Ortschaften Landskron
und Langendorf bei Schippenbeil41 betraf.
In einem anderen Fall, am 23. März 1493, bescheinigte Hochmeister
Hans von Tiefen auf dem Schloss zu Königsberg der Witwe von Niclas Vazemann, Magdalena, die weiteren Besitzrechte auf das verpfändete Gut Hanswalde im Bezirk Tapiau, bis die Verpfändung erneut aufgehoben würde
(bald nachdem sie 300 Preußische Mark aus dem Vermächtnis ihres Mannes42 bekommt). Ein weiteres Beispiel: am 17. Oktober 1508 bestätigt Heinrich Reuß von Plauen den Brüdern Jacob und Hans Kalkstein den Erwerb
des Gutes Lablack43, welches sie Jorge Peler44 abgekauft hatten. Dem gleicht die Transaktion am selben Tag, in der er ihnen darüber hinaus das Gut
Landa mit 8 Hufen Land sowie Krüge in Lolicken verschrieb. Dieses Gut
hatten sie in früherer Zeit Lorenz Schlabatin45 abgekauft.
Ein anderes Beispiel: ein Ordensbeamter bescheinigt die Verkauf-KaufTransaktion, welche wahrscheinlich nach 1513 zwischen dem Priester Andreas, Pfarrer in der Ortschaft ¯u³awka (Possilige), und Paul Kitlof, Vogt in der
Ortschaft wiêty Gaj (Heiligenwald)46, zustande kam. Dem Letztgenannten
verkaufte der Erstgenannte seine 3 Hufen Land mit Einwilligung des Ordens47. Es fand auch der Einkauf eines Gutes durch Nickel aus Wielimowo48
(Wilmesdorff)49 statt. Dieses Gut umfasste mit großer Wahrscheinlichkeit
auch das urkundlich erwähnte Vorwerk50. Die Transaktion wurde von
Rechts wegen überwacht von Wolfgang von Goldau im Ordensnamen und
erfolgte auf dem Schloss in Przezmark (Preußisch Mark) im Januar 1513 im
Beisein von Zeugen51.
Bereits damals hatten wir mit Informationen über den Stand von
Verpfändungen (dabei ging es auch um Pachten und den Stand von Immobilien) im Gebiet des Ordensstaates in Preußen zu tun. Demzufolge wandte
sich z. B. am 14. September 1496 Bischof Johann von Pomesanien auf dem
Marienwerderer Schloss (am Dom) an den Hochmeister Martin Truchness im
Bezug auf die Verpfändung Kreuzbergs und Cyntys (Zintens). Bei dieser
Gelegenheit berichtete er dem Hochmeister über materielle Schäden im Ma41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Perg. Urk,, XXXIX, Nr. 7, K.1.
Perg. Urk., XXXV, Nr. 73.
Im Bezirk Rastenburg.
Perg. Urk., XXXVIII, Nr. 10.
Perg. Urk., XXVI, Nr. 205, K. 1.
Im Bezirk Johannisburg.
Ost. Fol., Nr. 120, K. 155 Dokumenttitel: Scholtze von Heiligen Walde.
Im Bezirk Brunsberg.
Fol., Nr. 120, K. 154, Dokumenttitel: Nickel Wilmesdorff.
Ost. Fol., Nr. 120, K. 155: [ ] in de hoffe [ ].
Ost. Fol., Nr. 120, K. 155.
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rienwerderer Dom und den schlechten Stand des Bistums zum Zeitpunkt
seiner Übernahme des pomesanischen Bischofsamtes52.
Somit wurden die Verpfändungen und die Transaktionen Kauf-Verkauf
zu einer sehr häufigen und gemeinen Praxis, dass sie in Preußen bereits seit
dem letzten Viertel des 15. Jh. und auch viel früher in Balleien Westeuropas
in ökonomische Änderungen bei dem Funktionieren der Ordenskorporation
selbst sowie bei deren Staat eingebürgert wurden. Sie trugen auch zur Materialisierung des Ordens und zu den immer häufigeren Trends der Verweltlichung der Korporation und deren Güter bei.
SUMMARY
The changes in the Teutonic State in Prussia and its holdings across Europe
resulted from political transformations and the economic consequences of the Great
War fought against Poland and Lithuania, but also the economic changes in bailiwicks in Western Europe. In the early 15th century, similar changes were initiated in
Prussia by the Great War of 14091411, economic cycles in Western Europe prompted by social and economic transformations, and the consequences of those processes
for the rest of Europe.
Pledge and sale transactions, including with parties from outside the Teutonic
Order, became popular in the last quarter of the 15th century in Prussia and even
earlier in West European bailiwicks. Those processes initiated changes in the Teutonic State by shifting the Orders focus towards material possessions and initiating
secular trends in the management of Teutonic estates.

52
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W³adys³aw IV Waza obejmowa³ w³adzê w okresie, kiedy sprawy na Ukrainie
nie zaprz¹ta³y g³ównej uwagi dworu. W 1633 r. oczy spo³eczeñstwa szlacheckiego Rzeczypospolitej i samego w³adcy by³y bowiem zwrócone bardziej na pó³noc,
na zagro¿enie ze strony Moskwy. Rozpoczêta przez stronê rosyjsk¹ wojna
z Rzeczpospolit¹ anga¿owa³a wszystkie polsko-litewskie instytucje z parlamentem w³¹cznie do walki z wrogiem. Widaæ to wyranie po konstytucjach,
które uchwalano w okresie tzw. wojny smoleñskiej (16321634)1. Nie oznacza
to, ¿e sejmuj¹ce stany bagatelizowa³y sytuacjê na po³udniowo-wschodnich
rubie¿ach polsko-litewskiego pañstwa. Zbyt wie¿a by³a bowiem pamiêæ
o niedawnych powstaniach pod wodz¹ Marka ¯maj³y (w 1625 r.) i Tarasa
Fedorowicza (w 1630 r.). Wprawdzie w konsekwencji Rzeczpospolita podporz¹dkowa³a sobie Kozaczyznê, ale zwiêkszenie rejestru z 6 do 8 tys. mo³ojców
nie rozwi¹zywa³o problemu. Oprócz kwestii kozackiej pozostawa³a jeszcze
jedna sprawa do za³atwienia  zabezpieczenie po³udniowo-wschodnich granic
przed potencjalnym zagro¿eniem z innej strony  turecko-tatarskiej. W trak-

1 Ju¿ ostatni sejm za Zygmunta III Wazy, obraduj¹cy w dniach 11 III3 IV 1632 r.,
uchwali³ konstytucjê O Moskwie, która powo³ywa³a komisjê do traktatów z Moskw¹, jednoczenie zobowi¹zuj¹c królewicza W³adys³awa i hetmanów do postawienia wojska w stan gotowoci.
Zob. Volumina Legum (dalej: VL), wyd. J. Ohryzko, t. 3, Petersburg 1859, s. 338. Sejm koronacyjny pozostawi³ po sobie kilka konstytucji (Wojna moskiewska; Exempty ¿o³nierskie; Komisja do
Moskwy; Sejm dwuniedzielny), które sankcjonowa³y dzia³ania przeciwko agresji moskiewskiej,
ibidem, s. 372373.
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cie trwaj¹cej wojny polsko-moskiewskiej by³o to szczególnie istotne, poniewa¿
nie ustawa³y wypady Tatarów budziackich na Rzeczpospolit¹2.
Obraduj¹cy w lutym i marcu 1633 r. sejm koronacyjny podejmowa³ decyzje w trudnym okresie przejmowania w³adzy przez nowego króla i wzmo¿onego wysi³ku zbrojnego w kampanii pod Smoleñskiem. To wokó³ spraw wojny
z Moskw¹ i niebezpieczeñstwa turecko-tatarskiego ogniskowa³y siê sejmowe
dyskusje, które  jak utrzymywa³ kanclerz wielki litewski Albrycht Stanis³aw Radziwi³³  w ca³oci zajê³y propozycjê od tronu3. Nie zabrak³o wiêc
w tym swoistym królewskim programie politycznym odniesieñ do terytoriów
po³udniowo-wschodnich Rzeczypospolitej. Przedstawiaj¹cy 9 lutego propozycjê od tronu kanclerz wielki koronny Jakub Zadzik wspomnia³ nie tylko
o Kozakach zaporoskich, uzupe³niaj¹cych wojska kasztelana kamienieckiego
Aleksandra Piaseczyñskiego maszeruj¹cego pod Smoleñsk, ale zwróci³ uwagê
na bezpieczeñstwo Ukrainy. To ostatnie król pozostawia³ zdrowemu os¹dowi
parlamentarzystom, daj¹c jednak pod rozwagê, aby niegotowoæ jaka, uchowaj Bo¿e, nieprzyjacielowi okazyjej do wtargniêcia nie da³a4. Kontekst dla
parlamentarzystów by³ czytelny, trzeba by³o obmyliæ na sejmie takie zabezpieczenie finansowo-wojskowe po³udniowo-wschodnich terytoriów Rzeczypospolitej, aby ze spokojem mo¿na by³o prowadziæ kampaniê pod Smoleñskiem.
Do tytu³owych problemów niektórzy senatorowie odnieli siê ju¿ w czasie
wotów senatorskich. Wprawdzie arcybiskup gnienieñski Jan Wê¿yk w swoim wyst¹pieniu 9 lutego nie wspomnia³ o Ukrainie, ale nastêpnego dnia,
zdaj¹c relacjê z poelekcyjnej rady senatu, poinformowa³ zebranych, i¿ ustalono wys³anie hetmanom litewskim  wielkiemu Lwu Sapiesze i polnemu
Krzysztofowi Radziwi³³owi 20 tys. z³, aby Kozacy tym ochotniejszy wstrêt
czynili za nagrod¹ nieprzyjacielowi5. Tego samego dnia hetman wielki koronny Stanis³aw Koniecpolski, wotuj¹cy jako kasztelan krakowski, podkrela³ w swoim wyst¹pieniu, ¿e opatrzenia ukrainnego ¿adnego nie masz
2 W marcu i maju 1632 r. na tereny Ukrainy najecha³y oddzia³y tatarskie, a jesieni¹
pojawia³y siê pog³oski o przygotowaniach ordyñców do kolejnego ataku, do którego jednak nie
dosz³o najprawdopodobniej z powodu konfliktu miêdzy Kantymirem i D¿anibeg Girejem. Zob.
M. Horn, Chronologia i zasiêg najazdów tatarskich na ziemie Rzeczypospolitej Polskiej w latach
16001647, Studia i Materia³y do Historii Wojskowoci, 1962, t. 8, z. 1, s. 5758. Stanis³aw
Koniecpolski do Tomasza Zamoyskiego, obóz pod Glinianami 21 IX 1632, w: Korespondencja
Stanis³awa Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 16321646, oprac. A. Biedrzycka,
Kraków 2005, s. 112, nr 17.
3 A. S. Radziwi³³, Pamiêtnik o dziejach w Polsce, t³um. i oprac. A. Przybo i R. ¯elewski,
t. 1, Warszawa 1980, s. 284. Z. Szczerbik zauwa¿y³, i¿ punkty propozycji obejmowa³y wiêcej
spraw ni¿ wynika³oby to z zapisu Radziwi³³a. Zob. omówienie propozycji od tronu: idem, Wota
senatorskie na sejmie koronacyjnym W³adys³awa IV w 1633 r., Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Opolskiego, 1998, Historia: t. 35, s. 5253.
4 J. Sobieski, Diariusz sejmu koronacyjnego w Krakowie, oprac. W. Kaczorowski przy
wspó³udz. J. Dorobisza i Z. Szczerbika, Opole 2008, s. 9596.
5 Ibidem, s. 97. Potwierdza tê informacjê autor tzw. diariusza gdañskiego. Archiwum
Pañstwowe w Gdañsku (dalej: APGd), 300,29/113, k. 17, Recessus comitiorum coronationis [ ]
1633.
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i realnie ocenia³ niegotowoæ od tamtej ciany naszê6. W s³owach hetmana
widoczna by³a troska o zabezpieczenie Ukrainy, a wotum mia³o uzmys³owiæ
pos³om i senatorom zupe³ne nieprzygotowanie Rzeczypospolitej do obrony
w razie ataku na po³udniowo-wschodnie tereny nie tylko ze strony Moskwy,
ale i Tatarów. Wyst¹pienie Koniecpolskiego wzmocni³ wojewoda sandomierski Miko³aj Firlej, który domaga³ siê niezaniedbywania obrony tych terytoriów7. Problem zabezpieczenia po³udniowo-wschodnich ziem Rzeczypospolitej
rozwin¹³ kasztelan sandomierski Miko³aj Spytek Ligêza. Zaproponowa³, aby
uchwalono dwie konstytucje, pierwsz¹  o sta³ej armii stacjonuj¹cej na Ukrainie bez prawa wstêpu do dóbr koronnych; drug¹  o nadzwyczajnym podatku ci¹ganym z województw: brac³awskiego, wo³yñskiego, ruskiego, podolskiego i kijowskiego. Zebrane pieni¹dze mia³yby byæ przeznaczone na
wykupienie jakiej w³oci, które to ziemie by³yby przeznaczone na le¿e zimowe wojska kwarcianego8. To by³y jedyne interesuj¹ce senatorskie g³osy, podnosz¹ce problem bezpieczeñstwa na po³udniowo-wschodnich rubie¿ach pañstwa. Jednak w nat³oku problemów, które porusza³o ponad czterdziestu
wotuj¹cych, sprawy Ukrainy, rzecz jasna, mog³y byæ s³abo s³yszane przez
obecnych.
Kilka dni póniej, 15 lutego, powo³ano do ¿ycia komisjê do wojny
z Moskw¹ i organizacji wojska (disciplina militaris) z³o¿on¹ z 20 pos³ów,
która wed³ug tzw. diariusza gdañskiego mia³a zajmowaæ siê równie¿ zabezpieczeniem Ukrainy9. Natomiast nastêpnego dnia w izbie poselskiej zosta³o
6 J. Sobieski, op. cit., s. 103. Zob. te¿ APGd, 300,29/113, k. 21v, Recessus comitiorum
coronationis [ ] 1633.
7 J. Sobieski, op. cit., s. 106.
8 Pisma Miko³aja Ligêzy, kasztelana sandomierskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1859,
s. 15. Zob. te¿ Z. Szczerbik, Sejm koronacyjny W³adys³awa IV w 1633 roku, Kluczbork-Praszka
2001, 85.
9 W sk³ad komisji weszli: z Wielkopolski  Wac³aw Ossowski, starosta liwski Jan Oborski,
podkomorzy inowroc³awski Andrzej Ruszkowski, starosta ³êczycki Jan Szczawiñski, starosta
ró¿añski Wojciech Wessel, starosta grabowski Marcin Zaremba; z Ma³opolski  krajczy koronny
Jakub Sobieski, podkomorzy sandomierski Krzysztof Ossoliñski, podkomorzy lwowski Aleksander Trzebiñski, Miko³aj Czartoryski, sêdzia ziemski podolski Jerzy Dydyñski, podsêdek brac³awski Micha³ Kropiwinicki i Adam Kisiel; z Litwy  pisarz wielki litewski Kazimierz Leon
Sapieha, koniuszy litewski Krzysztof Chodkiewicz, chor¹¿y nadworny Piotr Pac, ³owczy litewski
Krzysztof Zawisza, kawaler maltañski Zygmunt Karol Radziwi³³, starosta pieniañski Micha³
Wojna, podsêdek wileñski Konstanty Zaleski. J. Sobieski, op. cit., s. 125. Wydawcy diariusza
Sobieskiego omy³kowo podali, ¿e cz³onkiem tej komisji by³ starosta ³om¿yñski (Pawe³ Noskowski). W podstawie edycji widnieje starosta ³êczycki (Jan Szczawiñski), zob. Biblioteka Ksi¹¿¹t
Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCz), 363, k. 340. Wczeniej Noskowskiego jako cz³onka
komisji poda³ Z. Szczerbik (Sejm koronacyjny , s. 80). Tê niecis³oæ zweryfikowa³a Anna
Filipczak-Kocur, dodaj¹c jednak za Szczerbikiem podstolego koronnego Miko³aja Ostroroga,
czyli 21 cz³onka deputacji. Zob. idem, Skarbowoæ Rzeczypospolitej 15871648. Projekty  ustawy  realizacja, Warszawa 2006, s. 164, przyp. 422. Na marginesie warto dodaæ, ¿e Marcin
Zaremba by³ starost¹ grabowskim, a nie grabowieckim, jak utrzymuje A. Filipczak-Kocur.
Natomiast wed³ug innego diariusza komisja liczy³a 18 pos³ów, po 6 z ka¿dej prowincji. APGd,
300,29/113, k. 35, Recessus comitiorum coronationis [ ] 1633.
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przyjête poselstwo od Kozaków rejestrowych domagaj¹ce siê, pod grob¹
niewziêcia udzia³u w dzia³aniach wojennych, m.in. uwolnienia od obci¹¿eñ
podatkowych, podwy¿szenia ¿o³du oraz wp³yniêcia na hetmanów, by wykorzystywali rejestrowych tylko [na] w³asn¹ Rzeczypospolitej potrzebê10. Pos³owie obiecali rozpatrzyæ te postulaty po naradzeniu siê z senatem, ale
w znanych nam diariuszach brak wzmianki, czy rzeczywicie taka dyskusja
i odpowied kozackim wys³annikom mia³a miejsce. Faktem jest, ¿e Kozacy
rejestrowi, ale i poza rejestrem, obliczani na 15 00020 000 ludzi, wziêli ostatecznie udzia³ w kampanii11.
Wracaj¹c do komisji, 17 lutego dokooptowano do niej 4 senatorów: biskupa p³ockiego Stanis³awa £ubieñskiego, kasztelana krakowskiego Stanis³awa
Koniecpolskiego, wojewodê ruskiego Stanis³awa Lubomirskiego oraz kanclerza wielkiego litewskiego A. S. Radziwi³³a12. Wymienieni senatorowie do prac
w tej istotnej z uwagi na trwaj¹c¹ wojnê komisji nie zostali desygnowani
przypadkowo. Wszyscy posiadali odpowiednie dowiadczenie parlamentarne,
ugruntowan¹ pozycjê polityczn¹, autorytet i pos³uch wród szlachty, a hetman S. Koniecpolski by³ najbardziej kompetentn¹ w sprawach wojennych
osob¹13. W pe³nym poselsko-senatorskim sk³adzie komisja rozpoczê³a prace
19 lutego. Oczywicie g³ównym przedmiotem obrad by³a sprawa wojny
z Moskw¹, ale ju¿ pierwszego dnia nie zabrak³o dyskusji  jak zanotowa³ jej
uczestnik  o ¿o³nierzu podolskim, którego zwie siê wojskiem kwarcianym.
Poddano pod obrady problem le¿ zimowych tej armii na granicy Korony
z Litw¹, aby ¿o³nierze nie w³óczyli siê tam i sam ze szkod¹ dóbr królewskich, duchownych i szlacheckich w województwach ruskim, wo³yñskim, podolskim, be³skim, kijowskim i brac³awskim oraz w ca³ej Ukrainie. Przeciwny
wyprowadzaniu wojska z Ukrainy by³ hetman Koniecpolski, który zg³asza³
ró¿ne, bli¿ej nieokrelone pomys³y, ale spotka³ siê z opozycj¹  jak mo¿na siê
domylaæ  pos³ów z województw ukrainnych i problem zosta³ od³o¿ony do
opracowania przez komisjê miêdzysejmow¹. Nie przeszkodzi³o to hetmanowi
ju¿ 21 lutego w odczytaniu skryptu dotycz¹cego dyscypliny wojskowej14.
Relacjê z prac wspomnianej komisji podkomorzy lwowski Aleksander
Trzebiñski zdawa³ dopiero 8 marca. Przedstawi³ wtedy trzy skrypty: Discipli10 J. Sobieski, op. cit. s. 134; APGd, 300,29/113, k. 36v, Recessus comitiorum coronationis
[ ] 1633.
11 Taki udzia³ mo³ojców szacowa³ M. Nagielski, Kozaczyzna czasów W³adys³awa IV, Przegl¹d Wschodni, 1991, t. 1, z. 4, s. 796. Na ok. 18000 (12000 pod Smoleñskiem i ok. 6000 na
miejscu koncentracji wojsk pod Baturynem w lutym 1634 r.) oblicza³ D. Kupisz, Smoleñsk
16321634, Warszawa 2001, s. 149, 199.
12 J. Sobieski, op. cit., s. 142. Komisja w tym sk³adzie znajduje siê w diariuszu gdañskim.
APGd, 300,29/113, k. 37v, Recessus comitiorum coronationis [ ] 1633. Tymczasem Z. Szczerbik
(Sejm koronacyjny , s. 80) poda³ liczbê 7 senatorów za A. S. Radziwi³³em (op. cit., t. 1, s. 288),
podobnie A. Filipczak-Kocur (op. cit., s. 164, przyp. 422).
13 Zob. A. Korytko, Na których opiera siê Rzeczpospolita. Senatorowie koronni za W³adys³awa IV Wazy, Olsztyn 2015, s. 170171.
14 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 1, s. 288289. Dyscyplina militaris wojska kwarcianego, na
województwa ruskie i ukrainne od pogan s³u¿¹ca, w: VL, t. 3, s. 373374.
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na militaris generalna, Porz¹dek wojska kwarcianego i Krótk¹ eksplikacjê
podatków koronnych, co in simplo uczyniæ mog¹. Znalaz³y siê w nich równie¿
ustalenia dotycz¹ce Ukrainy. W pierwszym zapisano utrzymanie 6 tys. Kozaków w s³u¿bie Rzeczypospolitej, którzy mieli stacjonowaæ na terenach naddnieprzañskich. Co do wojska kwarcianego zalecano, aby na Ukrainie przez
ca³y rok sta³a co najmniej czterotysiêczna armia, dla której okrelono te¿
stawki ¿o³du, sposoby uzyskania pieniêdzy na op³acenie tego wojska i wskazano województwa, które obci¹¿ono dostarczaniem ¿ywnoci dla wojska. Na
miejsce hiberny wyznaczono dwie miejscowoci: Brac³aw i wie w województwie brac³awskim  Macochê15.
Dyskusja nad przed³o¿on¹ propozycj¹ komisji odby³a siê w dniu nastêpnym. Pierwszym pos³em, który zaprotestowa³ przeciwko wyznaczeniu Brac³awia jako miejsca na hibernê by³ podkomorzy podolski Marcin Kalinowski
(póniejszy wojewoda czernihowski). Swój sprzeciw argumentowa³ nieobecnoci¹ starosty brac³awskiego i obawami, ¿e wojska zniszcz¹ starostwo16. G³osy
sprzeciwu wyrazili równie¿ pos³owie wielkopolscy, zas³aniaj¹c siê brakiem
instrukcji w tej sprawie z sejmiku oraz dowodz¹c, ¿e propozycja komisji
krzywdzi obywatelów koronnych. Wród Wielkopolan najmocniej akcentowali swoje stanowisko sêdzia ziemski kaliski Wac³aw Zaj¹czek, starosta liwski Jan Oborski, podsêdek sieradzki Aleksander Zaleski oraz £ukasz Orzelski. Rzecz jasna, pos³owie województw ukrainnych równie¿ sprzeciwiali siê
roz³o¿eniu armii na le¿a zimowe na ich terenie, utrzymuj¹c, i¿ tego typu
ciê¿ary powinny ponosiæ wszystkie województwa Rzeczypospolitej, a nie tylko
te, które i tak cierpi¹ od najazdów tatarskich17. Projektu o organizacji wojska bronili m.in. krajczy koronny Jakub Sobieski, podskarbi nadworny koronny Jerzy Ossoliñski, wspomniany wy¿ej podkomorzy lwowski Trzebiñski,
podkomorzy sandomierski Krzysztof Ossoliñski i sêdzia ziemski podolski Jerzy Dydyñski. Podkrelali, ¿e tak ma³a garstka ludzi kwarcianego wojska
wstrêtu ¿adnego uczyniæ nie mo¿e, dlatego te¿ optowali za podwy¿szeniem
jego stanu liczbowego i deklarowali  jak siê wydaje nieco na wyrost  i¿
dobra szlacheckie bêd¹ wolne od obci¹¿eñ podatkowych i aprowizacyjnych
oraz gwa³tów ¿o³nierskich. Sugerowali, ¿e ciê¿ar utrzymania projektowanej
armii ponios¹ wy³¹cznie dobra królewskie i duchowne. Nie uwierzyli w te
deklaracje pos³owie z zainteresowanych województw i  co interesuj¹ce
 równie¿ Wielkopolanie, podkrelaj¹c, ¿e ich ziemie tak¿e s¹ wystawione na
niebezpieczeñstwo i in ista aequqlitate Reipublicae [w takiej równoci Rzeczypospolitej] maj¹ byæ aequales [równe] wszytkie rzeczy18.
15

czycha.
16

Ibidem, s. 255.
Ibidem, s. 255256.
18 Ibidem, s. 256257. Inaczej zinterpretowa³ tê dyskusjê Z. Szczerbik, Sejm koronacyj, s. 86.
17

ny

J. Sobieski, op. cit., s. 247250. Wed³ug wydawców diariusza Macocha to inaczej Ma-
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Do sprawy wrócono 11 marca19, podczas czytania konstytucji disciplina
militari województw ukrainnych. Przez pó³ godziny trwa³a dyskusja, w której prym wiedli pos³owie wielkopolscy, domagaj¹c siê pod grob¹ niewyra¿enia zgody, aby le¿a dotyczy³y tylko województw ukrainnych. Ostatecznie zapisano w samym tytule konstytucji, i¿ zapisany w niej porz¹dek wojskowy
ma dotyczyæ wy³¹cznie wojska kwarcianego, stacjonuj¹cego na Ukrainie20.
Z uwagi na to, ¿e sejm zbli¿a³ siê ku koñcowi (planowo obrady mia³y zakoñczyæ siê 14 marca) nastêpnego dnia (12 marca) senatorów i pos³ów zaprz¹ta³y
inne projekty konstytucji. Pod koniec sesji jedynie Litwini upomnieli siê, aby
parlamentarzyci mieli na wzglêdzie zabezpieczenie Ukrainy21. Trzy dni póniej czytano konstytucjê disciplina militaris, której zapisy zosta³y w kilku
punktach zmienione w stosunku do tych dyskutowanych w samej izbie poselskiej. W tym kszta³cie uchwa³ê najbardziej popiera³ krajczy koronny J. Sobieski oraz pos³owie z województw ukrainnych22.
Powy¿sza analiza wskazuje, ¿e wprawdzie uczestnicy sejmu koronacyjnego dostrzegali problemy wystêpuj¹ce na terytoriach ukrainnych, ale nie
wznieli siê ponad tradycyjn¹ debatê o potrzebie zabezpieczenia po³udniowowschodnich rubie¿y Rzeczypospolitej. Za propozycjami (choæby tymi wyg³oszonymi przez senatorów w czasie wotów) i deklaracjami nie sz³y jednak
konkretne uregulowania prawne, a w zwi¹zku z tym, i¿ do czêci poruszanych spraw nie uzyskano zgody w czasie obrad sejmowych, ich rozwi¹zanie
zrzucono na powo³an¹ w tym celu komisjê miêdzysejmow¹, uchwalaj¹c stosown¹ konstytucjê. Kilkudziesiêcioosobowa komisja, której przewodnictwo
powierzono kasztelanowi krakowskiemu S. Koniecpolskiemu, mia³a zjechaæ
do Lwowa w po³owie stycznia 1634 r. (tydzieñ po Trzech Królach) i ustaliæ
miejsca na hibernê oraz zaprowiantowanie wojsku stacjonuj¹cemu na Ukrainie. A wynik jej prac mia³ byæ przedstawiony na sejmikach przedsejmowych23.
Na zakoñczenie warto dodaæ, i¿ dorobek legislacyjny sejmu koronacyjnego dotycz¹cy wy³¹cznie Ukrainy to kilka konstytucji. Oprócz wspomnianej
o organizacji wojska kwarcianego, które mia³o staæ na stra¿y bezpieczeñstwa
Ukrainy, uchwalono jeszcze konstytucje: Ordynacja czernihowska, która
ustanawia³a m.in. starostwo grodzkie oraz urzêdy kasztelana, podkomorzego
oraz inne urzêdy ziemskie i powiatowe, a tak¿e zezwala³a na wybieranie
dwóch pos³ów na sejm; Laudum województwa brac³awskiego, z strony straw19 Data 12 marca w monografii Z. Szczerbika (Sejm koronacyjny , s. 86) to zapewne
przeoczona literówka.
20 J. Sobieski, op. cit., s. 266.
21 Ibidem, s. 276.
22 Ibidem, s. 287. Inaczej zinterpretowa³ passus zapisany w diariuszu Z. Szczerbik (Sejm
koronacyjny , s. 87), który s¹dzi³, i¿ Sobieski i pos³owie z sejmików ukrainnych protestowali
przeciwko zmianom w konstytucji.
23 Dyscyplina militaris wojska kwarcianego, na województwa ruskie i ukrainne od pogan
s³u¿¹ca, w: VL, t. 3, s. 374.
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nego poselskiego, która ustanawia³a diety poselskie i okrela³a ich wysokoæ;
Komisje podolskie dotycz¹ca rozgraniczenia królewszczyzn i dóbr szlacheckich w województwie podolskim i brac³awskim; Libertacja miasta Kijowa
m.in. potwierdzaj¹ca dawne prawa i wolnoci miejskie; Okazowanie województwa kijowskiego z powodu wylania Dniestru ustalaj¹ca nowy czas przeprowadzenia popisu24. Nie jest to oczywicie dorobek imponuj¹cy na tle 148
konstytucji uchwalonych na sejmie koronacyjnym, ale odzwierciedla w jakim stopniu ciê¿ar i wachlarz spraw, które nurtowa³y spo³eczeñstwo interesuj¹cych nas terenów. Inna rzecz, ¿e uchwalone prawo nie zawsze by³o egzekwowane, o czym wiadczy choæby ustawiczne zaleganie z ¿o³dem dla wojska
stacjonuj¹cego na Ukrainie25.
SUMMARY
The article entitled The Coronation Sejm of King Wladyslaw IV and the Ukrainian issue analyses the legal acts adopted by the Polish Parliament in 1633 in
connection with the political situation in the Ukraine. The article opens with a brief
outline of the circumstances surrounding the Coronation Sejm. The author then
analyses parliamentary debates concerning the Ukrainian issue, mainly military
aspects such as mobilization of troops, provisions and winter quarters for the army.
The Ukrainian problem revealed a rift between Sejm members. Despite differences
in opinion, the Sejm was able to enact laws establishing disciplina militaris. The
Ukrainian issue was not the main topic of deliberation, and several resolutions
directly addressing Ukraine were only a small part of the body of 148 laws passed by
the Coronation Sejm.

24
25

VL, t. 3, s. 381382, 389, 391393.
A. Filipczak-Kocur, op. cit., s. 167 i n.
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Do przybli¿enia dawnych dziejów historycy siêgaj¹ po ród³a ró¿nej rangi
i wartoci badawczej. Z pewnoci¹ do najwa¿niejszych nale¿¹ dokumenty
w cis³ym znaczeniu, o których wartoci decyduje przede wszystkim ich
uwierzytelnienie kancelaryjne. By³y one niezbêdne, zarówno dawniej jak
i dzisiaj, do bie¿¹cego porz¹dkowania spraw codziennych, najczêciej spraw
o charakterze prawnym. Po wiekach sta³y siê dla historyków cennymi materia³ami badawczymi. Owszem, zdarza³y siê przypadki celowego fa³szowania
dokumentów, jednak i one przedstawiaj¹ pewn¹ wartoæ, zw³aszcza jeli poznamy motywy takiego dzia³ania. Druga grupa róde³ ma l¿ejszy ciê¿ar gatunkowy, wzbudza wiêksz¹ ciekawoæ i zapewne chêtniej po nie siêgamy.
Nale¿¹ do tej grupy m.in. pamiêtniki, ró¿nego rodzaju relacje, diariusze,
korespondencja oraz kroniki, czyli ród³a narracyjne. S¹ to jednak ród³a
obci¹¿one pewn¹ doz¹ subiektywizmu, czasami te¿ pisane z pewnej odleg³oci
czasowej, dlatego wymagaj¹ konfrontacji krytycznej ze ród³ami bardziej
wiarygodnymi lub literatur¹ naukow¹. Nas najbardziej bêdzie interesowa³a
kronika jako gatunek pisarstwa epickiego.
Kronika w t³umaczeniu z jêzyka ³aciñskiego (chronica) oraz greckiego
(chronicon, chronos) oznacza czas. Rejestruje wiêc wydarzenia w pewnym
porz¹dku chronologicznym1. Forma takiego ujêcia by³a znana ju¿ w staro¿yt1 Wiêcej o dziejach i rodzajach kronik zob. Encyklopedia wiedzy o ksi¹¿ce, Wroc³aw
WarszawaKraków 1971, kol. 12441247.
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noci, natomiast najszerzej kronikarstwo rozwinê³o siê w okresie redniowiecza, ale kroniki pisano te¿ i w okresie póniejszym. Mog³y zawieraæ dzieje
powszechne lub narodowe, dzieje regionalne, danego miasta, kocio³a czy
klasztoru. Zazwyczaj kroniki spisywano na czyje polecenie, najczêciej osób
panuj¹cych  ksi¹¿¹t czy monarchów, ale nie tylko. Pisano je przede wszystkim dla upamiêtnienia i naladowania czynów dobrych, aczkolwiek kronikarz Jan z Czarnkowa uwa¿a³, ¿e w równej mierze i ohydne czyny z³ych
ludzi powinny byæ pamiêci ludzkiej przekazane, a¿eby cnotliwi ich unikali2.
Zapewne jest to kwestia dyskusyjna, niemniej dla upamiêtnienia dziejów
ojczystych oraz czynów godnych chwa³y w okresie redniowiecza powsta³y
kroniki takich autorów, jak Gall Anonim3, mistrz Wincenty Kad³ubek4 czy
Jan D³ugosz5. Z tamtego okresu nie mo¿na nie wspomnieæ przedstawiciela
kanoników regularnych laterañskich  Sêdziwoja z Czech³a (ok. 14101476),
najwiêkszego kompilatora róde³ historycznych6. To on w³anie udostêpnia³
w³asne zbiory swemu przyjacielowi Janowi D³ugoszowi, kiedy ten opracowywa³ swoj¹ kronikê. Dzie³a kronikarskie powstawa³y na dworach ksi¹¿êcych
i królewskich oraz, jak czêsto mówimy  w ciszy klasztornej. Ich autorami
byli ludzie wykszta³ceni, z pewnym zmys³em i talentem pisarskim.
Nas interesuj¹ dwie kroniki. Obie powsta³y w XVII w. w murach klasztornych kanoników regularnych laterañskich  w Krakowie oraz Wilnie. Jedna z nich jest dobrze znana historykom i doæ szeroko wykorzystywana
w badaniach naukowych, druga z kolei jest prawie nieznana. Ale w obu
zarejestrowano pewne wydarzenia, jakie mia³y miejsce w Kraniku  w miecie oraz w klasztorze. Autorami tych kronik byli dwaj kanonicy  przyjaciele, darz¹cy siê wzajemnym szacunkiem, mimo ¿e pochodzili z ró¿nych stanów
spo³ecznych. Jeden by³ mieszczaninem, drugi pochodzenia szlacheckiego.
Byli to Stefan Ranatowicz (161727 IV 1694) oraz Benedykt Adam Samotulski (ok. 1619/162016 III 1686). Byli niemal¿e rówienikami, bo dzieli³a ich
ró¿nica zaledwie dwóch lat. Obaj wst¹pili do klasztoru w Krakowie, spotkali
siê w czasie studiów zakonnych, a póniej w ró¿nych okolicznociach ¿ycia
zakonnego. Obaj te¿ pe³nili wa¿ne funkcje w zakonie, chocia¿by prze³o¿onych
poszczególnych prepozytur. Stefan Ranatowicz doczeka³ siê wyczerpuj¹cej
monografii naukowej7, z kolei Benedykt A. Samotulski nie posiada nawet
2 Kronika Jana z Czarnkowa, t³um. J. ¯erbi³³o, oprac. tekstu i przypisów M. D. Kowalski,
Kraków 2006, s. 92.
3 Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przek³. R. Grodecki, wstêp i oprac. M. Plezia, Wroc³aw
WarszawaKraków 2008. Zob. te¿ T. Jasiñski, O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008.
4 Mistrz Wincenty (tzw. Kad³ubek), Kronika polska, prze³. i oprac. B. Kürbis, Wroc³aw
WarszawaKraków 2008.
5 Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut, t. 2, s. 127136. Tam wykaz jego dzie³.
6 Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut, t. 2, s. 104105. O kompilacji róde³ Sêdziwoja zob. J. Wiesio³owski, Kolekcje historyczne w Polsce redniowiecznej XIVXV wieku, Wroc³awWarszawaKraków 1967, s. 98135: Kodeks Sêdziwoja z Czech³a.
7 K. £atak, Ksi¹dz Stefan Ranatowicz CRL (16171694). Barokowy kronikarz i pisarz
klasztorny, Kraków 2010.
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typowego biogramu w s³ownikach, a z pewnoci¹ zas³u¿y³ na szersze zainteresowanie.
Obaj kanonicy rozpoczêli spisywanie swoich kronik niemal¿e w tym samym czasie  pod koniec lat 60. XVII w., jeden w Krakowie, drugi w Wilnie.
Nie znamy motywów tych decyzji. Mo¿emy jedynie snuæ pewne przypuszczenia. W Krakowie by³ to przede wszystkim czas porz¹dkowania zbiorów klasztornych pozosta³ych po ogromnych zniszczeniach i grabie¿ach drugiej wojny
szwedzkiej, popularnie nazywanej potopem. Czêæ bardziej wartociowych
dzie³ kanonicy zdo³ali ukryæ i w porê wywieæ z Krakowa, ale wiele cennych
kodeksów oraz wa¿nych dokumentów Szwedzi wywieli do swego kraju i tam
zasili³y one miejscowe biblioteki oraz archiwa. Prepozytem w Krakowie by³
wówczas Jacek Liberiusz, cz³owiek wykszta³cony, znaj¹cy wartoæ spucizny
pimienniczej8. Sam osobicie pracowa³ przy porz¹dkowaniu archiwum i widzia³ ogromne straty. Byæ mo¿e wówczas zrodzi³a siê myl spisania kroniki,
aby przynajmniej w tej formie pozostawiæ potomnym dzieje klasztoru krakowskiego. Jakiekolwiek zaistnia³y wówczas inne jeszcze powody, pisaniem
kroniki zaj¹³ siê Stefan Ranatowicz, oczywicie kroniki prepozytury krakowskiej.
S. Ranatowicz prze¿y³ siedemdziesi¹t siedem lat, z których prawie piêædziesi¹t osiem w zakonie. Pochodzi³ z Krakowa, tu pobiera³ pierwsze nauki
i tu w 1636 r. wst¹pi³ do zakonu, maj¹c lat dziewiêtnacie. W klasztorze
krakowskim przeby³ drogê formacyjn¹, tu ukoñczy³ piêcioletnie studia, podczas których (1641) pozna³ kolegê i póniejszego przyjaciela  Benedykta
Samotulskiego. W 1643 r. Ranatowicz przyj¹³ wiêcenia kap³añskie. W Krakowie pozosta³ jeszcze kilka miesiêcy, pracowa³ w parafii Bo¿ego Cia³a, gdzie
powierzono mu funkcjê promotora Bractwa Najwiêtszego Sakramentu.
W swym d³ugim ¿yciu kap³añskim bêdzie Ranatowicz jeszcze dwukrotnie
powraca³ do Krakowa. Tymczasem w 1644 r. rozsta³ siê z klasztorem krakowskim na lat czternacie, by pracowaæ w innych placówkach zakonnych. Przez
trzy lata by³ wikariuszem w Wolbromiu (16441647), przez szeæ lat komendarzem parafii w Krzeszowie (16471653), przez dwie kolejne kadencje prepozytem w Suchej Beskidzkiej (16531658). Tu przez rok (16531654) pracowa³ razem z Benedyktem Samotulskim.
8 Stanowisko prepozyta piastowa³ w latach 16441673, po zmar³ym wybitnym prepozycie,
reformatorze zakonu  Marcinie K³oczyñskim. Liberiusz nale¿a³ do grona wybitnych cz³onków
zakonu, cieszy³ siê zaufaniem nie tylko konfratrów, ale tak¿e biskupów krakowskich  Piotra
Gembickiego czy Andrzeja Trzebickiego, którzy niejednokrotnie powierzali mu do rozstrzygniêcia ró¿ne sprawy w diecezji. By³ równie¿ wybitnym kaznodziej¹. Kazania g³osi³ w ró¿nych
kocio³ach krakowskich, a kilka zbiorów jego kazañ ukaza³o siê drukiem. Wiêcej o jego dzia³alnoci w klasztorze krakowskim zob. K. £atak, Poczet rz¹dców opactwa Bo¿ego Cia³a Kanoników
Regularnych Laterañskich w Krakowie, dalej: Poczet rz¹dców, Kraków 2005. Zob. te¿ E. Ozorowski, Liberiusz (Liberiusz) Jacek (15991673), kanonik regularny laterañski, autor kazañtraktatów mariologicznych i chrystologicznych, S³ownik polskich teologów katolickich, t. 2, Warszawa 1982, s. 524525 (tam wykaz jego prac); J. Bieniarzówna, Liberiusz Jacek, Polski s³ownik
biograficzny, t. 17, s. 282283.
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Kolejny okres ¿ycia Ranatowicza, to powrót na dwanacie lat do Krakowa. By³ to 1658 r. Jak wspominalimy, wówczas prepozyt Jacek Liberiusz
dwiga³ z po¿ogi wojny szwedzkiej klasztor krakowski. Ranatowicz mia³ go
wspieraæ w porz¹dkowaniu zbiorów archiwalnych oraz ksiêgozbioru. Powierzono mu te¿ wówczas inne zadania  przez pewien czas by³ mistrzem nowicjatu, podprzeorem konwentu generalnego, lektorem filozofii i teologii
w studium klasztornym, kustoszem i kaznodziej¹ w kociele Bo¿ego Cia³a.
W tym okresie napisa³ pracê o b³ogos³awionym Stanis³awie Kazimierczyku,
wydan¹ drukiem w 1660 r. i ciesz¹c¹ siê ogólnym uznaniem. Podczas pobytu
w Krakowie Ranatowicz napisa³ jeszcze kilka innych prac  z zakresu hagiografii i biografistyki zakonnej9. W tym czasie rozpocz¹³ te¿ pisanie kroniki10.
Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e swój udzia³ w tym przedsiêwziêciu mia³ prepozyt
Liberiusz, który Ranatowicza zachêci³ do pracy twórczej.
Nad redagowaniem kroniki Ranatowicz pracowa³ nadal, ale, niestety, na
szeæ lat musia³ opuciæ Kraków, gdy¿ zosta³ wybrany na urz¹d prepozyta
w Kurozwêkach (16701675). Do Krakowa powróci³ w 1675 r., by tu zatoczyæ
ko³o swego ¿ycia. ¯y³ jeszcze dziewiêtnacie lat, wype³niaj¹c powierzone mu
obowi¹zki przeora konwentu oraz konsultora kongregacji generalnej.
Kronika Ranatowicza koncentruje siê przede wszystkim na dziejach konwentu generalnego, czyli krakowskiego, od czasów jego fundacji na pocz¹tku
XV w. Widzimy wiêc, ¿e autor pisa³ kronikê z odleg³ej perspektywy czasowej,
bowiem musia³ uj¹æ wydarzenia, jakie mia³y miejsce ponad dwiecie lat
wczeniej. Oprócz dziejów konwentu, w kronice znajdziemy te¿ informacje do
dziejów miasta, tych wczeniejszych i tych, które Ranatowicz pozna³ z autopsji, jak chocia¿by dok³adny opis pobytu wojsk szwedzkich w Krakowie
i w klasztorze Bo¿ego Cia³a, w którym przez pewien czas król szwedzki
urz¹dzi³ sobie kwaterê11 . Do przedstawienia dziejów Ranatowicz przyj¹³
wzór prosty i logiczny. Ramy chronologicznie wyznacza³a mu kadencja kolejnych prepozytów. Na bocznych marginesach notowa³ daty roczne konkretnych wydarzeñ, czasami jeszcze krótkie dopiski. Ostatnimi informacjami,
w ramach ka¿dej prepozytury, by³ imienny wykaz zmar³ych kanoników.
Analizuj¹c kolejne karty kroniki znajdziemy dziesiêæ wpisów odnosz¹cych siê do miasta12, parafii oraz konwentu kranickiego. Pierwszy z nich
9 Dorobek pisarski S. Ranatowicza dokladnie zarejestrowa³ autor jego monografii K. £atak,
Ksi¹dz Stefan Ranatowicz CRL, s. 152170.
10 Jej oryginalny tytu³ brzmi: Casimiriae civitatis urbi Cracoviensi confrontatae origo. In
eaque ecclesiarum erectiones et religiosorum fundationes, nec non series, vitae, res gestae
praepositorum Conventus Canonicorum Regularium Lateranensium S[ancti] Augustini ad Ecclesiam S[acratis]S[imi] Corporis Christi descriptae  rêkopis przechowywany jest w Bibliotece
Jagielloñskiej, sygn. 3742/III.
11 Ten fragment kroniki wyd. J. Mitkowski, Stefana Ranatowicza opisanie inkursyi Szwedów do Polski, Kraków 1958.
12 Od XIII do pocz. XV w. Kranik nale¿a³ do rodziny Gorajskich, nastêpnie jako posag Anny
Gorajskiej sta³ siê w³asnoci¹ Têczyñskich. Od po³. XVI w. miasto przejêli ksi¹¿êta Olelkowicze-S³uccy, a po nich Radziwi³³owie. Od 1604 r. miasto sta³o siê w³asnoci¹ hetmana wielkiego
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wystêpuje pod dat¹ 1468 roku. Mamy tam informacje o fundacji prepozytury
w Kraniku i jej zatwierdzeniu przez biskupa krakowskiego Jana Lutka
z Brzezia (14641471)13. Wypada tu wspomnieæ, ¿e od czasu powstania parafii w Kraniku, czyli od pocz¹tku XIV w., pracowali tu duchowni diecezjalni.
W po³owie XV w. rozpoczêto budowê kocio³a murowanego, w miejsce wczeniejszego  drewnianego. Kanoników regularnych laterañskich sprowadzi³
do Kranika kasztelan wilicki starosta sandomierski, Jan Rabsztyñski
z Têczyna, który ufundowa³ tu prepozyturê. Dokument fundacyjny nosi datê
18 maja 1468 r. Biskup krakowski fundacjê zatwierdzi³ 13 marca 1469 r.,
natomiast papie¿ Innocenty VIII (14841492) uczyni³ to dopiero po osiemnastu latach, a dok³adnie 9 kwietnia 1487 r. Fundator zapewni³ kanonikom
uposa¿enie, które mia³o wystarczyæ na utrzymanie kilku kanoników. Z czasem, obok kocio³a, powsta³y tu obiekty klasztorne, otoczone murem wzniesionym w pierwszej po³owie XVII w.
Kolejny i zarazem najwiêkszy blok tematyczny w kronice Ranatowicza
dotyczy zmar³ych kanoników konwentu kranickiego. W sumie autor odnotowa³ trzydzieci cztery imiona. Je¿eli posiada³ jakiekolwiek dodatkowe informacje, to wpisywa³ je obok imienia zmar³ego. Pierwsza informacja odnosi siê
do czasu, kiedy kronikarz koñczy³ zapisy za prepozytury (w Krakowie) Jakuba z Wadowic (14641495). Odnotowa³ wówczas imiona trzech zmar³ych kanoników pracuj¹cych w Kraniku, opatruj¹c je krótkimi notami. Przy Miko³aju czytamy, ¿e by³ przeorem, przy kolejnym Miko³aju, ¿e pochodzi³
z Lublina, a przy Stanis³awie, ¿e by³ bratem zakonnym14. W kolejnych latach, przy imionach Piotr i Tomasz, znajdujemy ciekaw¹ informacjê, mianowicie tak¹, ¿e prawdopodobnie oko³o 1498 lub 1499 r. zostali oni uprowadzeni
przez Mo³dawian15. W trzech przypadkach, w ró¿nych latach, spotykamy
adnotacje o prepozytach z konwentu kranickiego. St¹d te¿ wiemy, ¿e niegdy ten urz¹d sprawowa³ Jan16, ¿e prepozyt Andrzej zakoñczy³ kadencjê
w 1561 r. oraz ¿e pochodzi³ ze S³upcy17, a w innym czasie prepozytem by³
Jan Malanowski18. Z innej, drobnej informacji obok imienia zmar³ego Tomasza wnioskujemy, ¿e w konwencie kranickim zajmowano siê pszczelarkoronnego Jana Zamojskiego, który w³¹czy³ je do Ordynacji Zamojskich. W ci¹gu dziejów miasto nawiedza³y ró¿ne kataklizmy, jak choæby po¿ary, które niszczy³y dotychczasow¹ zabudowê.
Du¿ych zniszczeñ dokonali Szwedzi w czasie potopu, kiedy ca³kowitej ruinie uleg³ zamek
kranicki  Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 7: Województwo lubelskie, z. 9: Powiat kranicki, Warszawa 1961, s. 1618.
13 Kronika, k. 12. Ranatowicz pope³ni³ b³¹d pisz¹c, ¿e biskupem krakowskim by³ wówczas Jan
Gruszczyñski (14631464). Prepozytem w Krakowie by³ wówczas Jakub z Wadowic (14641495)
 K. £atak, Poczet rz¹dców, s. 4147.
14 Kronika, k. 13.
15 Kronika, k. 16.
16 Kronika, k. 17  adnotacja za prepozytury w Krakowie Piotra z Lwówka (15181526).
17 Kronika, k. 22  by³ to okres prepozytury w Krakowie Stanis³awa Manieckiego (15821611)
 K. £atak, Poczet rz¹dców, s. 7584.
18 Kronika, k. 37  adnotacja za prepozytury w Krakowie Jacka Liberiusza (16441673).
Malanowski by³ prepozytem w Kraniku w latach 16181641.
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stwem, bowiem Tomasz by³ prowizorem tej ga³êzi gospodarki (apiarii provisor)19. Szczególnie cennym produktem pozyskiwanym z pszczelarstwa by³
wówczas wosk, tak potrzebny do produkcji wiec. Dowiadujemy siê równie¿,
¿e zmar³y Jan dba³ o sprawy materialne, gdy¿ przez wiele lat wype³nia³
obowi¹zki ekonoma konwentu20.
Te wydawa³oby siê drobne zapisy s¹ jednak niezmiernie istotne do badañ
prosopograficznych konwentu nie tylko kranickiego, ale zakonu kanoników
regularnych laterañskich. Poznajemy imiona ponad trzydziestu kanoników,
wiemy, którzy z nich byli kap³anami, a którzy braæmi, jakie funkcje pe³nili,
czasami sk¹d pochodzili i kiedy ¿yli. Takie informacje do³¹czamy do innych
zapisów i tworzymy szkice biograficzne ludzi sprzed lat, którzy historiê zakonu tworzyli, ka¿dy z nich w swoim czasie i miejscu.
Kolejny wa¿ny zapis, jaki w kronice odnotowa³ Stefan Ranatowicz, dotyczy wydarzeñ z 1618 r.21 Prepozytem konwentu w Krakowie by³ wówczas
Marcin K³oczyñski (16121644)22, natomiast prepozytem kranickim Albert
Tarnowski. Sytuacja w klasztorze w Kraniku musia³a byæ wówczas nienajlepsza, skoro ówczesny biskup krakowski  Marcin Szyszkowski23, nawiasem
mówi¹c zaprzyjaniony z K³oczyñskim, nakaza³ przeprowadziæ reformê
w klasztorze i konwent kranicki podporz¹dkowaæ prepozytowi generalnemu
kongregacji, czyli K³oczyñskiemu. Wizytacjê w Kraniku w 1618 r. przeprowadzi³ delegat K³oczyñskiego. Z³o¿y³ wówczas z urzêdu dotychczasowego prepozyta Alberta Tarnowskiego, na jego miejsce wyznaczy³ nowego24, zupe³nie
zmieni³ te¿ obsadê klasztoru. Kanoników konwentu kranickiego rozes³a³ do
innych klasztorów, natomiast do Kranika przyszli nowi kanonicy. Dodajmy
jeszcze, ¿e od tego czasu konwent kranicki straci³ autonomiê i podlega³
jurysdykcji prepozyta krakowskiego25.
Bardzo tragiczny w swej treci jest zapis pod dat¹ 20 listopada 1648 r.,
a dotyczy on g³ównie mieszkañców miasta. By³ to czas powstania kozackiego
na Ukrainie pod wodz¹ Bohdana Chmielnickiego26. W tej wrzawie powstañczej Kozacy dotarli a¿ do Kranika i tu dokonali rzeczy przera¿aj¹cej. Mieszkañcy w wiêkszoci byli wówczas w kociele, wiêc najedcy wpierw spl¹dro19 Kronika, k. 20  zapis za prepozytury w Krakowie Jana Niczkoniusa (15261544)  K. £atak, Poczet rz¹dców, s. 6366.
20 Kronika, k. 22  zapis za prepozytury Stanis³awa Manieckiego, j.w.
21 Kronika, k. 2930.
22 Okres jego prepozytury omawia K. £atak, Poczet rz¹dców, s. 8596.
23 ¯y³ w latach 15541630. Biskupem krakowskim zosta³ w 1617 r. Urz¹d ten sprawowa³
do mierci, zosta³ pochowany w katedrze na Wawelu, gdzie nagrobek ufundowa³ mu bratanek
Miko³aj Szyszkowski biskup warmiñski (16331643)  E. Ozorowski, Szyszkowski Marcin h. Ostoja,
w: S³ownik polskich teologów katolickich, t. 4, s. 296298.
24 Urz¹d prepozyta obj¹³ wówczas Jan Malanowski.
25 Autonomii klasztoru kranickiego pozbawi³ papie¿ Pawe³ V dekretem z 25 V 1618 r.
 K. £atak, Kongregacja krakowska kanoników regularnych laterañskich na przestrzeni dziejów,
Kraków 2002, s. 110.
26 Kronika, k. 37v.
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wali ich domostwa, nastêpnie na oczach rodziców mordowali dzieci. Ludzie
przebywaj¹cy w kociele, w obawie o swoje ¿ycie, zamknêli siê w nim. Niestety, Kozacy wy³amali drzwi wejciowe, dostali siê do rodka, gdzie dokonali
straszliwej rzezi. Nastêpnie ograbili i sprofanowali koció³  zniszczyli o³tarze, obrazy, krzy¿e. Z ich r¹k zgin¹³ wówczas dominikanin  profesor
z Lublina, który w tym czasie odprawia³ Mszê w. Tak oto wydarzenie to
w swojej kronice opisa³ Ranatowicz (w t³umaczeniu na jêzyk polski): Roku
Pañskiego 1648. Tego to czasu Chmielnicki z wielkim Kozaków zastêpem
z³upi³ Ru i tego¿ samego roku, dnia 20 listopada, miasto Kranik z klasztorem i kocio³em przez tych¿e Kozaków zosta³o doszczêtnie zniszczone. Ci,
o czasie porannym, po mszy w kociele odprawionej, miasto napadli (zalali).
Najpierw po domach biegaj¹c mieczem (¿elazem) wielu napotkanych wyciêli,
nastêpnie dzieci na oczach rodziców jak baranki ofiarne zarzynali. W szpitalu ubogich pozabijali. Ludzi, którzy w kociele siê schronili, wy³amawszy
drzwi, wszystkich wymordowali, tak¿e posadzka krwi¹ sp³ywa³a. Groby
otwierali, zmar³ych z nich wyrzucaj¹c. Okna kocio³a, organy, o³tarze siekierami r¹bali. Obrazy, krzy¿e z wizerunkiem Chrystusa powywracali, nic ca³kiem we wnêtrzu kocio³a nie zniszczonego nie zostawiaj¹c. Tu te¿ zakonnik
dominikañski, goæ, który mszê przed ich nadejciem odprawia³, zabili, albowiem prepozyt Wit Wnuczkowski z braæmi dwa tygodnie wczeniej do Zamocia uszed³ strachem przed nadchodz¹cym wrogiem przejêty. O jak¿e gorzkie
³zy, jak wiele wzdychañ, jak ¿a³osne wo³ania wydawano wród tylu zabitych
i rozlanej krwi. Tak¿e dostawszy siê do klasztoru wielu wieckich zabili,
a wród nich Jana Malanowskiego, by³ego prepozyta kranickiego, starca
i chorego do ³o¿a przykutego. Wczeniej wieloma mêkami drêczonego (dla
nadziei pieniêdzy), zamordowali. Po trzech godzinach odeszli pozostawiaj¹c
miasto krwi¹ w ka¿dym miejscu sp³ywaj¹ce i trupami wys³ane.
Ostatni zapis odnosz¹cy siê do Kranika dotyczy roku 167727. Ranatowicz odnotowa³ tu wydarzenie równie¿ tragiczne w skutkach, jakie mia³o
miejsce w wiêto Bo¿ego Narodzenia. By³ to po¿ar, jaki wybuch³ w budynku
nieco oddalonym od klasztoru, gdzie mieszka³ ówczesny prepozyt  Jan Ignacy Naramowski28. Budynek zapali³ siê od pieca. Mimo ¿e nadesz³a pomoc
i ludzie zdo³ali jeszcze wejæ do rodka p³on¹cego budynku, to niestety nie
uda³o im siê uratowaæ prepozyta, który zgin¹³ w po¿arze. Spali³ siê wówczas
budynek, sp³onê³y wszystkie dokumenty klasztoru oraz wiele innych dokumentów, ogieñ strawi³ tysi¹c florenów oraz wiele cennych wyrobów ze srebra.
Tyle informacji o konwencie kranickim znajdujemy w kronice Stefana
Ranatowicza. W sumie tych zapisów by³o zaledwie dziesiêæ, ale za nimi kryj¹
siê wa¿ne wydarzenia z dziejów tego¿ klasztoru oraz miasta. Ka¿de z nich,
jak element w mozaice, mo¿e w przysz³oci pos³u¿yæ do zbudowania ca³ociowego obrazu, jakim bêdzie monografia tego konwentu.
27

Kronika, k. 57.
Urz¹d prepozyta sprawowa³ w latach 16671677. Pochodzi³ z Wielkopolski, z rodziny
szlacheckiej.
28
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Spójrzmy teraz na autora drugiej interesuj¹cej nas kroniki i jego dzie³o
w odniesieniu do klasztoru kranickiego, którym by³ Benedykt Adam Samotulski29. Pochodzi³ z rodziny szlacheckiej pieczêtuj¹cej siê herbem Na³êcz30.
Gniazdo rodowe Szamotulskich to Szamotu³y w Wielkopolsce31, ale przedstawiciele tego rodu, za spraw¹ zwi¹zków ma³¿eñskich, zamieszkiwali te¿
w okolicach Lublina. W ich dziedzicznym posiadaniu znalaz³a siê m.in. miejscowoæ Turobin, w powiecie krasnystawskim32. Benedykt A. Szamotulski
urodzi³ siê w Lublinie w 1619 lub 1620 r. jako syn Macieja i Anny. Nie wiemy,
gdzie siê kszta³ci³, niemniej, jako dwudziestoletni m³odzieniec, w 1640 r.
wst¹pi³ do zakonu kanoników regularnych laterañskich w Krakowie. Tu odby³ ca³¹ drogê formacyjn¹, uwieñczon¹ 16 marca 1646 r. przyjêciem wiêceñ
kap³añskich. Kilka lat póniej (1651) wpisa³ siê do krakowskiego Bractwa
Najwiêtszego Sakramentu33. Przez najbli¿sze dwanacie lat pracowa³ w kolejnych konwentach: w Krakowie, Kurozwêkach, przez trzy lata w Kraniku
(16501653), gdzie prawdopodobnie by³ kustoszem tamtejszego kocio³a. Tu,
na pogrzebie Marianny Wêgliñskiej34, g³osi³ mowê po¿egnaln¹, któr¹ w 1651 r.
wyda³ drukiem, w drukarni Jana Wieczorkowicza w Lublinie35. Przez rok
(16531654) wspó³pracowa³ z Ranatowiczem w Suchej Beskidzkiej. Przez
kolejne dwadziecia siedem lat pracowa³ w Wilnie na Antokolu36, dok¹d
29

Sam podpisywa³ siê jako Szamotulski, Samotulski i Samotulius.
Herbarz Polski K. Niesieckiego, t. 8, s. 594599 notuje Szamotulskich h. Na³êcz, ale
wystêpuj¹cych tylko w Wielkopolsce.
31 O historii tej miejscowoci zob. S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 11, s. 777786.
32 Przywilej miejski Turobin otrzyma³ w 1420 r. od W³adys³awa Jagie³³y, na probê Dobrogosta z Szamotu³, któremu Turobin w posagu wnios³a ¿ona El¿bieta  S³ownik geograficzny
Królestwa Polskiego, t. 12, s. 646647.
33 Kraków, Archiwum Prowincji Kanoników Regularnych Laterañskich Klasztoru Bo¿ego
Cia³a, rkps Album Confraternitatis Sanctissimi Sacramento, s. 36. Do albumu wpisa³ siê w³asnorêcznie: Benedykt Szamotulski CRL, 1651.
34 Wêgliñska by³a córk¹ Jêdrzeja Rzeczyckiego chor¹¿ego Grabowieckiego starosty Rzeczyckiego instygatora królewskiego. Jêdrzej by³ kalwinem. W swoich dobrach ufundowa³ zbór.
Doczeka³ siê dwóch córek: Urszula by³a ksieni¹ klasztoru w. Brygidy w Grodnie, Marianna
polubi³a Wêgliñskiego, zmar³a w 1651 r.  Herbarz Polski K. Niesieckiego, t. 8, s. 215.
35 Pe³ny tytu³ brzmi: Rzeka ¿ywota wiecznego, któr¹ z staro¿ytnego klejnotu, domu
J.M. Panów Rzeszyckich z pola w polu cztery rzeki rajskie sprowadziwszy wyprowadzi³ X. Benedict Szamotulski Canonicus Regularna na pogrzebie szlachetnie urodzonej godnej pamiêci Jej Mci
Paniej Mariny z Rzeczyc Wêgliñskiej w kociele Kranickim dnia 25 lutego roku Pañskiego 1651
 Bibliografia Estreichera, t. 19, s. 193. O drukowanej mowie pogrzebowej Szamotulskiego wspomina J. Witkowska-Kunach, Stan badañ nad produkcj¹ wydawnicz¹ drukarni Paw³a Konrada
i jego nastêpców w latach 16301667, w: Lublin a ksi¹¿ka. Materia³y z konferencji naukowej
zorganizowanej z okazji 50-lecia Wydzia³u Humanistycznego UMCS i 95-lecia Biblioteki im. H. £opaciñskiego w Lublinie, red. A. Krawczyk, E. Józefowicz-Wisiñska, Lublin 2004, s. 189.
36 Do Wilna kanonicy przybyli w 1625 r., na zaproszenie ówczesnego biskupa wileñskiego,
Eustachego Wo³³owicza. Tymczasowo zamieszkali na Antokolu przy drewnianym kociele
w. Piotra i Paw³a. Jeszcze tego roku rozpoczêli budowê klasztoru, koñczyli te¿ budowê kocio³a,
któr¹ rozpocz¹³ ich poprzednik. Dokument fundacyjny prepozytury wileñskiej, z dat¹ 30 listopada
1638 r., wystawi³ dopiero kolejny biskup, Abraham Wojna. Konsekracja nowo wzniesionych obiektów odby³a siê w 1646 r. Dwadziecia lat póniej kanonicy uzyskali zgodê biskupa wileñskiego
Aleksandra Sapiehy na budowê nowego zespo³u kocielno-klasztornego  K. £atak, Kongregacja
krakowska kanoników regularnych laterañskich, o prepozyturze wileñskiej s. 123128.
30
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przyby³ w 1655 r. Sprawowa³ tu urz¹d prepozyta, na który zosta³ wybrany
3 lipca 1658 r. Przez trzy pierwsze lata prepozytury (16581661) mieszka³
w Krzemienicy, bowiem klasztor wraz z kocio³em zniszczy³y wojska moskiewskie podczas wojny z Polsk¹37. Wilno zosta³o zajête w sierpniu 1655 r.,
a uwolnione dopiero po szeciu latach.
Na okres prepozytury Samotulskiego przypad³a budowa nowych obiektów klasztornych oraz kocio³a. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki ogromnemu
wsparciu wojewody wileñskiego i hetmana wielkiego litewskiego Micha³a
Kazimierza Paca38. Z pewnoci¹ i sam Samotulski mocno zaanga¿owa³ siê
w dzie³o budowy, skoro Ranatowicz w swojej kronice napisa³ o nim, ¿e dla
Wilna by³ drugim fundatorem (tamquam alter fundator)39. Przebywaj¹c
w Wilnie wizytowa³ klasztory kongregacji krakowskiej na terenie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Funkcjê wizytatora sprawowa³ przez szeæ lat
(16751681), wybrany przez kapitu³ê generaln¹. Od 1681 r. nale¿a³, podobnie
jak Ranatowicz, do kolegium konsultorów kongregacji generalnej. Z okresu
wileñskiego, oprócz kroniki, pochodzi traktat mariologiczny Samotulskiego40,
wydany drukiem w 1678 r., dedykowany biskupowi pomocniczemu wileñskiemu  Miko³ajowi S³upskiemu ( 1696), który w Wilnie rozwin¹³ kult maryjny41.
Ostatnie osiem miesiêcy ¿ycia Samotulski spêdzi³ w konwencie kranickim. Nie chcia³ wyje¿d¿aæ z Wilna, zwi¹zany z miastem przez blisko trzydzieci lat, tym bardziej ¿e budowa nowego kocio³a jeszcze trwa³a. Ale taka by³a
decyzja w³adz zakonnych, której musia³ siê podporz¹dkowaæ. W zakonie
prze¿y³ czterdzieci piêæ lat i jeden miesi¹c, jak zanotowa³ przyjaciel Ranatowicz42. Zmar³ 16 marca 1686 r. w Kraniku, pe³ni¹c tu urz¹d prepozyta. By³
37 Po powstaniu kozackim, starszyzna kozacka zdecydowa³a o zawarciu ugody z carem
moskiewskim i podporz¹dkowaniu siê jego w³adzy. Mia³o to miejsce 18 I 1654 r. Moskwa, która
przejê³a Ukrainê pod swoje panowanie zdecydowa³a o odzyskaniu utraconych ziem na rzecz
Rzeczpospolitej w okresie wielkiej smuty. Ta decyzja wywo³a³a wojnê, która z przerw¹ trwa³a
w latach 16541658, a¿ do 1667 r.  M. Markiewicz, Historia Polski 14921795, Kraków 2009,
s. 516517.
38 Jego monografiê oprac. K. Bobiatyñski, Micha³ Kazimierz Pac  wojewoda wileñski,
hetman wielki litewski. Dzia³alnoæ polityczno-wojskowa, Warszawa 2008.
39 Kronika, k. 57.
40 Pe³ny tytu³ dzie³a: Testament. Panny Przenajwiêtszej z woli Boga w Trójcy jedynego
synom i nabo¿nym s³ugom swoim w Kociele Chrystusowym zostaj¹cym legowany przez Aposto³y do exekuciej Janie Wielmo¿nemu J.M.X. Miko³ajowi S³upskiemu Biskupowi Gratianopolitañskiemu, Bia³ej Rusi sufraganowi, archidiakonowi wileñskiemu podany od Przewielebnego
X. Benedykta Szamotulskiego kocio³a w. Aposto³ów Piotra i Paw³a w Wilnie na Antokolu
proboszcza Konwentów Canonicorum Regularium Congreg. Later. w W.X.L. commisarza publikowany w kociele katedralnym wileñskim 13 septembris w roku 1678  Bibliografia Estreichera, t. 19, s. 194. Autor mówi o pobo¿noci maryjnej archidiakona wileñskiego, wymienia te¿ piêæ
bractw ku czci Matki Bo¿ej, zorganizowanych w Wilnie. Traktat Samotulskiego posiada³
w swoim ksiêgozbiorze m.in. biskup smoleñski Eustachy Stanis³aw Kotowicz (16371704).
41 P. Nitecki, Biskupi Kocio³a w Polsce, Warszawa 1992, s. 191. Sufraganem wileñskim
prekonizowany 3 VI 1669 r.
42 Kronika, k. 61.
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promotorem bractwa ró¿añcowego w Kraniku. Tu przyjani³ siê z rodzin¹
o nazwisku Janaszkowicz (Januszewicz), zw³aszcza z Ubaldem, który podobnie jak jego ojciec, pe³ni³ tu urz¹d wójta. Musia³a to byæ przyjañ bardzo
bliska, skoro Samotulski specjalnie przyjecha³ z Wilna do Kranika, by
11 kwietnia 1660 r. ochrzciæ dziecko Ubalda. W kociele kranickim Ubald
ufundowa³ tablicê upamiêtniaj¹c¹ osobê jego ojca. Aktywnoæ Samotulskiego w
zakonie przypad³a na okres rz¹dów prepozytów: Jacka Liberiusza (16441673)
oraz Wiktoryna Jacka Wereszczyñskiego (16731694).
Dzie³em ¿ycia Samotulskiego z pewnoci¹ jest kronika. Jej spisywanie
rozpocz¹³ 10 grudnia 1668 r., co sam odnotowa³ w tytule43. Do niedawna
kronika nie by³a znana historykom, st¹d i opracowañ na jej podstawie nie
mamy wiele. Kilka opracowañ, jak dotychczas, wysz³o spod pióra Anny
Czy¿44. Autor kroniki skoncentrowa³ siê g³ównie na prepozyturze wileñskiej
i dzielnicy miasta Antokolu, budowie kocio³a, aczkolwiek znajdziemy opisy
wydarzeñ ogólnych, jak np. dotycz¹cych odsieczy wiedeñskiej Jana III. Przyjrzyjmy siê nieco dok³adniej uk³adowi kroniki. Otó¿ autor jej treæ uj¹³
w pewne bloki tematyczne. W czêci pierwszej daje nam pewne wyobra¿enie
architektoniczne oraz prosopograficzne, gdy odnotowuje ulice i domy Antokolu, a tak¿e nazwiska mieszczan45, którzy p³acili czynsz klasztorowi i kocio³owi. Tê czêæ zapisów koñczy uwaga tej treci: Anno Domini 1661 Vilna
a Moschis recuperata mense Decembri die 6, czyli poznajemy dok³adn¹
datê, kiedy Wilno zosta³o odbite z r¹k Moskwy. W dalszej czêci kroniki
Samotulski podaje teksty wszystkich inskrypcji, jakie umieszczono wmurowuj¹c kamieñ wêgielny pod budowê nowego kocio³a, murowanego46. Kolejna czêæ, to wykaz duchownych diecezjalnych, którzy obs³ugiwali koció³ na
Antokolu, a nastêpnie wykaz prepozytów kanoników regularnych laterañskich, którzy przejêli ten koció³47. W dalszej czêci znajdujemy zapiski kronikarskie czy raczej rocznikarskie o budowie kocio³a na Antokolu. Swoje
zapisy w kronice Samotulski koñczy pod dat¹ 8 listopada 1684 r. Dalsz¹
czêæ, do 1803 r. pisali inni kanonicy. Mamy tam jeszcze zapisy dotycz¹ce
Bractwa Najwiêtszego Sakramentu i piêciu ran Chrystusa, opis pieszej pielgrzymi do Rzymu, wykazy przyjêtych nowicjuszy kanoników regularnych
wileñskich, od 1673 r. doprowadzone do XVIII w., wykazy kanoników wiêco43 Pe³ny tytu³ kroniki brzmi: Liber Canonic[orum] Regul[arium] Conventus Viln[ensis] in
Antocollo ad Ecclesiam S[anct]i Petri sub Ad[modum] R[eweren]do D[omi]no Benedicto Samotulski Praeposito Conscriptus Anno D[omi]ni 1668 die 10 Decembris. Rêkopis kroniki znajduje
siê w Wilnie w Archiwum Metropolitalnym. W niniejszym przed³o¿eniu korzystam z wersji
fotograficznej, udostêpnionej przez ks. prof. K. £ataka.
44 Zob. np. A. Czy¿, Z biblioteki proboszcza antokolskiego ks. Benedykta Szamotulskiego,
Archiwa, Biblioteki i Muzea Kocielne, Lublin 2011, t. 96, s. 2337.
45 Odnotowanych zosta³o czterdzieci nazwisk, m.in. £apiñski, Barczewski, Symborski.
46 Tê czêæ zatytu³owa³: Inskriptia na pierwszym kamieniu murowanym w fundamencie
ad cornu Ewangelii nowego kocio³a murowanego w. Piotra na Antocoliu.
47 Wykaz rozpoczyna nazwisko Baltazara Krasowskiego, który by³ tam w 1574 r., natomiast pierwszym prepozytem by³ Kandyd Szlaka.
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nych, poznajemy równie¿ darczyñców kocio³a antokolskiego, opisy cudów (miracula), natomiast na jednej ze stron nie zapisanych poznajemy w³asnorêczny
podpis autora kroniki  Benedictus Szamotulski canonicus regularis.
Informacji na temat konwentu kranickiego jest w kronice niewiele, ale
niezmiernie wa¿ny jest zamieszczony tam wykaz zmar³ych kanoników. Nekrolog zosta³ skopiowany w Krakowie w lipcu 1667 r. z orygina³u, który nie
zachowa³ siê do czasów nam wspó³czesnych, st¹d jego wartoæ dla prosopografii zakonnej jest nieoceniona48. Ów wykaz zosta³ skopiowany z nekrologu
u¿ywanego w oratorium, o czym wiadczy jego uk³ad dostosowany do kalendarza dziennego.
Nekrolog ten rejestruje równie¿ zmar³ych kanoników konwentu kranickiego od pocz¹tku fundacji i pierwszego jej prepozyta  Jana z Bytomia
(14681499). Wa¿ne jest równie¿ to, ¿e przy imionach zmar³ych kanoników
Samotulski dokonywa³ ró¿nych adnotacji, które wzbogacaj¹ nasz¹ dzisiejsz¹
wiedzê. Dysponuj¹c nieznanymi nam dzisiaj materia³ami, uzupe³nia³ zapisy
o nazwiska rodowe zakonników, stopnie naukowe czy dok³adne daty mierci
(daty roczne). St¹d wiemy, ¿e zmar³y przed 1500 r. Stanis³aw nosi³ nazwisko
Granowski, przy ksiêdzu Franciszku, który zmar³ w 1524 r., mamy dopisane
nazwisko Biegañski, a przy ksiêdzu Marcinie  Jaworski. Z nekrologu wikariuszy (kontynuowanym po mierci Samotulskiego) dowiadujemy siê o tragicznej mierci 1 czerwca 1735 r. ksiêdza Kazimierza Zamorskiego. Wówczas
w Kraniku by³ po¿ar, podczas którego spali³ siê koció³ i klasztor; niestety,
z po¿aru nie zd¹¿y³ siê uratowaæ ks. Zamorski. Z kolei w zamieszczonym
w kronice wykazie nowicjuszy konwentu wileñskiego widnieje nazwisko
Paw³a Wilhelma Pajêckiego, który pochodzi³ z Kranika. Do zakonu zosta³
przyjêty 9 marca 1681 r. Mia³ wówczas dwadziecia cztery lata. luby z³o¿y³
10 marca 1682 r., wiêcenia przyj¹³ 12 czerwca 1683 r., zmar³ w 1706 r.
w Kraniku. Ju¿ ten jeden tylko zapis, wzbogacony tyloma wa¿nymi faktami
wraz z podaniem dok³adnych dat, wiadczy o wielkiej wartoci kroniki jako
ród³a historycznego.
W sumie informacje zawarte w obu kronikach na pewno wzbogacaj¹
wiedzê odnosz¹c¹ siê do klasztoru, parafii i samego miasta Kranika i w przysz³oci mog¹ byæ wykorzystane do szerszego opracowania.
SUMMARY
The article analyses chronicles documenting life in the town, monastery and
parish of Kranik, authored by two monks of the Canons Regular of the Lateran.
Both chronicles date back to the 17th century, and they were penned by Stefan
Ranatowicz and Benedykt Adam Samotulski. Ranatowicz focused on the history of
48 Tytu³ nekrologu zamieszczonego w kronice brzmi: Memoria defunctorum Canonicorum
Regularium Congregat[ionis] Cracov[iensis] descripta ex libro Conventus Cracoviensis qui secundum mensem et diem notatur annus autem sequitur.
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the provostship in Cracow, whereas Samotulski detailed the accomplishments of the
provostship in Vilnius, but both authors also contributed brief but valuable information about Kranik. Their accounts paint a captivating picture of monastic life in the
town. The chroniclers listed the names of many Canons Regular, the dates of their
birth and death, their origin and office in the monastery. The authors described the
beginnings of the provostship in Kranik and the main events in the city. One of the
most dramatic accounts relates to the 1648 invasion by Cossack troops who killed
most of the residents, plundered their households and desecrated the local church.
The chronicles also described a large fire that damaged much of the city and took
many lives. The evaluated works constitute excellent source materials for a monograph detailing the history of Kranik and provostships of the Canons Regular of the
Lateran.
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Zamiast wstêpu
Klasztor w Je¿owie od czasów fundacji  najpewniej w drugiej po³owie
XII w.  funkcjonowa³ jako prepozytura opactwa benedyktynów w Lubiniu1.
Oznacza³o to w praktyce, ¿e nie posiada³ samodzielnoci prawnej, bowiem ta
nale¿a³a do opactwa. Do licznych obowi¹zków prepozyta, reprezentuj¹cego
majestat opacki, nale¿a³a m.in. troska o budynki klasztorne oraz dbanie
1 Na temat pocz¹tków prepozytury je¿owskiej wypracowano w historiografii wiele opinii
badawczych. Nie wchodz¹c w szczegó³y dyskusji, prezentujemy najwa¿niejsz¹ literaturê przedmiotu: Liber fraternitatis Lubinensis, wyd. F. Papée, [w:] MPH, t. V, Lwów 1888, s. 566567;
Liber mortuorum monasterii Lubinensis ordinis sancti Benedicti, wyd. W. Kêtrzyñski, [w:]
MPH, t. V, Lwów 1888, s. 585652; J. Paech Die Geschichte der ehemalingen benediktinerabtei
Lubin von ihrer Grundung bis zu ihrer ersten Zerstorung im Jahre 1383, Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner und dem Cistercienser Order, 30, 1909, s. 557; W. Abraham,
Organizacja kocio³a w Polsce do po³owy XII w., Lwów 1893, s. 177; W. Semkowicz, Ród
Awdañców w wiekach rednich, Roczniki Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, 45,
1919, s. 227228; Z. Perzanowski, Honorarium autorskie Galla-Anonima, Nasza Przesz³oæ, 9,
1959, s. 1923, 3031; M. Cetwiñski, Jeszcze o fundacji opactwa benedyktynów w Lubiniu,
Sobótka, 36, 1981, s. 463, przyp. 82; J. Bieniak, Skarbimir, Polski s³ownik biograficzny, t. 38,
Warszawa/Kraków 19971998 s. 30; T. Kiersnowska, O pochodzeniu rodu Awdanców, [w:] Spo³eczeñstwo Polski redniowiecznej, red. Stefan K. Kuczyñski, Warszawa, t. V, s. 66; M. Derwich,
Monastycyzm benedyktyñski w redniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy, Wroc³aw
1998, s. 196197; J. Dobosz, Monarchia i mo¿ni wobec Kocio³a w Polsce do pocz¹tku XIII
wieku, Poznañ 2002, s. 256.
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o harmonijny rozwój dóbr ziemskich. Wiele decyzji gospodarczych wymaga³o
jednak zgody opata, który nie móg³ samodzielnie dysponowaæ maj¹tkiem
prepozytury. To prepozyci niejednokrotnie podejmowali niezale¿ne decyzje
ekonomiczne, które nastêpnie by³y akceptowane przez kapitu³ê lubiñsk¹.

1. Maj¹tek ziemski benedyktynów z Je¿owa
w XVII i XVIII w.
a. Stan posiadania
Pierwsze nadanie ziemskie dla benedyktynów je¿owskich w okresie
staropolskim mia³o miejsce w 1623 r.2 Seweryn Wolski3 przekaza³ wówczas
mnichom wie Kosiska i czêæ Woli £okotowej4, co by³o o tyle istotne, i¿ obie
miejscowoci znajdowa³y siê w pobli¿u osad przez nich posiadanych. W nieznanych okolicznociach benedyktyni weszli w posiadanie wsi Moszczyce,
po³o¿onej nieopodal Je¿owa. Nie wiemy, w czyich rêkach by³a ta osada, nim
sta³a siê w³asnoci¹ mnichów; czy by³o to nadanie, czy te¿ odkupili j¹ od
okolicznej szlachty. Poniewa¿ nie zosta³a wymieniona wród dóbr ziemskich
prepozytury je¿owskiej przy okazji nadania Kosisk, s¹dziæ mo¿na, ¿e nast¹pi³o to póniej. Dat¹ ante quem wydaje siê byæ rok 1682  wówczas zamyka siê
okres urzêdowania prepozyta Stefana Lipskiego, który mia³ po³¹czyæ obie
wioski w celu utworzenia folwarku5. Z równie niewyjanionych przyczyn
mnisi utracili Moszczyce. Dosz³o do tego najpewniej przed 1761 r., poniewa¿
osada nie zosta³a uwzglêdniona w pochodz¹cym z tego roku wykazie maj¹tku
ziemskiego, utworzonego przy okazji wizytacji parafii je¿owskiej6.
W 1623 r. ukszta³towa³ siê zasadniczy trzon latyfundium prepozytury,
z³o¿ony z dóbr w Je¿owie i siedmiu wsiach7. W nastêpnych dziesiêcioleciach
2 Do prepozytury nale¿a³o wówczas miasto Je¿ów oraz nastêpuj¹ce wsie: Góra, Jasienin,
Mikulin, Krosnowa oraz Przy³êk. Wszystkie miejscowoci benedyktyni otrzymali ju¿ w redniowieczu. Ostatni, Przy³êk, powsta³ z inicjatywy kolonizacyjnej opata lubiñskiego w 1363 r. Zob.
Dokumenty opactwa benedyktynów w Lubiniu w XIIIXV wieku, wyd. Z. Perzanowski (KDW,
s. n., 1), Warszawa/Poznañ 1975, nr 85.
3 Niewykluczone, ¿e chodzi tu o Wolskich herbu Rawa, którzy mieli swoje gniazdo rodowe
w ziemi rawskiej, gdzie po³o¿ony jest Je¿ów. Zob. W. Wittiga, Rozsiedlenie i gniazda rodowe
szlachty rawskiej w XVI wieku, AKH, t. 11, Kraków 19091913, s. 276.
4 Archiwum archidiecezjalne w £odzi, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 104 (dalej:
AA£). Obie miejscowoci by³y wczeniej zwi¹zane z benedyktynami. W Kosiskach benedyktyni
pobierali dziesiêcinê, natomiast Wola £okotowa wchodzi³a w sk³ad parafii je¿owskiej, któr¹
mnisi administrowali. Zob. DL, nr 137.
5 Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, sygn. 302. (dalej: AAP).
6 Archiwum Archidiecezjalne w Warszawie, Wizytacje generalne. 1761  1763, sygn. I, 2. 9.
(dalej: AAW).
7 Rok 1623 traktujemy jako cezurê, poniewa¿ ukszta³towane wówczas latyfundium (Je¿ów
Góra, Jasienin, Mikulin, Krosnowa, Przy³êk, Kosiska oraz czêæ Woli £okotowej) odbior¹ benedyktynom dopiero zaborcy po 1793 r. Miêdzy 1623 r. a 1682 r. prepozytura wejdzie jeszcze
w posiadanie osady Moszczyce, któr¹ ostatecznie utraci przed 1761 r.
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 a¿ do kasaty w 1824 r.  benedyktyni podejmowali próby skomasowania
w³oci w pobli¿u siedziby konwentu. By³a to praktyka charakterystyczna dla
gospodarki klasztornej8, niezbêdna do uzyskania wysokiej wydajnoci9. Powstanie zwartych kompleksów maj¹tkowych u³atwia³o bowiem komunikacjê,
transport10, ale przede wszystkim sprawne zarz¹dzanie11.
W 1793 r. Je¿ów znalaz³ siê pod panowaniem pruskim. Trzy lata póniej
ukaza³a siê deklaracja królewska, zarz¹dzaj¹ca konfiskatê ziemskich dóbr
kocielnych w Prusach Po³udniowych (gdzie po³o¿ony by³ Je¿ów). Na mocy
tego rozporz¹dzenia duchowieñstwo mia³o otrzymaæ w zamian za zabrane
w³oci 50% czystego dochodu, po potr¹ceniu kosztów administracyjnych
i podatków publicznych12. W 1797 r.  zgodnie z umow¹ zawart¹ w Petersburgu  zaborcy postanowili, i¿ dobra kocielne nale¿¹ce do duchowieñstwa
w ca³oci przejd¹ w rêce tego pañstwa, na terenie którego siê znajduj¹13.
Dostêpne ród³a nie daj¹ nam mo¿liwoci przeledzenia procesu egzekucji
królewskiego zarz¹dzenia w przypadku prepozytury je¿owskiej. Najpewniej
8 J. Krasoñ, Uposa¿enie klasztoru cystersów w Obrze w wiekach rednich, Poznañ 1950
(Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk. Prace Komisji Historycznej, 16, z. 4), s. 65 n., 113;
H. Ch³opocka, Powstanie i rozwój wielkiej w³asnoci ziemskiej opactwa cystersów w Ko³baczu
w XIIXIV wieku, Poznañ 1953 (Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk. Prace Komisji
Historycznej, 12, z. 2), s. 53, 57 n.; K. D¹browski, Rozwój wielkiej w³asnoci ziemskiej klasztoru
cystersek w ¯arnowcu od XIII do XVI w., Gdañsk 1970 (Gdañskie Towarzystwo Naukowe.
Wydzia³ I Nauk Spo³ecznych i Humanistycznych. Monografie, 40), s. 73; R. Koz³owski, Rozwój
uposa¿enia klasztoru cysterskiego w Byszewie (Koronowie) do koñca XIV w., Poznañ 1972 (Bydgoskie Towarzystwo Naukowe. Prace Wydzia³u Nauk Humanistycznych seria C, nr 12), s. 40,
49, 51, 62; K. D¹browski, Opactwo cystersów w Oliwie od XII do XVI wieku, Gdañsk 1975
(Gdañskie Towarzystwo Naukowe. Wydzia³ I Nauk Spo³ecznych i Humanistycznych. Monografie, 53), 78; Z. Perzanowski, Opactwo benedyktyñskie w Lubiniu. Studia nad fundacj¹ i rozwojem uposa¿enia w redniowieczu, Wroc³aw 1975, s. 140, przyp. 8; M. Derwich, Benedyktyñski
klasztor w. Krzy¿a na £ysej Górze w redniowieczu, WarszawaWroc³aw 1992, s. 431; K. Bobowski, Podstawy konwentu trzebnickiego, [w:] Ksiêga Jadwi¿añska. Miêdzynarodowe sympozjum
naukowe wiêta Jadwiga w dziejach i kulturze. Wroc³awTrzebnica, 2123 wrzenia 1993
roku, red. M. Kaczmarek, M. L. Wójcik, Wroc³aw 1995 (Acta Universitatis Wratislaviensis
1720), s. 63 n., 67 n.
9 Powodem ubóstwa redniowiecznego konwentu klarysek w Bordeaux nie by³ brak maj¹tku ziemskiego, lecz jego znaczne rozproszenie, co prowadzi³o do redukcji dochodów. Zob.
H. Dedieu, Lordre de saint Claire à Bordeaux avant la révolution (12391580), Archivum
Franciscanum Historicum, 89, 1996, nr 12, s. 69 n.
10 O powi¹zaniu maj¹tku benedyktynów z Lubinia z istniej¹c¹ sieci¹ dróg zob. Z. Kurnatowska, Uposa¿enie klasztorów benedyktyñskich na przyk³adzie Lubinia. Studium archeologiczno-historyczne, [w:] Opactwo benedyktynów w Lubiniu. Pierwsze wieki istnienia, red. eadem,
Poznañ 1996, s. 32 n.
11 Du¿e rozproszenie maj¹tku norbertanek w ¯ukowie wymusi³o podjêcie dzia³añ w kierunku komasacji dóbr, zob. A. Czacharowski, Uposa¿enie i organizacja klasztoru norbertanek
w ¯ukowie od XIII do po³owy XV wieku, Toruñ 1963, s. 47 n., 98.
12 J. W¹sicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Po³udniowe 17931806, Wroc³aw 1957, s. 83.
13 W. Chotkowski, Historia polityczna Kocio³a w Galicji za czasów Marii Teresy, t. 1,
Kraków 1909, s. 8; M. Kanior, Polska Kongregacja Benedyktyñska wiêtego Krzy¿a 17091986,
Kraków 2000, s. 242.
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maj¹tek mnichów przejmowany by³ stopniowo. S¹dziæ mo¿na, ¿e zasadnicza
czêæ zosta³a zajêta w latach 17961798. W okresie tym skonfiskowane zosta³y tak¿e dobra ziemskie opactwa w Lubiniu14.
b. ród³a dochodów
 folwarki
Pierwsza wzmianka na temat folwarku nale¿¹cego do prepozytury pochodzi z recesu wizytacyjnego z 1708 r. Wynika z tego, i¿ w sk³ad folwarku
Je¿ów15 wchodzi³y grunty w Przy³êku, Jasieninie, Mikulinie i Górze wraz
z m³ynem. Do gospodarstwa nale¿a³ tak¿e drugi m³yn ze stawem, po³o¿ony
w pobliskich Brzozowicach16. O wadze, jak¹ przywi¹zywano w prepozyturze
do tego typu gospodarki wiadczy rozbudowa folwarku, której dokonano
w pierwszej po³owie XVIII w. na polecenie opata lubiñskiego. Polega³a ona na
za³o¿eniu trzech stawów w Mikulinie17. Przed 1761 r. musia³y jednak nast¹piæ wypadki, które doprowadzi³y do upadku folwarku, bowiem nie zosta³ on
wymieniony w recesie wizytacyjnym z tego roku18. W tym okresie benedyktyni byli tak¿e w posiadaniu drugiego folwarku w pobliskich Moszczycach,
po³¹czonego z osad¹ w Kosiskach. Redaktor sporz¹dzaj¹cy dokumentacjê wizytacyjn¹ w 1708 r. zaznaczy³, ¿e do po³¹czenia wsi w jeden organizm gospodarczy dosz³o w wyniku dzia³añ podjêtych przez prepozyta Stefana Lipskiego19. Sta³o siê to w czasie jednej z jego kadencji, w latach 16441665 lub
1674168220. Utrata praw gruntowych do Moszczyc przed 1761 r. mog³a
negatywnie wp³yn¹æ na proces zarz¹dzania i gospodarowania w tym miejscu.
Mo¿liwe, ¿e  podobnie jak w Je¿owie  folwark podupada³, a w drugiej
po³owie XVIII w. definitywnie znika ze róde³.
14 Wg I. Kwileckiej sta³o siê to dok³adnie w 1797 r., zob. eadem, Stanis³aw Kieszkowski,
[w:] Wielkopolski s³ownik biograficzny, PoznañWarszawa 1983, s. 330. Por. J.P. Ravens, Staat
und katholische Kirche in Preussen polnischen Teilungsgebieten (17721807), Wiesbaden 1963,
s. 109. Dobra opactwa benedyktynów w Tyñcu by³y konfiskowane stopniowo, zob. W. Chotkowski,
Ostatnie lata Benedyktynów w Tyñcu. Przyczynek do dziejów Wszechnicy Jagielloñskiej, Kraków
1900, s. 6. Na temat prepozytury tuchowskiej, a wiêc placówki podobnej do je¿owskiej, zob.
Z. Galoch OSB, Prepozytura benedyktyñska w Tuchowie 14601821, Kraków 2004, s. 107113.
15 Folwark ten powsta³ najprawdopodobniej jeszcze w XV w.
16 Oppidum Jezow cum predio et villis ad idem predium spectantibus Przy³êk, Jasinino,
Mikulin et Gora cum moledino et altero moledino in Brzozowica alias ze stawem. APP, sygn. 302.
17 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 104.
18 Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Komisja Spraw Wewnêtrznych, sygn. 457 (dalej:
AGAD).
19 APP, sygn. 302.
20 APP, sygn. 301. Wydaje siê, ¿e mog³o to mieæ miejsce w czasie pierwszej kadencji
prepozyta Lipskiego, a cilej przed 1655 r., kiedy to na ziemie Mazowsza wtargnê³a niszczycielska armia Karola Gustwa. Jest ma³o prawdopodobne, aby wobec kryzysu wywo³anego wojnami
ze Szwecj¹ benedyktyni podjêli siê prób budowania nowego folwarku. Znacznie bardziej uzasadnione z punktu widzenie ekonomicznego by³yby wysi³ki w kierunku odbudowania tego, czym
wczeniej dysponowali.
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Niestety, nie mo¿emy okreliæ area³u ziemi folwarcznej. Przeciêtna wielkoæ folwarku na Mazowszu do XVII w. wynosi³a oko³o dwie w³óki, natomiast
w XVIII w.  zaledwie jedn¹ w³ókê21. Sk¹pe ród³a nie daj¹ nam mo¿liwoci
porównania iloci zbo¿a otrzymywanego przez mnichów z czynszów ch³opskich i z folwarków. Nie potrafimy oszacowaæ, w jakim stopniu zbiory zbo¿a
pokrywa³y zapotrzebowanie mnichów i czy ewentualne nadwy¿ki umo¿liwia³y im handel22. Zwa¿ywszy jednak na ich niewielk¹ liczbê w Je¿owie
(w badanym okresie oscylowa³a wokó³ 4), po odjêciu iloci przeznaczonej na
m¹kê do wypieku chleba oraz ziarna na zasiew, czêæ uzyskanego zbo¿a
mog³a byæ przeznaczana na sprzeda¿. G³ówn¹ rolin¹ uprawn¹ w tym okresie
by³o ¿yto, w mniejszym stopniu jêczmieñ i owies23. Produkcja rolna nie
osi¹ga³a wiêkszych rozmiarów, o czym wiadcz¹ zaledwie dwa m³yny funkcjonuj¹ce w dobrach benedyktyñskich. ród³a, którymi dysponujemy, nie s¹ na
tyle bogate, abymy mogli okreliæ szczegó³owo strukturê wysiewów. Na podstawie wyników analogicznych badañ z terenów Mazowsza s¹dziæ mo¿na, ¿e
¿yta jarego wysiewano stosunkowo niewiele i robiono to g³ównie wtedy, gdy
nie uda³y siê wysiewy ozime24. Zbiory nie mog³y byæ du¿e, na co istotny
wp³yw mia³a niska klasa gruntów. Gleby piaszczyste IV kategorii w ¿aden
sposób nie gwarantuj¹ bowiem wysokiej, a nawet redniej wydajnoci25.
Le¿¹ce miêdzy polami ³¹ki zapewnia³y paszê niezbêdn¹ w gospodarce
hodowlanej, prowadzonej przez benedyktynów26. Z recesu wizytacyjnego
z 1761 r. wynika, ¿e w budynkach gospodarczych hodowano dwa konie, piêæ
wiñ, trzy owce oraz szesnacie kur, dwadziecia kurcz¹t i kilka kap³onów27.
Przy folwarku trzymane by³y tak¿e dwa wo³y28, wykorzystywane do prac polowych znacznie czêciej ani¿eli konie. Wiemy, ¿e w gospodarstwach na Mazowszu
i w Wielkopolsce trzymano przeciêtnie dwa albo trzy konie (podobnie wo³y)29,
tak wiêc w tym zakresie hodowla prowadzona przez naszych mnichów wpisuje
siê w prawid³owoæ zaobserwowan¹ na szerszym obszarze. Z recesów wizytacyjnych wynika ponadto, ¿e mnisi zajmowali siê tak¿e upraw¹ warzyw i owoców30.
21 D. G³ówka, Gospodarka w dobrach plebañskich na Mazowszu w XVIXVIII wieku,
Warszawa 1991, s. 1528. Dla porównania, w s¹siedniej wschodniej Wielkopolsce folwarki
w dobrach duchownych by³y wiêksze; siêga³y oko³o 4 w³ók, zob. B. Baranowski, Gospodarstwo
ch³opskie i folwarczne we wschodniej Wielkopolsce w XVIII wieku, Warszawa 1958 s. 81.
22 Por. P. Guzowski, Ch³opi i pieni¹dze na prze³omie redniowiecza i czasów nowo¿ytnych,
Kraków 2008, s. 133.
23 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106.
24 J. Muszyñski, Gospodarka folwarczna w starostwie sandomierskim 15101663, Kielce
1984, s. 61; D. G³ówka, op. cit., s. 50; W. Kowalski, Uposa¿enie parafii archidiakonatu sandomierskiego w XVXVIII wieku, Kielce 1998, s. 28.
25 Dzieje Mazowsza do 1526 roku, red. A. Gieysztor, H. Samsonowicz, Warszawa 1994, s. 143.
26 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106.
27 AAW, Wizytacje generalne. 17611763, sygn. I, 2. 9, por. B. Baranowski, op. cit., s. 199,
206, 218.
28 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106.
29 B. Baranowski, op. cit., s. 190; W. Kowalski, op.cit., s. 33.
30 AAW, Wizytacje generalne. 1761  1763, sygn. I, 2. 9.
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Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e uprawa i hodowla w folwarkach nale¿¹cych do
prepozytury, zw³aszcza za prace sezonowe opiera³y siê g³ównie na darmowej
sile roboczej31. W przypadku benedyktynów je¿owskich wymiar pañszczyzny
nie odbiega³ od przyjêtej wówczas normy, a wiêc w XVI w. wynosi³ jeden
dzieñ na polach nale¿¹cych do prepozytury32, natomiast w XVII w. wzrós³ do
trzech33. By³ to wynik decyzji podjêtej na sejmie w 1520 r. Ustalono wówczas, ¿e pañszczyzna wynosiæ bêdzie przynajmniej jeden dzieñ w tygodniu34.
W folwarkach nale¿¹cych do prepozytury obok kmieci pracowali tak¿e komornicy, a w szczególnoci liczni w XVII i XVIII w. zagrodnicy35, przy czym
milczenie róde³ nie pozwala na wskazanie rzeczywistego ich udzia³u w tej
ga³êzi klasztornej gospodarki. W drugiej po³owie XVIII w. kmiecie oraz komornicy zobowi¹zani byli do pañszczyzny sprzê¿ajnej, natomiast zagrodnicy
pracowali na polach folwarcznych pieszo36. Do obowi¹zków mnichów nale¿a³o wy³¹cznie zapewnienie wody, za pod koniec dnia prepozyt mia³ zorganizowaæ posi³ek dla pracuj¹cych37.
Do przyczyn upadku folwarków prepozytury je¿owskiej mo¿emy zaliczyæ
zniszczenia wojenne i ogólne za³amanie siê koniunktury gospodarczej wywo³ane najazdem szwedzkim w 1655 r.38 Wojny w XVII w. przynios³y nie tylko
destrukcjê wielu miast i wsi, ale doprowadzi³y do katastrofalnego spadku
liczby ludnoci, na Mazowszu a¿ o 40% w stosunku do stanu sprzed ,,potopu39. W samym Je¿owie, wed³ug danych z 1676 r., pozosta³y tylko zabudowania klasztorne oraz kilka domów, w których mieszka³y zaledwie 33 osoby40. To w oczywisty sposób uderzy³o w system gospodarki folwarcznej41.
Wojny ze Szwecj¹ spowodowa³y tak¿e upadek je¿owskich jarmarków. Wedle
danych lustracji z 1661 r. ich liczba spad³a z dziewiêciu do czterech. Dopiero
w 1778 r. król Stanis³aw August Poniatowski potwierdzi³ istniej¹ce jarmarki,
31

L. ¯ytkowicz, Próby regulacji pañszczyzny w Polsce w latach 14771520, Roczniki
Dziejów Spo³ecznych i Gospodarczych, 45, 1984, s. 120; H. Wajs, op. cit., s. 106.
32 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 104.
33 W 1775 r. opat lubiñski zobowi¹za³ mieszczan je¿owskich do koszenia tzw. Wielkiej
£¹ki, uprawy ugoru, naprawy grobli oraz prac polowych przez trzy dni w tygodniu. AA£, Akta
dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106.
34 J. Topolski, Prze³om gospodarczy w Polsce XVI wieku i jego nastêpstwa, Poznañ 2000,
s. 15.
35 Ibidem, s. 7273.
36 APP, sygn. 348. Por. J. Wroniszewski, Szlachta ziemi sandomierskiej w redniowieczu.
Zagadnienia spo³eczne i gospodarcze, PoznañWroc³aw 2001, s. 72.
37 APP, sygn. 348.
38 APP, sygn. 303. W ród³ach odnajdujemy lakoniczny opis zniszczeñ dokonanych przez
Szwedów z 1660 r.: spalone budynki, zrabowany inwentarz ¿ywy.
39 K. Matwijowski, Powrót do idei Piasta, [w:] Polska. Dzieje cywilizacji i narodu. Rzeczpospolita szlachecka, red. M. Derwich, Wroc³aw 2003, s. 100.
40 S. Pazyra, Studia z dziejów miast Mazowsza od XIII do pocz¹tków XX wieku, Lwów
1939, s. 292293.
41 J. Topolski, op. cit., s. 139. Wg L. ¯ytkowicza liczba wsi miêdzy rokiem 1650 a 1693
zmala³a o 14%, a liczba folwarków o 10%, zob. idem, Studia nad wydajnoci¹ gospodarstwa
wiejskiego na Mazowszu w XVII wieku, Warszawa 1996, passim.
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dodaj¹c do nich kolejne cztery42. Równie niszcz¹ce dla benedyktynów mog³y
byæ wypadki zwi¹zane z wielk¹ wojn¹ pó³nocn¹ z lat 17001721, choæ w tej
kwestii ród³a milcz¹. Nie wiemy, czy mnisi podejmowali jakiekolwiek próby
ratowania folwarków. Wyrana zapaæ w tej dziedzinie wymusi³a na nich
zwrócenie uwagi na te obszary aktywnoci gospodarczej, które dot¹d pozostawa³y na marginesie ich zainteresowañ.
 urz¹dzenia gospodarcze: karczmy, browary, stawy, m³yny, cegielnia
W Je¿owie na pewno uprawiano chmiel, o czym wiadcz¹ XVIII-wieczne
wzmianki o chmielniku klasztornym oraz chmielarzach43. Produkowano dwa
gatunki piwa: jeden wytwarzano z dodatkiem chmielu, drugi za tylko
z jêczmienia44. Nie wiemy jednak, czy w Je¿owie produkowano go w iloci
umo¿liwiaj¹cej wyjcie poza lokalny rynek. Benedyktyni na pewno czerpali
zyski z wyszynku piwa i wódki we w³asnej gospodzie, która wybudowana
zosta³a staraniem prepozyta Bernarda £uniewskiego w koñcu lat 80-dziesi¹tych XVIII w.45 W gospodzie sprzedawano wy³¹cznie alkohol w³asnej produkcji. Za sprowadzenie wódki spoza Je¿owa mnisi pobierali 10 grzywien. Ponadto ingerowali w handel alkoholem poza miastem, poniewa¿ sprzeda¿ bez
ich zezwolenia (koncesji) ob³o¿ona byli kar¹ finansow¹, równie¿ w wysokoci
10 grzywien, które zasila³y bud¿et prepozytury46. Gospoda stanowi³a ich
w³asnoæ jeszcze w 1793 r., co zosta³o odnotowane w opisie miasta sporz¹dzonym przez w³adze pruskie47. Ostatecznie benedyktyni utracili prawa w³asnoci za przyczyn¹ prepozyta £uniewskiego, który zamierza³ wybudowaæ dwie
kolejne karczmy na gruntach nale¿¹cych do miasta, czym narazi³ siê administracji pruskiej. W³adze ukara³y przedsiêbiorczego prepozyta, przenosz¹c
prawo w³asnoci na magistrat48. Czerpanie dochodów z propinacji w tym okresie wynikaæ mog³o przede wszystkim z za³amania siê produkcji folwarcznej,
zmniejszenia produkcji ¿ywnoci oraz wzrastaj¹cych obci¹¿eñ podatkowych49.
Hodowla ryb nie odgrywa³a w gospodarce klasztornej wiêkszej roli.
W 1761 r. benedyktyni posiadali trzy stawy w okolicach Mikulina oraz niewielk¹ sadzawkê w granicach Góry50. Stawy mikuliñskie musia³y byæ dobrze
zagospodarowane, bowiem tu¿ obok znajdowa³a siê grobla oraz zbiornik przeznaczony do hodowli narybku51. Jeden ze stawów mnisi dzier¿awili od okolicznej szlachty, co potwierdza list z 1788 r., w którym prepozyt zapytuje
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

AGAD, Ksiêgi Kanclerskie, sygn. 58/II.
APP, sygn. 237.
APP, sygn. 237.
AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106.
APP, sygn. 348.
Opisy miast polskich 17931794, wyd. J. W¹sicki, Poznañ 1962, cz. II, s. 976.
AGAD, Komisja Rz¹dowa Spraw Wewnêtrznych, sygn. 457.
Por. J. Topolski, op. cit., s. 146.
AAW, Wizytacje generalne. 17611763, sygn. I, 2. 9.
AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106.
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opata lubiñskiego o mo¿liwoæ przed³u¿enia dzier¿awy na kolejne dwa lata52.
Równie¿ gospodarka lena nie mia³a istotnego znaczenia, poniewa¿ mnisi
je¿owscy dysponowali jedynie niewielkim lasem w okolicach wsi Przy³êk.
W pe³ni kontrolowali prace w kompleksie lenym, np. okoliczni mieszkañcy
musieli wczeniej uzyskaæ zezwolenie na wycinkê drzew53.
Niewiele wiadomo na temat ewentualnych zysków prepozytury z m³ynarstwa. Z faktu posiadania przez mnichów zaledwie dwóch m³ynów mo¿emy
wnioskowaæ, i¿ dochody te nie by³y du¿e. Zwa¿ywszy jednak na rozmiary
placówki, posiadanie dwóch urz¹dzeñ tego typu pozwala pozytywnie oceniæ
dzia³alnoæ mnichów. Do prowadzenia m³yna benedyktyni zatrudnili m³ynarza54, któremu przyznano, jak to by³o w zwyczaju, niewielkie uposa¿enie55.
Pomimo ¿e zabrania³y tego ustawy kocielne, mnisi zdecydowali siê na wydzier¿awienie m³yna w Brzozowicach niejakiemu Micha³owi z Zam³ynia, na
którym spoczywa³ obowi¹zek dostarczania 6 korców m¹ki oraz mielenia s³odu i zbo¿a na potrzeby prepozytury56. Mia³o to zapewne miejsce po 1745 r.,
poniewa¿ wówczas wymieniony jest po raz ostatni w ród³ach klasztorny
m³ynarz57. Przyczyn wydzier¿awienia m³yna, który wchodzi³ w sk³ad folwarku je¿owskiego, nale¿y szukaæ w postêpuj¹cym kryzysie tej formy gospodarki
w dobrach benedyktynów. Byæ mo¿e benedyktyni  nie mog¹c siê uporaæ
z licznymi trudnociami  postanowili wydzier¿awiæ m³yn, licz¹c nie tylko na
wp³ywy z tego tytu³u, ale przede wszystkim chc¹c tym sposobem zabezpieczyæ go przed popadaniem w ruinê.
Przynajmniej od po³owy XVIII w. funkcjonowa³a w Je¿owie cegielnia,
któr¹ prepozytura wybudowa³a wspólnym wysi³kiem z rad¹ miasta58. Niestety, poza wzmiankami o jej istnieniu nie mamy informacji odnonie do organizacji oraz sposobu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem. Nie wiemy, jak przedstawia³a siê kwestia redystrybucji dochodu p³yn¹cego z wypalania cegie³ oraz
ich sprzeda¿y. Nie wiadomo, w jakim stopniu ta ga³¹ ¿ycia gospodarczego
absorbowa³a samych benedyktynów, a jaki by³ w niej udzia³ mieszczan, poród których wielu znalaz³o zatrudnienie w cegielni59. Trudno przypuszczaæ,
aby choæ w niewielkim tylko stopniu benedyktyni obci¹¿eni byli prac¹ fizyczn¹. Bezsprzecznie mogli mieæ wp³yw na wa¿ne decyzje ekonomiczne, zwi¹za52

APP, sygn. 237.
APP, sygn. 348.
54 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 104.
55 J. Mitkowski, Pocz¹tki klasztoru cystersów w Sulejowie, Poznañ 1949, s. 73. Wed³ug
K. Buczka ogólne stosunki miêdzy m³ynarzem a w³acicielem m³yna regulowa³a nie tylko
umowa pomiêdzy podmiotami, lecz tak¿e prawo m³ynne. Idem, Z dziejów m³ynarstwa w Polsce
redniowiecznej, Studia Historyczne, 20, Kraków 1969, s. 36.
56 AA£, akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106. Praktyka ta by³a typowa w dobrach
klasztornych, por. J. Rajman, Jemielnica. Wie i klasztor cysterski na Górnym l¹sku, Katowice
1995, s. 58.
57 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 104.
58 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106.
59 AP£, Parafia Je¿ów 15991817, sygn. 284.
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ne z prowadzeniem tego typu przedsiêwziêcia gospodarczego, a nade wszystko udzia³ w dystrybucji uzyskiwanych przychodów, jednak w ród³ach brak
informacji na ten temat.
 czynsz
Wraz ze stopniowym rozwojem gospodarki folwarcznej mnisi starali siê
utrzymaæ wysoki poziom czynszów z ob³o¿onych nimi dóbr. Wysokoæ czynszu
z 1 ³ana zosta³a ustalona ju¿ w drugiej po³owie XV w., wiêc dochody z tego
tytu³u  zw³aszcza w XVII i XVIII w.  musia³y ulec gwa³townej inflacji60.
Przez ca³y okres nowo¿ytny je¿owianie p³acili czynsz w wysokoci 4,5 groszy61 oraz zobowi¹zani byli do dostarczania 4 korców owsa, natomiast mieszkañcy Przy³êku p³acili 4 grosze62. Równie¿ w Mikulinie przewidziano czynsz,
nie okrelaj¹c jednak jego wysokoci63. Decyzja o utrzymaniu czynszu
w naturaliach podyktowana by³a w ró¿nych okresach rosn¹c¹ inflacj¹ i spadkiem realnej wartoci czynszu pieniê¿nego, zw³aszcza po wyniszczaj¹cych
wojnach prze³omu XVII i XVIII w. Jednak wobec kryzysu towarowego oraz
za³amania siê produkcji ¿ywnoci znacz¹ca redukcja lub ca³kowite wyzbycie
siê czynszu pieniê¿nego nie by³o mo¿liwe64. Dopiero od po³owy XVIII w.
 wraz z popraw¹ sytuacji gospodarczej  nasili³a siê tendencja zastêpowania
czynszu w naturaliach w³anie czynszem pieniê¿nym.
 dzier¿awy i powinnoci ludnoci wobec prepozytury
Grunty nale¿¹ce do prepozytury by³y w XVIII w. wydzier¿awiane okolicznym ch³opom, na których ci¹¿y³ obowi¹zek pracy odrobkowej. W 1775 r. Jan
Kawka wydzier¿awi³ od prepozytury ogród, za który mia³ p³aciæ 10 z³otych
i 25 groszy czynszu oraz dostarczaæ szeæ kur. Ponadto by³ zobowi¹zany wraz
z ca³a rodzin¹ pracowaæ na polu folwarcznym przez jeden dzieñ podczas
sianokosów i trzy dni podczas ¿niw65. Niejaki Adam za wykupienie od bene60 H. Ch³opocka, op. cit., s. 102; A. Czacharowski, op. cit., s. 108110; K. D¹browski, op. cit.,
s. 104. W opactwie benedyktynek w Legnicy ksienie ustala³y wysokoæ czynszu podczas ka¿dorazowej sprzeda¿y, co mog³o uchroniæ ich dochody przed skutkami inflacji, zob. P. Wiszewski,
Opactwo benedyktynek w Legnicy (1348/13491810). Struktura, funkcjonowanie, miejsce w spo³eczeñstwie, PoznañWroc³aw 2003, s. 183.
61 Ponadto w 1799 r. mieszczanie warz¹cy piwo przekazuj¹ na rzecz prepozytury cztery
miary s³odu, natomiast wyrabiaj¹cy wódkê p³acili 8 groszy, zob. AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 104.
62 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 104.
63 AAW, Wizytacje generalne 1761  1763, sygn. I, 2. 9.
64 Na temat sytuacji gospodarczej na Mazowszu w tym okresie zob. J. Wagner, £owicz
w latach potopu i odbudowy, [w:] £owicz. Dzieje miasta, red. R. Ko³odziejczyk, Warszawa 1986,
s. 111126; J. Józefacki, Dzieje Skierniewic 13591975, Warszawa 1988, s. 108. Na temat
ogólnokrajowego spadku produkcji zbo¿owej oraz wzrostu cen ¿ywnoci zob. H. MadurowiczUrbañska, Ceny zbo¿a w zachodniej Ma³opolsce w drugiej po³owie XVIII wieku, Warszawa 1963;
I. Rychlikowa, Produkcja zbo¿owa wielkiej w³asnoci w Ma³opolsce w latach 17641805, Warszawa 1967.
65 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 104.
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dyktynów pola pod Mikulinem p³aci³ 8 z³otych i 36 groszy czynszu, a tak¿e
dostarcza³ dwa koguty, cztery gêsi i 40 jaj66 . Ziemiê wydzier¿awiano tak¿e
ludziom spoza Je¿owa, m.in. Stefanowi Micha³owskiemu z Rawy, który
w 1710 r. otrzyma³ od klasztoru tzw. Wielk¹ £¹kê za 40 z³otych i 50 groszy.
Na³o¿ono na niego równie¿ obowi¹zek koszenia przez cztery dni w roku na
folwarku klasztornym67.
 dziesiêciny
Dziesiêciny z dóbr w³asnych mia³y dwie powa¿ne zalety: po pierwsze
³atwoæ, po drugie za pewnoæ poboru, dlatego mnisi starali siê je utrzymaæ
w badanym okresie w miejscowociach, do których posiadali prawa gruntowe, a wiêc w Je¿owie, Górze, Przy³êku, Jasieninie, Mikulinie, Kosiskach,
Woli £okotowej i Moszczycach  ich mieszkañcy oddawali dziesiêcinê kmiec¹
i folwarczn¹68. W wietle dostêpnych róde³ mo¿emy stwierdziæ, ¿e benedyktyni mogli swobodnie dysponowaæ dziesiêcinami jedynie we w³asnych dobrach. To z ich nadania koció³ parafialny w Je¿owie zosta³ uposa¿ony dziesiêcin¹ snopow¹ z Mikulina i Jasienina69. Dziesiêcina z Przy³êku natomiast,
nale¿¹ca do mnichów od redniowiecza, w którym momencie zaczê³a byæ
pobierana przez plebana okolicznej S³upi70, aby powróciæ do prepozytury
w XVIII w.71 Przed 1721 r. uposa¿enie kocio³a parafialnego w Je¿owie zosta³o zasilone przez benedyktynów dziesiêcinami z ról kmiecych i folwarcznych
z nale¿¹cy do nich Kosisk i Moszczyc, co wynika ze sporz¹dzonego w tym
roku w klasztorze lubiñskim spisu dziesiêcin prepozytury72.
W przypadku dziesiêcin z dóbr obcych s¹dziæ mo¿na, ¿e do 1623 r. sytuacja w tej kwestii przedstawia³a siê doæ stabilnie. Mnisi na pewno dysponowali dziesiêcinami z czterech miejscowoci: Kosisk, Woli £okotowej, Moszczyc
i Zam³ynia. W tym samym roku przejêli prawa gruntowe w dwóch z nich:
Kosiskach i czêci Woli £okotowej. Nastêpnie w którym momencie weszli
w posiadanie Moszczyc (przed 1682 r.). W drugiej po³owie XVII w. Benedyktyni pobierali tak¿e dziesiêcine snopow¹ z Zam³yna, Zalesia i Przybyszyc73.
W kolejnych latach wzros³a liczba wsi oddaj¹cych dziesiêcinê folwarczn¹.
Z recesu wizytacyjnego z 1708 r. wynika, i¿ pobierano j¹ z 13 miejscowoci
(Zam³ynia, Woli £okotowej, Rawicy, Jeziorka, win, Wierzchów, D³ugiego,
Rogowa, Olszy, Leszczyn, Popienia Ma³ego, Popienia Du¿ego i W¹grów)74.
66

APP, sygn. 237.
APP, sygn. 237.
68 APP, sygn. 237.
69 APP, sygn. 237.
70 W 1674 r. pobiera ja pleban S³upi. APP, sygn. 302.
71 APP, sygn. 302.
72 APP, sygn. 302.
73 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 104.
74 APP, sygn. 302. W Liber beneficiorum Jana £askiego z pierwszej po³owy XVI w. dziewiêæ z wymienionych tu osad oddawa³o dziesiêcinê kocio³owi parafialnemu w Je¿owie, zob.
Liber beneficiorum, t. II, s. 334335.
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W 1721 r. benedyktyni otrzymuj¹ dziesiêcinê folwarczn¹ ju¿ tylko z piêciu
osad: Woli £okotowej, Rawicy, D³ugiefo, Jeziorka i W¹grów75. Obecnoæ Woli
£okotowej w obu dokumentach mo¿emy wyt³umaczyæ tym, i¿ mnisi byli
w posiadaniu tylko czêci wsi. Dziesiêcina folwarczna sp³ywa³a z czêci, która
do nich nie nale¿a³a. W ród³ach dla drugiej po³owy XVIII w. wymienia siê
wy³¹cznie dziesiêcinê snopow¹ z Moszczyc, która to miejscowoæ zosta³a wy³¹czona z dóbr ziemskich prepozytury przed 1761 r.76.
Za³amanie gospodarki folwarcznej wymusi³o na benedyktynach podjêcie
dzia³añ w celu zniwelowania skutków kryzysu. Wa¿n¹ rolê w tym procesie
mog³y odgrywaæ dziesiêciny, co uprawomocnia dynamika przyrostu tych¿e,
zw³aszcza z dóbr obcych. Zwiêkszanie ciê¿arów dziesiêcinnych, nak³adanych
na ludnoæ, zaowocowa³o jednak konfliktami, zw³aszcza z mieszkañcami Je¿owa, które koñczy³y siê najczêciej interwencj¹ opata, za w drugiej po³owie
XVIII w.  niekorzystnymi wyrokami s¹du asesorskiego77 ,co w konsekwencji
doprowadzi³o do realnego spadku liczby wsi uiszczaj¹cych dziesiêcinê.

2. Renta
Benedyktyni, chc¹c zapewniæ sobie stabilizacjê gospodarcz¹, dopuszczali
mo¿liwoæ wykupu renty p³aconej w naturze. W 1703 r. zakupili rentê p³acon¹ przez w³aciciela czêci wsi Wola £okotowa78. Kupowali tak¿e renty, których sp³ata by³a gwarantowana z nieruchomoci we wsiach, w których posiadali niegdy prawa gruntowe, jak np. w Krosnowej79. Wynika st¹d, i¿ mnisi
je¿owscy operowali na niewielkim obszarze, staraj¹c siê pozyskaæ renty
w pobli¿u dóbr ju¿ posiadanych. Wyj¹tkiem jest tu renta wykupiona od w³aciciela folwarku Wola Zamkowa w 1786 r. Bardzo szybko, bo ju¿ w 1792 r.,
pozbyli siê tej renty, za przyczyn¹ by³a najprawdopodobniej znaczna odleg³oci od Je¿owa, wynosz¹ca oko³o 26 km80.

3. Czynsze wyderkafowe
Pierwsze informacje ród³owe na temat czynszów wyderkafowych posiadamy dopiero dla drugiej po³owy XVII w. Poniewa¿ ten rodzaj czynszu by³
bardzo popularny na Mazowszu ju¿ w XVI w. i przez ca³y okres staropolski81,
75 Dziesiêcina z pozosta³ych osad wymienionych w recesie z 1708 r. powraca na uposa¿enie kocio³a parafialnego w Je¿owie. APP, sygn. 302.
76 AAW, Wizytacje generalne 17611763, sygn. I, 2. 9.
77 APP, sygn. 226.
78 APP, sygn. 303.
79 W 1772 r. benedyktyni kupili czynsz w wysokoci 1 grzywny z gruntów folwarcznych
w tej osadzie. AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106.
80 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106.
81 D. G³ówka op. cit., s. 7374.
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nic nie stoi na przeszkodzie, aby uznaæ, i¿ mnisi zaczêli je otrzymywaæ w tym
czasie. We wszystkich znanych nam przypadkach by³y to wiadczenia i sumy
niezbyt wysokie. Obecnoæ w materiale ród³owym tego typu dochodów
w XVII i XVIII w. wi¹¿e siê najprawdopodobniej ze zwiêkszaj¹c¹ siê w Je¿owie liczb¹ zakonników pochodz¹cych z ziemi rawskiej82. Wszystkie czynsze
wyderkafowe pochodzi³y od osób spokrewnionych z mnichami83. Benedyktyni
otrzymywali 10 grzywien z folwarku szlacheckiego w Strzelnie, le¿¹cego
w pobli¿u Jasienina oraz 6 grzywien z osady Redzeñ, po³o¿onej niedaleko Woli
£okotowej84. Znacznie wiêksze dochody przynosi³y jednak maj¹tki znajduj¹ce
siê w miastach, np. Brzezinach i Rawie, sk¹d otrzymywano po 15 grzywien85.

4. Kapita³y
W drugiej po³owie XVII w. obserwujemy tendencjê do zastêpowania dochodów p³yn¹cych z rent przez kapita³, którym mo¿na by³o swobodnie dysponowaæ, a przede wszystkim inwestowaæ. Rezygnacja z pomna¿ania maj¹tku
dziêki dochodom z rent wynika³a prawdopodobnie z braku kontroli nad ich
ród³ami. Opiesza³oæ w wyp³acaniu prepozyturze nale¿nych wiadczeñ przez
osoby do tego zobowi¹zane mog³a prowadziæ do spadku realnych dochodów86.
W XVIII w. mnisi rezygnowali te¿ w miarê mo¿liwoci z pobierania czynszu
w naturaliach, zastêpuj¹ go gotówk¹87.
Pieni¹dze pochodzi³y z dwóch róde³: albo w formie wp³at przekazywali
je krewni benedyktynów88, albo by³y ofiarowywane przez darczyñców spoza
krêgów rodzinnych89. Uzyskane w ten sposób rodki pozwoli³y m.in. odbudowaæ dzwonnicê oraz budynek szpitala po po¿arze w 1807 r.90 Nie wiemy, czy
benedyktyni inwestowali posiadane kapita³y na szersz¹ skalê ani czy by³y to
sumy na tyle wysokie, aby umo¿liwia³y np. udzielanie po¿yczek na procent.
82 Professiones Fratrum Monasterii Lubiniensi wymienia siedmiu zakonników pochodz¹cych z ziemi rawskiej, gdzie po³o¿ony jest Je¿ów. APP, sygn. 238.
83 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106.
84 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106
85 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106
86 W ród³ach natrafiamy na przyk³ady problemów ze ci¹galnoci¹ niektórych wiadczeñ.
W 1734 r. mnisi tocz¹ spór z je¿owianami o wysokoæ czynszu w naturaliach, którego ci nie
uiszczali przez kilka miesiêcy (APP, sygn. 302). Targi o wysokoæ wiadczeñ nasili³y siê w okresie
pe³nienia funkcji prepozyta przez Bernarda £uniewskiego (AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego,
sygn. 106).
87 Tego typu wysi³ki podjêto w 1720 r. m.in. w przypadku czynszu w naturaliach ze wsi
¯echlinek, który zosta³ zamieniony na kapita³ w wysokoci 2 grzywien ( AA£, Akta dekanatu
brzeziñskiego, sygn. 1060.
88 W 1660 r. siostra prepozyta je¿owskiego Stefana Lipskiego przekaza³a 2240 z³otych.
AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 104.
89 W 1626 r. niejaki Albert Korbanowski przekaza³ prepozytowi 2350 florenów. AA£, Akta
dekanatu brzeziñskiego, sygn. 104.
90 AA£, Akta denanatu brzeziñskiego, sygn. 106.
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Trudno równie¿ podsumowaæ dochód pochodz¹cy z posiadania kapita³ów, albowiem wzmianki, którymi dysponujemy, pochodz¹ z ró¿nych okresów, oddalonych od siebie nawet o kilkadziesi¹t lat.

5. Gospodarka miejska
Mnisi czerpali dochody z tytu³u posiadania miasta, g³ównie w postaci
op³at czynszowych91 i robocizn mieszkañców Je¿owa92. Poprzez uzyskiwanie
przywilejów targowych, prawa handlu sol¹93, zwolnieñ podatkowych wp³ywali
w istotny sposób na rozwój orodka94. Szczególne znaczenie mog³o mieæ uzyskanie w 1788 r. królewskiego potwierdzenia odbywaj¹cych siê w miecie jarmarków (do tej pory czterech) oraz zgody na organizacjê kolejnych czterech95.

6. Zarz¹d gospodark¹ prepozytury
W ród³ach trudno znaleæ szczegó³owe informacje co do sposobu zarz¹dzania maj¹tkiem. G³ówn¹ odpowiedzialnoæ ponosi³ prepozyt, przy czym
trudno dociec, jak wygl¹da³y jego obowi¹zki w sprawach gospodarczych. Nie
wiemy, czy zatrudniano w tym celu specjalnych ekonomów, którym powierzano prowadzenie rachunków lub pozwalano w jakim stopniu na kontrolê
finansów. Byæ mo¿e zajmowali siê tym sami mnisi. By³ wród nich bowiem
klucznik (claviger), do którego obowi¹zków zwyczajowo nale¿a³o prowadzenie
finansów klasztornych oraz zarz¹dzanie funduszami wspólnoty96. To klucznik je¿owski by³ odpowiedzialny za przygotowanie dorocznego sprawozdania
finansowego na kapitu³ê lubiñsk¹97. W okresie ¿niw nale¿a³y do niego pewne
dzia³ania logistyczne, a tak¿e zarz¹dzanie przep³ywem wydatków. Klucznik
z polecenia prepozyta zawiadywa³ te¿ odbiorem nale¿nych dziesiêcin oraz
czynszów.
91 Z ka¿dego ³anu je¿owianie p³acili czynsz w wysokoci 8 korców zbo¿a oraz 4,5 grosza.
LB, II, s. 333334.
92 Je¿owianie m.in. byli zobowi¹zani jeszcze w XVI w. Do jednego dnia orki na polu
prepozyta, wraz z póniejszym bronowaniem. LB, II, s. 333334.
93 Sami otrzymywali z tego tytu³u 15 korców soli rocznie. AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106
94 W 1494 r.  dziêki interwencji opata lubiñskiego  król Polski Jana Olbracht zwolni³
mieszczan je¿owskich od wszelkich podatków na okres 3 lat (DL, nr 223.). Dwukrotnie, w 1537 r.
i 1546 r., je¿owianie zostali zwolnienie od koniecznoci dostarczenia powodu (Matricularium
Regni Poloniae Summaria, wyd T. Wierzbowski, 1.3, cz. 4, Warszawa 1910, nr 18 538 i 22 192).
95 AGAD, Ksiêgi Kanclerskie, sygn. 58/II.
96 M. Derwich, Urzêdnicy klasztorni: wprowadzenie do tematu, [w:] Miêdzy Lwowem a Wroc³awiem. Ksiêga jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego, red. B. Rok, J. Maroñ, Toruñ
2006, s. 83.
97 APP, sygn. 235.
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Nierozstrzygniêtym, acz niezwykle wa¿nym zagadnieniem pozostaje
wp³yw rady miejskiej Je¿owa na zarz¹dzanie maj¹tkiem prepozytury98. Rajcy na czele z burmistrzem anga¿owali siê przecie¿ we wspólne z mnichami
przedsiêwziêcia gospodarcze. Od po³owy XVIII w. funkcjonowa³a w Je¿owie
cegielnia, której w³acicielem by³a rada miasta99. Z tego te¿ wzglêdu urzêdnicy miejscy mieli tytu³ do ingerencji w niektóre obszary tego przedsiêwziêcia, jak np. produkcja czy sprzeda¿. Brak róde³ uniemo¿liwia jednak rozstrzygniêcie tych kwestii.
W dobrach nale¿¹cych do prepozytury z pewnoci¹ obecne by³y wyspecjalizowane s³u¿by: piwowar, rybak, m³ynarz, murarz, kucharz. Do personelu
nale¿eli tak¿e cyrulik, którego poleci³ sprowadziæ opat lubiñski100, oraz
 najczêciej wzmiankowani  organici101. Ludzie ci byli zapewne op³acani
przez mnichów, jednak znane nam ród³a nie daj¹ pozwalaj¹ okreliæ wysokoci kwot, które przeznaczano na zatrudnianie wieckiej s³u¿by.

7. Podsumowanie
Podstawow¹ cech¹ gospodarki benedyktynów z Je¿owa w omawianym
okresie by³o uzale¿nienie od przychodów z dóbr ziemskich. Folwarki oraz
ró¿nego rodzaju urz¹dzenia produkcyjne (m³yn, browar, cegielnia) zapewnia³y samowystarczalnoæ oraz umo¿liwia³y zapewne sprzeda¿ niektórych towarów. Nale¿y podkreliæ, ¿e mnisi je¿owscy prowadzili w swym maj¹tku dobrze zorganizowan¹ gospodarkê uprawn¹ i hodowlan¹. Niektóre elementy
maj¹tku ziemskiego (np. ³¹ki) by³y dzier¿awione osobom wieckim w zamian
za czynsz, daniny w naturaliach lub obowi¹zki z tytu³u pañszczyzny. Istotn¹
czêæ dochodów generowa³a gospodarka folwarczna. Zapaæ w tej dziedzinie
wymusi³a zwrócenie uwagi na inne obszary aktywnoci gospodarczej. Coraz
czêciej mnisi gromadz¹ kapita³y, które inwestowano oraz byæ mo¿e sp³acano
nimi zobowi¹zania podatkowe. W tym czasie benedyktyni zrezygnowali
w jakim stopniu z pobierania czynszu w naturze, staraj¹c siê uzyskaæ kapita³ jako jego ekwiwalent. Mo¿liwoci finansowe prepozytury musia³y byæ na
tyle dobre, i¿ opat lubiñski po¿ycza³ pieni¹dze od swoich wspó³braci z Je¿owa102. Stan ten mo¿emy uznaæ w jakim stopniu za efekt gospodarowania
wp³ywami m.in. z czynszów pieniê¿nych oraz posiadanych kapita³ów. Ostatecznie w warunkach utraty dóbr ziemskich (zw³aszcza folwarków) oraz spo98

Por. P. Wiszewski, op. cit., s. 170.
AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 106.
100 APP, sygn. 237.
101 AA£, Akta dekanatu brzeziñskiego, sygn. 104.
102 W 1790 r. prepozyt udzieli³ po¿yczki w wysokoci 10 000 z³otych na potrzeby biblioteki
klasztornej w Lubiniu (APP, sygn. 237). Dwa lata póniej prepozyt Bernard £uniewski ofiarowa³ Komisji Cywilno-Wojskowej Powiatu Brzeziñskiego a¿ 27 000 z³ (AA£, Akta dekanatu
brzeziñskiego, sygn. 104).
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rej czêci dziesiêcin, gospodarka czynszami stanie siê fundamentem egzystencji materialnej benedyktynów w XIX w. W przypadku dziesiêcin mnisi
pobierali je najczêciej z dóbr do nich nienale¿¹cych. To w³anie gospodarka
dziesiêcinami mog³a byæ jedn¹ form wydwigniêcia siê z kryzysu prze³omu
XVII i XVIII w.
Krytyczny moment w dziejach prepozytury nast¹pi³ w 1793 r., w momencie II rozbioru Rzeczpospolitej, w wyniku którego Je¿ów znalaz³ siê pod
panowaniem pruskim. Trzy lata póniej ukaza³a siê deklaracja królewska,
zarz¹dzaj¹ca konfiskatê ziemskich dóbr kocielnych w Prusach Po³udniowych (gdzie po³o¿ony by³ Je¿ów). Na jej mocy benedyktyni utracili wszystkie
dobra ziemskie i wówczas to w³anie gospodarka czynszami, a ponadto inwestycje (jak cegielnia) oraz dochody z propinacji sta³y siê fundamentem egzystencji materialnej benedyktynów.
SUMMARY
In the discussed period, land holdings were the main source of revenue for the
Benedictine monks. Manor farms and production facilities not only made the monks
self-sufficient, but also supplied produce that could be sold. Some assets, such as
meadows, were leased in return for rent, levies or other feudal liabilities. Manor
farms generated a substantial portion of the Benedictines income, and they were
considerably expanded in the first half of the 18th century. Farm production collapsed after 1761, and the Benedictines were forced to search for other sources of
income. The order accumulated capital which was invested or used to pay taxes. As
owners of land on which the town had been built, the Benedictines had the right to
levy various charges on townsfolk, and they derived profits from local markets and
fairs. The monks had to report to the abbey in Lubiñ which exercised strict control
over many business initiatives. The monks did not establish new settlements, but
focused on the acquisition of holdings and consolidation of their estates. Political
events, in particular wars, had a visible impact on the Benedictine estates during
that period. The orders situation improved in the mid 18th century, but this brief
economic revival came to an end in 1793 when Je¿ów fell under Prussian rule.
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W drugiej po³owie XIX wieku, na ³amach krakowskiego Czasu, znany
konserwatywny publicysta Pawe³ Popiel napisa³ krótki artyku³ w zwi¹zku ze
mierci¹ ostatniego z braci £ubieñskich. Stwierdzi³ wówczas m.in.: by³o
w tych ludziach szersze obywatelskie poczucie. Bêd¹ na nich gadali, narzekali,
ale zastaniemy ich w ka¿dej pracy, w ka¿dej pos³udze, nic w kraju bez nich nie
powstanie, bo mieli chêæ znaczenia i wp³ywu; ale ludzie bez tych chêci zwykle
nic nie robi¹, a £ubieñscy chcieli robiæ i robili wszystko.
[...] S¹ sprê¿ynami ruchu, któremu daje popêd Lubecki, ale który nie
obszed³by siê bez takich czynników1.
Kim by³y osoby, bez których nic w kraju nie powstanie i bez których nie
obszed³by siê tak¿e minister skarbu Królestwa Polskiego, ksi¹¿ê Ksawery
Drucki-Lubecki?
Bracia £ubieñscy: Franciszek, Tomasz, Piotr, Jan, Henryk, Tadeusz
i Józef, byli synami Feliksa i Tekli z Bieliñskich; poza synami rodzice doczekali siê tak¿e trzech córek: Pauliny, Marii oraz Ró¿y. Najstarsza z tego grona
by³a urodzona w 1780 r. Paulina, która ¿y³a z ca³ego rodzeñstwa najd³u¿ej,
blisko 103 lata. Trzeba zaznaczyæ, ¿e wszystkie dzieci Feliksa do¿y³y pónej
staroci. Z moich wyliczeñ wynika, ¿e ca³a dziesi¹tka liczy³a razem 808 lat!
co daje ka¿demu z tego grona redni¹ wieku 81, a by³aby ona jeszcze wiêk1

P. Popiel, Bracia £ubieñscy, Czas, nr 268, 1885., s. 2.
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sza, gdyby nie Franciszek który ¿y³ tylko 42 lata2. Pocz¹tkowo wychowywali
siê w Szczytnikach, dobrach ojca po³o¿onych w województwie kaliskim, aby
w roku 1797 na sta³e osiedliæ siê w Guzowie3.
W historii rodziny donios³ym wydarzeniem by³o przyznanie Feliksowi
w po³owie 1798 r. przez króla pruskiego, Fryderyka Wilhelma III, dziedzicznego tytu³u hrabiowskiego4.
Feliks £ubieñski, by³y pose³ Sejmu Wielkiego, zapisa³ siê w historii najbardziej jako minister sprawiedliwoci Ksiêstwa Warszawskiego, kiedy by³
jednym z najpracowitszych i najefektywniejszych ministrów w rz¹dzie. [...]
By³ mê¿em owieconym, proteguj¹cym talenta i zdolnoci, gorliwym o dobro
publiczne, o swój wydzia³; pracowity, regularny, czynny, pojmuj¹cy dobrze
wa¿noæ swego urzêdu, pisa³ po latach Kajetan Komian5. Kierowane przez
niego s¹dy dzia³a³y bardzo sprawnie, ministerstwo sprawiedliwoci by³o najlepiej wówczas dzia³aj¹cym resortem, nawet w oczach opinii publicznej. Co
wiêcej, zaprowadzone przez niego s¹downictwo wytrzyma³o próbê czasu, jak¹
2 Swoje obliczenia opar³em na datach urodzin i mierci ca³ego rodzeñstwa. Por. Pamiêtnik
rodziny £ubieñskich ofiarowany rodzeñstwu przez Ró¿ê z £ubieñskich Sobañsk¹, Warszawa
1851, s. 387392; T. ¯ychliñski, Z³ota ksiêga szlachty polskiej, t. VII, Poznañ 1885, s. 161 i n.;
R. £ubieñski, Ród Pomianów £ubieñskich, Warszawa 1912, tab. nr 8, 1114.
3 Guzów by³ jedn¹ z 14 wsi, które wchodzi³y w sk³ad starostwa guzowskiego; nale¿a³o do
niego jeszcze miasto Wiskitki. Ziemie te formalnie nale¿a³y do matki Feliksa, Pauliny Szembekówny, która otrzyma³a je po mierci drugiego mê¿a, Andrzeja Ogiñskiego. Po III rozbiorze,
dobra te przejê³y Prusy, a król Fryderyk Wilhelm II nada³ je ministrowi dzielnicy l¹skiej i Prus
Po³udniowych Karolowi von Hoym. Wykorzystuj¹c dobre kontakty na dworze pruskim w Berlinie, za pozwoleniem Fryderyka, Feliks dokona³ transakcji zamiennej z von Hoymem i zamieni³
dobra Szczytniki, Ma³ków i Kalinow¹ na starostwo guzowskie. W. Pa³ucki, rodowisko geograficzno-historyczne (do czasu za³o¿enia ¯yrardowa), [w:] ¯yrardów, praca zbiorowa pod red.
nauk. I. Pietrzak-Paw³owskiej, Warszawa 1980, s. 2930.
4 Przyczyn tego wyró¿nienia nale¿y upatrywaæ w dobrych stosunkach Feliksa ze zmar³ym
ojcem w³adcy. Historia stosunków z Fryderykiem Wilhelmem II jest bardzo d³uga i skomplikowana. Wyjanienie jej w szerszym aspekcie zajê³oby zbyt du¿o miejsca. Je¿eli chodzi o nowego
w³adcê, to Feliks £ubieñski by³ w sk³adzie deputacji, która w imieniu szlachty wielkopolskiej
mia³a z³o¿yæ ho³d nowemu monarsze. Nastêpnie uczestniczy³ w jego koronacji w Berlinie
w 1798 r. Przyznanie tytu³u hrabiowskiego poprzedzi³a wizyta królowej Luizy, ¿ony Fryderyka,
w Guzowie, gdzie zatrzyma³a siê na zaproszenie ma³¿onków £ubieñskich. Zob. F. £ubieñski,
Pamiêtnik Ministra Sprawiedliwoci, skreli³ i opracowa³ W. Chomêtowski, Warszawa 1876,
s. 164166. £ubieñski zyska³ wzglêdy dworu pruskiego m.in. dziêki temu, i¿ do Guzowa
sprowadzi³ niemieckich osadników, którzy pracowali w manufakturach przez niego za³o¿onych. Specjalnie dla nich przerobiono ratusz w Wiskitkach na zbór protestancki. Wkrótce
potem od króla pruskiego za pomoc przy kolonizacji niemieckiej otrzyma³ w 1805 r. Order
Or³a Czerwonego. Narazi³ siê tym samym polskiej opinii patriotycznej i katolickiej, która
wytyka³a mu to w okresie sprawowania przez niego funkcji ministra sprawiedliwoci Ksiêstwa Warszawskiego. J. Czubaty, Zasada dwóch sumieñ. Normy postêpowania i granice
kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (17951815), Warszawa 2005, s. 286287;
List Fryderyka Wilhelma III do Feliksa £ubieñskiego z 27 VI 1805, [w:] Wybór tekstów ród³owych z historii Polski w latach 17951864, oprac. S. Kieniewicz, T. Mencel, W. Rostocki, Warszawa 1956, s. 57.
5 K. Komian, Pamiêtniki, wstêp i komentarz J. Willaume, t. II, Wroc³awWarszawa
KrakówGdañsk 1972, s. 65.
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by³o zniesienie Ksiêstwa Warszawskiego i dalej funkcjonowa³o w dobie Królestwa Polskiego6. Wed³ug Jaros³awa Czubatego, autora najnowszej monografii
Ksiêstwa Warszawskiego, o powodzeniu £ubieñskiego zadecydowa³y jego, talenty organizacyjne, zdolnoæ do systematycznej pracy i dobra orientacja
w g¹szczu zawi³oci prawnych i proceduralnych [ ]7. Ponadto na konto sukcesów nale¿y zapisaæ m.in. zaprowadzenie na ziemiach polskich Kodeksu
Napoleona, którego by³ g³ównym propagatorem oraz utworzenie trzyletniej
Szko³y Prawa w 1808 r. Mia³a ona kszta³ciæ w zakresie prawa francuskiego
wykwalifikowanych urzêdników; w roku 1811 przekszta³cono j¹ w Szko³ê
Prawa i Nauk Administracyjnych8.
Z kolei matka braci £ubieñskich, Tekla, zas³ynê³a w swojej epoce jako
autorka licznych wierszy patriotycznych, religijnych i dwóch dramatów, wystawionych na deskach Teatru Narodowego w Warszawie w okresie Ksiêstwa
Warszawskiego. Dzie³a te nosi³y odpowiednio tytu³y: Wanda oraz Karol Wielki i Witykind z muzyk¹ Józefa Elsnera. By³y one przepojone tematyk¹ narodow¹ i zosta³y bardzo przychylnie przyjête przez warszawsk¹ publicznoæ,
Tekla £ubieñska prze³o¿y³a tak¿e na jêzyk polski kilka dzie³ dramatycznych
z jêzyka angielskiego, francuskiego i z w³oskiego9.
W latach istnienia Ksiêstwa Warszawskiego synowie Feliksa i Tekli dokonywali podobnych wyborów ¿yciowych. Urodzony w 1784 r. Tomasz
w latach 18071810 by³ podpu³kownikiem I szwadronu pu³ku szwole¿erów
gwardii, z którym odby³ kampaniê hiszpañsk¹ i austriack¹, nastêpnie zosta³
przeniesiony w dniu 7 II 1811 r. z awansem na pu³kownika do 2 pu³ku
u³anów nadwilañskich, przemianowanym w czerwcu na 8 pu³k lansjerów,
z którym sta³ w odwodzie podczas wyprawy Napoleona na Moskwê. Bi³ siê
m.in. pod Berezyn¹, odby³ równie¿ kampaniê niemieck¹, 15 III 1814 r. otrzyma³ nominacjê na gen. brygady. Z kolei Jana, po wkroczeniu wojsk francuskich na ziemie zaboru pruskiego pod koniec 1806 r., mianowano genera³em
pospolitego ruszenia ziemi rawskiej w czasie wybuchu walk w Wielkopolsce.
Póniej wzi¹³ jeszcze udzia³ w walkach na Pomorzu. Piotr za by³ jedn¹
z osób odpowiedzialnych za zorganizowanie Gwardii Narodowej w Warszawie, której zosta³ nastêpnie komendantem. Zas³yn¹³ tak¿e tym, ¿e w roku
1812 zrezygnowa³ ze swojego mandatu poselskiego, przez co umo¿liwi³ ksiê6 T. Mencel, Feliks £ubieñski. Minister sprawiedliwoci Ksiêstwa Warszawskiego (1758
1848), Warszawa 1952, s. 203; W. Sobociñski, Z zagadnieñ myli polityczno-prawnej polskiego
owiecenia, [w:] Wiek XVIII. Polska i wiat. Ksiêga powiêcona Bogus³awowi Lenodorskiemu,
pod red. A. Zahorskiego, Warszawa 1974, s. 334.
7 J. Czubaty, Ksiêstwo Warszawskie (18071815), Warszawa 2011, s. 161.
8 Ibidem, s. 170173.
9 E. Aleksandrowska, Tekla £ubieñska z Bieliñskich, PSB, t. XVIII, s. 471472; T. Mencel,
op. ci., s. 127; T. ¯ychliñski, op. cit., s. 160161. Tekla £ubieñska zmar³a w roku 1810 na
zapalenie opon mózgowych, a wiêc trzydzieci osiem lat przed mierci¹ mê¿a, który zmar³
w roku 1848. Oboje z ¿on¹ zostali pochowani wraz z wiêkszoci¹ swoich dzieci na cmentarzu
w Wiskitkach, które wchodzi³y niegdy w sk³ad dóbr guzowskich.
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ciu Adamowi Kazimierzowi Czartoryskiemu objêcie funkcji marsza³ka sejmu
konfederacji generalnej10.
Franciszek i Tadeusz, podobnie jak Tomasz, s³u¿yli w polskim pu³ku
lekkokonnym gwardii cesarskiej Napoleona, pierwszy w latach 18071810
w stopniu kapitana, drugi w okresie 18101814 dos³u¿y³ siê rangi porucznika. Póniej  jako jedyny z rodziny  postanowi³ zostaæ ksiêdzem. W tym celu
wyjecha³ do Rzymu, gdzie uzyska³ tytu³ doktora teologii i prawa kanonicznego, by w roku 1823 otrzymaæ wiêcenia kap³añskie. Papie¿ Leon XII mianowa³ go pra³atem domowym. Po powrocie do kraju Tadeusz obj¹³ parafiê
w dobrach rodzinnych w Wiskitkach. Najwy¿sz¹ godnoci¹, jak¹ osi¹gn¹³, by³
tytu³ biskupa sufragana w³oc³awskiego11.
Podobne zainteresowania wykazywa³ najm³odszy z braci, Józef. Ukoñczy³
on Akademiê Górnicz¹ we Freibergu12. Interesowa³ siê zagadnieniami religijnymi, w latach póniejszych napisa³ wiele prac, m.in.: Katechizm rzymsko-apostolsko katolicki dla u¿ytku m³odzie¿y (1854). Ostatni z braci, Henryk,
urodzony w roku 1793, nie przynale¿a³ w latach 18071815 do ¿adnej jednostki wojskowej, poniewa¿ w tym czasie by³ zajêty zdobywaniem wy¿szego
wykszta³cenia w Szkole Prawa za³o¿onej przez jego ojca.
Drogi niektórych z braci zesz³y siê jeszcze bardziej po utworzeniu Królestwa Polskiego w 1815 r. To maleñkie pañstwo, okrojone w stosunku do
Ksiêstwa Warszawskiego, by³o po³¹czone uni¹ personaln¹ z Cesarstwem Rosyjskim przez osobê cara Aleksandra I. Na mocy podpisanej przez siebie
konstytucji car by³ tak¿e polskim królem. Jej charakter w porównaniu
z innymi ustawami europejskimi by³ bardzo liberalny, gwarantowa³a ona
bowiem: [...] objêcie stosunkowo szerokich krêgów bezporednim prawem wyborczym, konstytucyjne gwarancje równoci wobec prawa, nietykalnoci w³asnoci i osób, wolnoci s³owa i druku [...]13. Car zachowywa³ jednak dla siebie
pe³niê w³adzy wykonawczej, a w czasie jego nieobecnoci w³adzê sprawowa³
namiestnik, którym mianowa³ by³ego genera³a napoleoñskiego Józefa Zaj¹czka, w sprawowaniu obowi¹zków mia³ mu te¿ pomagaæ carski komisarz Miko³aj Nowosilcow. W³adzê nad 30-tysiêcznym wojskiem powierzono bratu cara,
10 Czartoryski nie móg³ wczeniej obj¹æ tej funkcji, gdy¿ nie by³ pos³em Ksiêstwa Warszawskiego. Dopiero pilnie zwo³any sejmik powiatu warszawskiego na miejsce Piotra £ubieñskiego wybra³ w³anie jego. Zob. M. Karpiñska, Senatorowie  pos³owie i deputowani Ksiêstwa
Warszawskiego i Królestwa Polskiego, Warszawa 2002, s. 19.
11 M. ¯ywczyñski, Tadeusz £ubieñski, PSB, t. XVIII, s. 501.
12 Akademia ta cieszy³a siê bardzo du¿ym zainteresowaniem wród Polaków, co by³o
spowodowane o¿ywionymi stosunkami politycznymi i kulturalnymi miêdzy Saksoni¹ i Ksiêstwem Warszawskim. Akademia by³a jedn¹ z pierwszych tego typu uczelni w Europie, gdzie
studia by³y powiêcone wy³¹cznie zagadnieniom geologicznym. Za³o¿ona zosta³a w 1758 r.
J. Szczepañski, Modernizacja górnictwa i hutnictwa w Królestwie Polskim w I po³owie XIX w.
Rola specjalistów niemieckich i brytyjskich, Kielce 1997, s. 6970.
13 Z. Stankiewicz, Królestwo Polskie 18151863, [w:] Historia pañstwa i prawa Polski, pod
red. J. Bardacha, M. Senkowskiej-Gluck, t. III: Od rozbiorów do uw³aszczenia, Warszawa 1981,
s. 181.
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wielkiemu ksiêciu Konstantemu. Polski rz¹d stanowi³a Rada Administracyjna, w jej sk³ad wchodzi³o piêciu ministrów, oprócz niej powo³ano tak¿e Radê
Stanu, której zadaniem by³o opracowywanie z woli króla projektów ustaw.
W pierwszych latach po wojnach napoleoñskich bracia £ubieñscy byli
poch³oniêci g³ównie sprawami gospodarskimi w swoich maj¹tkach ziemskich.
Nic nie zwiastowa³o tego, aby rodzina ta mia³a rzuciæ siê w wir ¿ycia gospodarczego kraju i zaj¹æ jedno z pierwszych miejsc w handlu i przemyle. Tak
siê jednak sta³o, choæ droga do tego celu by³ krêta i wyboista, a rozpoczê³a siê
ona w 1825 r., kiedy zwo³ano trzeci sejm Królestwa Polskiego. Sejm ten
obradowa³ w dniach od 13 maja do 13 czerwca, pod lask¹ marsza³kowsk¹
Stanis³awa Piwnickiego. Pos³ami zostali wówczas dwaj bracia £ubieñscy; Tomasz z powiatu che³mskiego, oraz Henryk z powiatu miechowskiego. Pierwszy wszed³ w sk³ad komisji spraw organicznych i administracyjnych, drugi
za znalaz³ siê w komisji skarbowej. Na sejmie wniesiono projekt utworzenia
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, instytucji kredytowej, która przysz³aby z pomoc¹ zad³u¿onym ziemianom i uchroni³a ich od ruiny finansowej.
Problem zad³u¿enia polskiej szlachty pojawi³ siê w ostatnim dziesiêcioleciu XVIII w.; nast¹pi³o wtedy za³amanie gospodarki folwarcznej, opartej
przede wszystkim na handlu zbo¿em, do czego przyczyni³y siê w g³ównej
mierze rozbiory. Po podziale kraju miêdzy trzech zaborców powsta³y nowe
granice, na których pobierano wysokie c³a od produktów rolnych. Dodatkowym niesprzyjaj¹cym zjawiskiem by³o sta³e obni¿anie ceny polskiego zbo¿a,
co wi¹za³o siê z podnoszeniem poziomu rolnictwa w takich krajach jak Anglia, Szwecja, Holandia, a nawet Francja, do których dot¹d je eksportowano14. Je¿eli chodzi o po³o¿enie materialne ziemian, sytuacja najgorzej przedstawia³a siê w zaborze pruskim, gdzie w³acicieli dóbr obci¹¿ono podatkiem
dochodowym zwiêkszonym z 10 do 24%15. Ziemiañstwo, aby nie popaæ
w bankructwo, potrzebowa³o rodków finansowych i wtedy z pomoc¹ potrzebuj¹cym przysz³y pruskie instytucje kredytowe, które pod zastaw hipoteki ziemskiej danego maj¹tku udziela³y ³atwego, du¿ego i nisko oprocentowanego kredytu. Najwiêcej takich po¿yczek, o ³¹cznej sumie 150 000 000 z³p.
zabezpieczonych na polskich hipotekach udzieli³ Bank Berliñski, pozosta³e
instytucje udzieli³y kredytu na sumê 75 000 000 z³p., z pomoc¹ pieszyli te¿
prywatni kapitalici pruscy16. Zapo¿yczaj¹cy siê w³aciciele folwarków nie
zastanawiali siê jednak, w jaki sposób sp³ac¹ swoje d³ugi i tak w roku 1805
zawis³y nad nimi czarne chmury, bowiem pruskie instytucje wypowiedzia³y
kredyt! Rozpocz¹³ siê wiêc proces wyw³aszczania polskiej szlachty, na szczêcie zosta³ on przerwany przez nadchodz¹ce wypadki polityczne, w wyniku
14

s. 232.

S. Smolka, Polityka Lubeckiego przed powstaniem listopadowym, t. I, Warszawa 1983,

15 A. Laskowski, 75-lecie Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Tygodnik Ilustrowany,
cz. I, nr 23, 1900, s. 443.
16 A. Pop³awski, D³ugoterminowy kredyt ziemski w Prusach i w Królestwie Polskim, Warszawa 1917, s. 7879.
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których utworzono Ksiêstwo Warszawskie. Napoleon przej¹³ pruskie wierzytelnoci i odst¹pi³ je Ksiêstwu na mocy konwencji zawartej w Bajonnie za
sumê 20 000 000 franków, p³atnych w ci¹gu trzech lat. Ten wspania³omylny prezent okaza³ siê prawdziwym ciê¿arem dla bud¿etu Ksiêstwa, w dodatku ziemiañscy d³u¿nicy nie byli w stanie sp³aciæ swoich d³ugów, co by³o zwi¹zane z wprowadzeniem blokady kontynentalnej, powoduj¹cej gwa³towny spadek
cen zbo¿a wobec pojawiaj¹cych siê jego nadwy¿ek. Rozpoczê³y siê licytacje
zad³u¿onych maj¹tków sprzedawanych nawet za kilka procent ich wartoci.
Nabywców by³o jednak niewielu, ze wzglêdu na malej¹c¹ wartoæ maj¹tków17.
Ksi¹¿ê warszawski Fryderyk August, zdaj¹c sobie sprawê z niemo¿noci
sp³acenia d³ugów przez Polaków, zdecydowa³ siê na wprowadzenie moratorium (tymczasowe odroczenie ci¹gania wierzytelnoci). S³usznie jednak podkreli³ Aleksander Laskowski, i¿ moratoria [...] powoduj¹ stosunki nieprawid³owe podkopuj¹c zupe³nie kredyt i zaufanie do w³asnoci ziemskiej. Rujnuj¹c
wierzycieli hipotecznych, w³acicielom tak¿e na korzyæ nie wychodz¹18.
Owe moratorium przed³u¿ano wiêc z roku na rok, za czasów Ksiêstwa
pojawi³y siê nieliczne projekty wprowadzenia ziemstw kredytowych na wzór
pruski, ale doczeka³y siê one tylko licznych dyskusji. Kiedy po utworzeniu
Królestwa wierzytelnoci ponownie przesz³y w rêce pruskie, sytuacja wymaga³a przypieszenia prac nad projektem utworzenia w³aciwej instytucji kredytowej, która nie tylko sp³aci³aby wierzycieli, ale i dostarczy³a taniego kredytu na potrzeby rozwoju gospodarki rolnej, przyczyniaj¹c siê do jej
unowoczenienia. Tym samym nast¹pi³by wzrost gospodarczy kraju, którego po³o¿enie ekonomiczne po wojnach napoleoñskich przedstawia³o siê katastrofalnie.
Pierwszy sejm 1818 r. wiele debatowa³ nad tym problemem, lecz sam nie
posiadaj¹c inicjatywy ustawodawczej skierowa³ petycjê do króla, w której
domaga³ siê powo³ania do ¿ycia, Banku Narodowego Ziemiañskiego lub Instytutu Kredytowego. Aleksander pozytywnie odniós³ siê do tego wniosku
i zleci³ Radzie Stanu opracowanie odpowiedniego projektu19.
Jednak podczas kadencji sejmu z roku 1820 dyskutowano i g³osowano
jedynie za przed³u¿eniem moratorium. W czasie obrad wywi¹za³a siê wielka
dyskusja miêdzy jego zwolennikami a przeciwnikami. Jednym z wielu pos³ów, który zabra³ g³os, by³ hrabia Tomasz £ubieñski. Odniós³ siê on krytycznie do jego ponownego przed³u¿enia i zaznaczy³ przy tym, i¿ rz¹d nie tylko
powinien pomagaæ d³u¿nikom, ale i wspieraæ kapitalistów, którzy swoimi
inicjatywami przyczyniliby siê do rozwoju przemys³u w kraju. Ostatecznie
17 J. Czubaty, Ksiêstwo , s. 191192, 295298; W. Morawski, Dzieje gospodarcze Polski,
Warszawa 2011, s. 82, 91, 9495; J. Rutkowski, Historia gospodarcza Polski (do 1864 r.),
Warszawa 1953, s. 422.
18 A. Laskowski, op. cit., s. 443.
19 A. Grodek, Idea Banku Narodowego. (Geneza Banku Polskiego 17631828), [w:] Bank
Polski 18281885. Dla upamiêtnienia 160 rocznicy otwarcia Banku Polskiego, Warszawa 1988,
s. 29.
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moratorium uchwalono przewag¹ 15-stu g³osów, przed³u¿aj¹c je do koñca 1821
roku20. Po zamkniêciu obrad zosta³a powo³ana do ¿ycia przez Aleksandra tzw.
Deputacja Kredytowa, której cz³onkami zostali przedstawiciele izby poselskiej
i Rady Stanu. Mia³a ona na celu przygotowanie tym razem ostatecznego projektu w sprawie powo³ania najbardziej odpowiedniej instytucji kredytowej21.
To w³anie ten projekt wniesiono pod obrady sejmu w 1825 r., a jego
twórcami by³y dwie osoby: Kajetan Kalinowski oraz ksi¹¿ê Ksawery DruckiLubecki, od 31 lipca 1821 r. piastuj¹cy godnoæ ministra skarbu Królestwa
Polskiego. By³a to postaæ wybitna, której potrzebowa³o podupad³e ekonomicznie polskie pañstwo. Lubecki realizuj¹c swój program, zmierzaj¹cy do o¿ywienia rozwoju gospodarczego kraju, bardzo du¿¹ wagê przyk³ada³ do powstania takiej instytucji. Zdawa³ sobie jednak sprawê, ¿e Towarzystwo
Kredytowe Ziemskie bêdzie mia³o realne szanse powodzenia tylko wtedy, je¿eli
osoby bior¹ce kredyt bêd¹ go w stanie sp³aciæ. Dlatego tak wa¿na by³a kwestia
uregulowania handlu zbo¿em z pañstwami ociennymi. Minister skarbu przeprowadzi³ w zwi¹zku z tym korzystne rozmowy z Rosj¹ i z Prusami.
Z pierwszym pañstwem w 1822 r. zawar³ umowy handlowe, obowi¹zuj¹ce
lat dwadziecia, dziêki którym rz¹d rosyjski obni¿y³ c³a na polskie towary do
zaledwie 23% ich wartoci. Z kolei z Prusami, które w odwecie za wyparcie
ich produktów z rynku rosyjskiego przez artyku³y polskie wprowadzi³y
w roku nastêpnym zabójcz¹ taryfê celn¹ dla polskiego eksportu, uda³o siê
równie¿ zawrzeæ Lubeckiemu korzystn¹ konwencjê berliñsk¹ z 11 III 1825 r.
na lat dziewiêæ. W ten sposób minister skarbu, dziêki swoim zdolnociom
negocjacyjnym, przyczyni³ siê do rozwoju polskiego przemys³u i handlu zbo¿em, co by³o tak potrzebne do powo³ania Towarzystwa22 .
Warto jeszcze wspomnieæ, i¿ w tym czasie przeprowadzono badania,
wed³ug których wartoæ maj¹tków ziemskich w Królestwie  wed³ug szacunku hipotecznego  wynosi³a 817 262 150 z³p., z czego d³ug wynosi³ a¿
503 737 393 z³p., a wiêc prawie 62% ich ogólnej wartoci23.
Projekt kredytowej instytucji zosta³ na sejmie ostatecznie zaaprobowany
z niewielkimi poprawkami i uzupe³nieniami, nastêpnie zatwierdzi³ go Senat,
wreszcie w dniu zamkniêcia sejmu 13 czerwca otrzyma³ sankcjê monarchy24.
20 Dyskusja nad moratorium, [w:] Przemiany spo³eczne i gospodarcze w Królestwie Polskim (18151830). Wybór tekstów ród³owych, Warszawa 1951, s. 109111.
21 R. Przelaskowski, Sejm warszawski roku 1825, Warszawa 1929, s. 28.
22 W. Bernacki, Franciszek Ksawery Tadeusz Lubecki-Drucki (17781846), [w:] Wybitni
Polacy XIX wieku: leksykon biograficzny, pod red. T. G¹sowskiego, Kraków 1998, s. 204205;
A. Pop³awski, op. cit., s. 82; S. Smolka, op. cit., t. I, s. 394, 396.
23 M. Ajzen, Polityka gospodarcza Lubeckiego (18211830), Warszawa 1932, s. 158.
W wyniku tych badañ, przeprowadzonych w 1825 r., okaza³o siê ponadto, ¿e tylko 6% maj¹tków
nie by³o obci¹¿onych d³ugami na hipotekach, natomiast 16% dóbr by³o obci¹¿onych ponad swoj¹
wartoæ; J. Rutkowski, op. cit., s. 422.
24 Projekt Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego by³ dostosowany do konwencji berliñskiej z 1819 r., w której rz¹d tego pañstwa w imieniu pruskich wierzycieli zgodzi³ siê na
przyjmowanie wierzytelnoci w postaci tzw. listów zastawnych, a wiêc papierów wartociowych,
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W obradach niezwykle czynny by³ Henryk, który zaimponowa³ starszemu o dziewiêæ lat Tomaszowi: [...] przez swoje wiadomoci, swoj¹ objêtoæ,
bystroæ i momentaln¹ czynnoæ, prawdziwie nad innych siê wynosi i jest
powiedzieæ mo¿na jednym z najdystyngowañszych pos³ów25. Jest w tych s³owach zawarta mo¿e a¿ nazbyt przesadna gloryfikacja, niemniej Henryk,
z wykszta³cenia prawnik, który wiedzê zdobywa³ w szkole prawniczej swojego ojca i kszta³ci³ siê nastêpnie w Pary¿u, posiada³ rzeczywicie obszerne
wiadomoci na temat kwestii prawnych czy wreszcie finansowych. Te zalety
spowodowa³y, ¿e bardzo szybko zwróci³ na siebie uwagê ksiêcia Lubeckiego,
który uczyni³ go jednym ze swoich najbli¿szych wspó³pracowników. Zaanga¿owanie m³odszego £ubieñskiego w prace Komisji Skarbowej, do której zosta³
w³¹czony, nie podlega³o ¿adnej dyskusji.
W strukturach powo³anego do ¿ycia Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego znaleli siê trzej bracia. Centraln¹ w³adz¹ instytucji by³a tzw. Dyrekcja
G³ówna z siedzib¹ w Warszawie, tej z kolei podlega³y Dyrekcje Szczegó³owe,
dzia³aj¹ce w ka¿dym z omiu województw i stanowi¹ce w³adzê wykonawcz¹
w terenie. Obok tych dwóch instancji utworzony zosta³ tak¿e Komitet nadzoruj¹cy przestrzeganie przepisów ustawy26.
Na zebraniach wojewódzkich wybierano cz³onków w³adz centralnych
i okrêgowych, z wyj¹tkiem prezesa, tego bowiem wybiera³ król. Aleksander
nominowa³ na to stanowisko wspó³twórcê projektu, Kajetana Kalinowskiego.
Pod koniec grudnia odby³y siê wybory. Tomasz, przynale¿¹cy do Towarzystwa
od padziernika, zosta³ wybrany wiêkszoci¹ g³osów na posiedzeniu cz³onków
TKZ województwa lubelskiego do Dyrekcji G³ównej, podobnie jak Henryk
(z kieleckiego); obaj zasiadali w Dyrekcji w latach 18261828. Piotr natomiast przez blisko 40 lat piastowa³ stanowisko prezesa Dyrekcji Szczegó³owej
województwa mazowieckiego. G³ównym zadaniem Dyrekcji G³ównej by³, naczelny kierunek i zarz¹d we wszystkich dzia³aniach w³adz TKZ nad w³adzami
na których d³ugi polskich ziemian mia³y byæ skonwertowane, ponadto listów nie mo¿na by³o
wypowiedzieæ (A. Grodek, op. cit., s. 55). Towarzystwo gwarantowa³o wierzycielom wykup listów, które trafia³y na gie³dê warszawsk¹ i berliñsk¹. Po¿yczkê na sp³acenie starych d³ugów
w postaci listów zastawnych móg³ zaci¹gn¹æ ka¿dy ziemianin, który przyst¹pi³ do Towarzystwa,
nie musia³ byæ przy tym d³u¿nikiem. Oczywicie Prawo o Ustanowieniu TKZ wprowadza³o
pewne ograniczenia co do tego, kto móg³ zostaæ jego cz³onkiem. Tak wiêc art. 2 stwierdza³, i¿ do
Towarzystwa móg³ przyst¹piæ ka¿dy, kto op³aca³ rocznie niemniej ni¿ 100 z³p. podatku ofiary.
Tym samym uniemo¿liwia³ udzielanie po¿yczek drobnym w³acicielom. Wartoæ listów automatycznie siê podnios³a, kiedy do instytucji przyst¹pi³a Komisja Rz¹dowa Przychodów i Skarbu
z czêci¹ dóbr narodowych, gdy¿ wydawane papiery wartociowe by³y zabezpieczone na hipotece
wszystkich cz³onków. Osoba bior¹ca kredyt ziemski by³a zobowi¹zana do op³acania 4% rocznie
od jego wartoci, oraz op³aty 2% wprowadzonej amortyzacji, po¿yczka nie mog³a przekraczaæ 3/5
wartoci dóbr, jej sp³ata mia³a nast¹piæ do 22 czerwca 1854r., wówczas Towarzystwo mia³o zostaæ
rozwi¹zane. Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, zespó³ nr 421,
sygn. 1, Prawo o ustanowieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, art. 2, 3, 4, 7, 214.
25 R. £ubieñski, Genera³ Tomasz Pomian hrabia £ubieñski, t. I, Warszawa 1899, s. 400.
26 A. Sulikowski, Krótki rys i zasady Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie
Polskim, Warszawa 1865, s. 8081.

Bracia £ubieñscy w dobie autonomicznej Królestwa Kongresowego...

115

wykonawczymi tego¿ Towarzystwa, jak niemniej obowi¹zek wyp³aty, wycofania i umorzenia listów zastawnych i kuponów, jakie w obieg wypuszczone
zosta³y27.
Z postawy braci £ubieñskich bardzo dumny by³ ich ojciec, który da³ temu
wyraz w licie do Henryka pisz¹c: Bardzo siê cieszê ¿ecie razem z Tomaszem
weszli do Dyrekcji Kredytowej, nie bêdziecie siê lenili, z prezesem (K. Kalinowskim) od dawna siê znacie, a ja wcale nie obojêtnym okiem patrzê, co wnieæ
i ustaliæ mo¿e kredyt narodowy. Najsurowsze trzymanie siê prawide³ wskazanych, nieugiêtoæ, nieuleg³oæ, wyzucie siê z swojej woli, a poddanie siê pod
wskazane prawid³a, pilnoæ, ¿eby nic nie spóniæ, s¹ bezpieczeñstwem urzêdnika podejmuj¹cego siê zasiadaæ w Towarzystwie Kredytowym. Nic tu rozum ani
nauka miejsca nie ma, lepe pos³uszeñstwo przepisów, bacznoæ nieustanna
w pilnowaniu obcych maj¹tków, zachowanie najwiêkszego porz¹dku ¿eby
w ka¿dym czasie jasno ka¿da rzecz mog³a byæ widzian¹28.
Tomasz wiele godzin pracy powiêca³ Towarzystwu Kredytowemu Ziemskiemu, razem z Henrykiem, bêd¹cym dusz¹ wszystkich czynnoci w Dyrekcji G³ównej. Henryk, Piotr i ja  pisa³ w kwietniu Tomasz do ojca  ci¹gle
jestemy zajêci pracami, do których nas wybory obywatelskie powo³a³y, jakkolwiek s¹ ciê¿kie i zupe³nie zajmuj¹ce, z ochot¹ je ponosimy, chlubi¹c siê, ¿e
mo¿emy krajowi i wspó³ziomkom prawdziw¹ oddaæ przys³ugê29. Warto nadmieniæ, i¿ bracia powiêcili apartamenty w nale¿¹cym do nich pa³acu, które
wraz z innymi pomieszczeniami, przeznaczono na biura dla Dyrekcji, albowiem nie by³o jeszcze wybudowanego gmachu dla TKZ. Pa³ac znajduj¹cy siê
przy ulicy Królewskiej nr 1066, na skrzy¿owaniu z ulic¹ Marsza³kowsk¹
nale¿a³ do ojca Tekli, Franciszka Bieliñskiego, który maj¹c jednak powa¿ne
problemy finansowe postanowi³ odsprzedaæ go Feliksowi za 120 000 z³p30.
Tomasz £ubieñski w strukturach Towarzystwa obj¹³ stanowisko kasjera.
Ustawa z 1825 r. nie przewidywa³a jednak takiej funkcji, natomiast ju¿
artyku³ 144 stwierdza³: Dyrekcja G³ówna w przeci¹gu dwóch miesiêcy po jej
zawi¹zaniu u³o¿y instrukcje i etaty, tak dla siebie, jako i dla Dyrekcji Szczegó27

Ibidem, s. 81.
Cyt. za: T. Mencel, op. cit., s. 218.
29 R. £ubieñski, op. cit.., s. 431.
30 T. Mencel, op. cit., s. 41. Historia samego pa³acu jest bardzo ciekawa. Zosta³ wzniesiony
w 1730 r. W latach póniejszych by³ przebudowywany przez w³oskiego architekta królewskiego
Józefa Fontanê. Nosi³ w sobie cechy dworu polskiego po³¹czone ze stylem architektury pa³acowej, w³oskiej i francuskiej. Niestety, budynek ten zosta³ rozebrany w 1896 r., co wi¹za³o siê
z szybko postêpuj¹c¹ rozbudow¹ miasta. W jego miejscu pojawi³y siê trzy czynszowe kamienice.
Pa³ac do roku 1799 nale¿a³ do rodziny Bieliñskich. Zob. D. Kobielski, Widoki dawnej Warszawy,
Warszawa 1984, s. 80. Opis pa³acu zostawi³a arystokratka z tamtego okresu, Natalia Kicka:
Pa³ac Bieliñskich pe³en jest korytarzy, skrytek, piwnic, wejæ i wyjæ tajemnych, do dzi dnia,
salonów przepysznych, choæ odartych; ich z³ote lamperie, chocia¿ sczernia³e, wiadcz¹ jeszcze
o gucie wytwornym dawnych w³acicieli. N. Kicka, Pamiêtniki, wstêp i przypisy Józef Dutkiewicz, tekst oprac., przypisy uzupe³ni³ oraz indeksy sporz¹dzi³ Tadeusz Szafrañski, Warszawa
1972, s. 122.
28
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³owych. Póniej Dyrekcja mia³a te etaty i instrukcje przedstawiæ rz¹dowi do
zatwierdzenia31. W ten sposób postanowieniem Ksiêcia Namiestnika z dnia
14 III 1826 r. okrelono nowe etaty w Dyrekcji G³ównej, z tym ¿e paragraf
drugi mówi³ o tym, i¿ nowe stanowiska powo³ano do pomocy wybranym ju¿
cz³onkom Dyrekcji G³ównej32. W ten oto sposób Tomasz £ubieñski pracowa³
na dwóch etatach. Czy by³ pracoholikiem? Wed³ug mnie nie, po prostu nie
umia³ odmówiæ, kiedy poproszono go o objêcie takiego stanowiska. Zapewne
Dyrekcja uzna³a, i¿ to on bêdzie najw³aciwszym na to miejsce kandydatem,
gdy¿ jego wybór wed³ug paragrafu 7 postanowienia, powinien paæ na osobê
dowiadczonej cnoty i nieskazitelnego charakteru, cz³owieka pewnego, pilnego i najlepszej konduity33.
Z zagadnieniami kasowymi Tomasz mia³ ju¿ do czynienia wczeniej. Poza
dowiadczeniem z pracy u stryja Prota Potockiego, o którym piszê poni¿ej34,
wyniós³ on pewne dowiadczenie tak¿e z czasów napoleoñskich. Po przegranej Napoleona w kampanii 1814 r., Tomasz pozosta³ jeszcze przez jaki czas
we Francji, gdy¿ otrzyma³ od wielkiego ksiêcia Konstantego specjalne zadanie uregulowania i zlikwidowania pretensji Polaków, s³u¿¹cych w wojsku
francuskim w kwestii niewyp³aconych im nale¿noci od rz¹du, np. dotacji czy
sum nale¿nych im za krzy¿e Legii Honorowej. Zadanie to kontynuowa³ po
przyjedzie do Warszawy. Sprawy zwi¹zane z rachunkowoci¹ nie by³y wiêc
mu obce, nawet przy organizowaniu 2 pu³ku u³anów nadwilañskich, gdzie
trzeba by³o prowadziæ skrupulatnie dzienniki dotycz¹ce dostaw broni i koni,
tak¿e mia³ do czynienia z finansami.
W Towarzystwie obowi¹zki Tomasza by³y zwi¹zane w³anie z zaprowadzaniem rachunkowoci, powierzono mu te¿ dozór nad kas¹ Dyrekcji G³ównej, co wcale nie by³o ³atwym zadaniem, poniewa¿, [...] przy nawalnym
odbieraniu ze wszech stron pieniêdzy i to nie tylko w gotowinie, ale
i w listach zastawnych, w kuponach, w rewersach ró¿nego gatunku, przy
wyp³atach publicznie robionych od 9-tej z rana do 3-ciej po po³udniu potrzeba
nadzwyczajnej regularnoci i starannoci, ¿eby zachowaæ ten porz¹dek, który
jest jedyn¹ i konieczn¹ podstaw¹ ca³ej rachunkowoci. Albowiem z dobrze
urz¹dzon¹ kas¹ i jej dziennikiem wszystkiego zawsze wszêdzie dojæ mo¿na35. Z pocz¹tkiem 1827 r., hrabiemu Tomaszowi przyby³o obowi¹zków:
rachunkowoæ by³a ju¿ zaprowadzona, ale tylko w Dyrekcji G³ównej, pozosta³o jeszcze osiem Dyrekcji Szczegó³owych: w Warszawie, Lublinie, Siedlcach, Kielcach, Radomiu, Kaliszu, P³ocku i Suwa³kach i do ka¿dego z tych
miast Tomasz musia³ jedziæ. Zadanie, jakie zosta³o mu przydzielone, by³o
31 Prawo o ustanowieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem,
[w:] Zbiór praw i przepisów Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem, t. I,
Warszawa 1880, s. 85.
32 Ibidem, s. 134.
33 Ibidem, s. 137.
34 Zob. s. 123124.
35 R. £ubieñski, op. cit., s. 451.
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bardzo ¿mudne i wymaga³o wiele czasu, dlatego zaprowadzanie rachunkowoci w poszczególnych województwach zakoñczy³ dopiero pod koniec maja
przysz³ego roku.
Tak wygl¹da³o wówczas ¿ycie dawnego ¿o³nierza, cz³owieka, który tyle
lat przepêdzi³ na koniu, przemierzaj¹c wzd³u¿ i wszerz ca³¹ Europê, tam,
gdzie rozgrywa³y siê kolejne kampanie wojenne. Tomaszowi £ubieñskiemu
nowe wyzwania, znacznie mniej niebezpieczne i mo¿e te¿ czasem trochê
nudne, bardzo odpowiada³y. Lubi³ swoj¹ pracê, nigdy siê nie spónia³, a swój
brak wiadomoci nadrabia³ sumiennoci¹ i dociekliwoci¹ na temat zagadnieñ, co do których mia³ w¹tpliwoci, pog³êbiaj¹c wiedzê na ich temat. To
prawda, ¿e Henryk do spraw ekonomicznych mia³ najwiêksz¹ g³owê w rodzinie, ale i Tomasz  choæ zawsze zaznaczaj¹cy pod tym wzglêdem wy¿szoæ
brata  tak¿e by³ osob¹ ³¹cz¹c¹ wiele nietuzinkowych talentów.
£ubieñscy w tym okresie coraz bardziej anga¿owali siê w interesy gospodarcze, by³o to jednak uwarunkowane przedsiêwziêciami podejmowanymi na
polu handlu i przemys³u przez Henryka, który w swoje inicjatywy wci¹ga³
pozosta³ych braci. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na pewien charakterystyczny proces, jaki mia³ miejsce w ci¹gu pierwszych 15 lat istnienia Królestwa Polskiego. By³a to epoka, w której polska gospodarka wchodzi³a na tory
kapitalizmu, lecz wówczas pierwszych kroków w jej rozwoju nie stawia³o
mieszczañstwo, tak jak mia³o to miejsce w wielu krajach na zachodzie Europy, poniewa¿ stan ten nie mia³ szansy siê rozwin¹æ wobec uprzywilejowanej
pozycji szlachty w stosunkach spo³ecznych Rzeczypospolitej. Swoj¹ pioniersk¹ dzia³alnoæ na rzecz rozwoju gospodarczego Królestwa Polskiego rozpoczê³a od 1815 r. arystokracja, coraz bardziej anga¿uj¹c siê w stosunki handlowo-przemys³owe kraju36. Ryszard Ko³odziejczyk w swoich pracach nazywa
tych ludzi bohaterami nieromantycznymi, ale zaznacza przy tym, i¿ oni tak¿e
byli na swój sposób romantykami, poniewa¿ porywali siê z motyk¹ na s³oñce popadaj¹c niejednokrotnie w ruinê maj¹tkow¹37. Ich poczynania mo¿na
zaliczyæ do zjawiska tzw. pracy organicznej, a wiêc ka¿dej propozycji dzia³añ
legalnych, maj¹cych na celu  wobec braku w³asnej pañstwowoci  wzmocnienie si³ wewnêtrznych narodu, poprzez m.in. inicjatywy oddolne, zmierzaj¹ce do rozwoju gospodarczego kraju38. Oczywicie o pracy organicznej mówimy wówczas, kiedy pojawiaj¹ siê jej konkretne programy, samo jej pojêcie
okrelono dopiero w latach 40. XIX wieku. Pionierzy kapitalizmu w Królestwie Polskim, nie wystêpowali jednak z ¿adnym programem. Ksi¹¿ê minister Lubecki, prowadzi³ po prostu wed³ug niego najlepsz¹ politykê gospodarcz¹, której celem zawsze powinno byæ mno¿enie dóbr materialnych kraju,
36 R. Ko³odziejczyk, Bur¿uazja polska w XIX i XX wieku. Szkice historyczne, Warszawa
1979, s. 182183.
37 Ibidem, s. 184.
38 T. Kizwalter, J. Skowronek, Droga do niepodleg³oci czy program defensywny? Praca
organiczna  programy i motywy, Warszawa 1988, s. 78.
39 Ibidem, s. 19.
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niezale¿nie od dodatkowej ideologii, któr¹ sam minister czy jego póniejsi
entuzjaci dorabiali do tych dzia³añ39.
Niemniej bracia £ubieñscy, nawet je¿eli myleli wy³¹cznie kategoriami
dorabiania siê wielkiej fortuny, bez dodatkowej przy tym motywacji patriotycznej, to przecie¿ swoimi przedsiêwziêciami przyczyniali siê w pewnym
stopniu do wzmocnienia gospodarczego swojego kraju. Byli przecie¿ sprê¿ynami ruchu, którym kierowa³ Lubecki.
Przyjrzyjmy siê teraz uwa¿niej s³owom Paw³a Popiela: nic w kraju bez
nich nie powstanie. W kwietniu 1825 r. zawi¹za³a siê pierwsza spó³ka akcyjna w Królestwie; w jej zarz¹dzie znalaz³ siê m.in. Henryk £ubieñski, póniej
równie¿ Jan. Kapita³ spó³ki zebrano w drodze, [...] rozprowadzenia akcji
wród zamo¿nego mieszczañstwa i sfer ziemiañsko  biurokratycznych40.
Dzieli³ siê on na 4 tysi¹ce akcji, ka¿da po 100 z³p. Akt notarialny powo³uj¹cy
do ¿ycia Towarzystwo Wyrobów Zbo¿owych liczy³ 75 artyku³ów. Ostatnie
z nich mówi³y o pierwszym posiedzeniu, które zaplanowano na dzieñ 1 VII
1825 r., w czasie którego miano wybraæ cz³onków Rady Nadzorczej. Wczeniej
jednak musia³ byæ spe³niony warunek sprzedania 3/4 wszystkich akcji, po
uprzedniej reklamie w pismach publicznych41. Zainteresowanie musia³o byæ
spore, skoro rok póniej 18 lipca, za³o¿ono pierwsz¹ ceg³ê na gmach Towarzystwa Wyrobów Zbo¿owych42. Jego g³ównym zadaniem by³ handel m¹k¹ przeznaczon¹ na eksport, g³ównie do Anglii, a nawet do Ameryki43. Interes ten
siê op³aca³, poniewa¿ pruskie op³aty celne by³y o wiele ni¿sze za wyroby
zbo¿owe ni¿ za samo zbo¿e. Do przemia³u zbo¿a na m¹kê mia³ s³u¿yæ m³yn
parowy, który zosta³ póniej wybudowany na Solcu, tu¿ obok przep³ywaj¹cej
Wis³y, przy wylocie dzisiejszych Alei Jerozolimskich (wówczas ul. Jerozolimskiej). Jeden z akcjonariuszy, Tymoteusz Lipiñski, tak zanotowa³ w sierpniu
1827 r.: Osobliwszy i pierwszy tego rodzaju widok zajmowa³ tymi dniami na
chwilê mieszkañców Warszawy. Do m³yna Towarzystwa Wyrobów Zbo¿owych,
z fabryki Evansa wieziono dwa ogromne kot³y parowe. Po 10 koni ci¹gnê³o te
narzêdzia na kilkanacie ³okci d³ugie i do 6 wysokie. Nie wiadomo, kiedy
m³yn zacznie byæ w ruchu44. M³yn parowy na Solcu zosta³ ostatecznie uruchomiony, najprawdopodobniej na pocz¹tku 1829 r. Wtedy to po dwóch latach
40

s. 102.

R. Ko³odziejczyk, Piotr Steinkeller: kupiec i przemys³owiec 17991854, Warszawa 1963,

41 Archiwum Pañstwowe m. st. Warszawy, Notariusz Aleksander Engelke, sygn. 30, mf.
s. 553, nr 2654, s. 314315, 323.
42 T. Lipiñski, Zapiski z lat 18251831, do druku przygotowa³ i przypiskami objani³
K. Bartoszewicz, Kraków 1883, s. 39.
43 AGAD, Komisja Rz¹dowa Przychodów i Skarbu, zespó³ nr 194, sygn. 2359, k. 143.
44 T. Lipiñski, op. cit., s. 71. Fabryka braci Evans zosta³a za³o¿ona oko³o 1822 r. Jej
produkcja by³a nastawiona na wyrabianie maszyn i narzêdzi rolniczych m.in. sieczkarni i m³ockarni. Pocz¹tkowo produkowano w niej tak¿e maszyny parowe. Wed³ug Jerzego Szczepañskiego
produkcja ta nie powiod³a siê, w nastêpstwie czego machiny parowe montowano z czêci sprowadzanych z Wielkiej Brytanii, to w³anie st¹d mia³y pochodziæ kot³y parowe, o których wspomina³ Lipiñski. Zob. J. Szczepañski, Modernizacja , s. 228229.
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przerwy, 15 stycznia, odby³ siê zjazd akcjonariuszy w gmachu warszawskiej
gie³dy, na którym g³os zabra³ Henryk £ubieñski, przemawiaj¹cy w imieniu
rady spó³ki, w której zasiada³. [...] Zdawa³ sprawê o dotychczasowych jej
czynnociach i stanie funduszów. Rzecz by³a dobrze wypracowana, ale zamilczeæ nie mo¿na, i¿ zdawa³o siê nam s³yszeæ w wielu miejscach romans jaki,
tyle nam obiecuje korzyci i takie zamyla przedsiêwziêcia! Mimo hojnego
wsparcia ze strony rz¹du i u³atwieñ w wielu rzeczach ze strony komisji skarbu, fundusze jednak nasze okazuj¹ siê byæ za szczup³e, z powodu wystawiania
budynków nad pierwotny zakres Towarzystwa i wielu innych nieprzewidzianych wydatków, mimo to zdaj¹cy sprawê wskazuje nam potrzebê utrzymania
w³asnym kosztem 6 do 8 okrêtów, z których ka¿dy ma kosztowaæ najmniej po
15 000 talarów, do przewo¿enia m¹ki w ró¿ne czêci wiata, wspomina³ Lipiñski45. Jak widaæ, pocz¹tki istnienia Towarzystwa, zw³aszcza od momentu
uruchomienia m³yna, nie przedstawia³y siê zbyt kolorowo. Owe budynki,
nadwerê¿aj¹ce bud¿et spó³ki, byæ mo¿e by³y wybudowanymi dodatkowymi
magazynami na m¹kê, której eksport nie by³ wcale taki ³atwy i tani, dlatego
Henryk powzi¹³ byæ mo¿e myl o powo³aniu w³asnej floty, tak jak niegdy
uczyni³ to jego stryj Prot Potocki. Trzeba przyznaæ, ¿e pomys³ £ubieñskiego
by³ mia³y, ale chyba wykraczaj¹cy poza mo¿liwoci finansowe akcjonariuszy.
Z pomoc¹ Towarzystwu Wyrobów Zbo¿owych popieszy³a najwiêksza instytucja finansowo-kredytowa, jaka powsta³a w tym czasie na ziemiach polskich,
której ojcem by³ minister skarbu Lubecki.
Bank Polski, bo o nim mowa, powsta³ na mocy dekretu podpisanego
przez króla 29 I 1828 r. Minister skarbu projekt utworzenia banku przedstawi³ carowi podczas swojego pobytu w Petersburgu kilka miesiêcy wczeniej.
Miko³aj I zaaprobowa³ propozycjê, pomimo protestów rosyjskiego ministra
finansów Jegora Kankrina, któremu  podobnie jak rosyjskim elitom  nie
podoba³o siê prê¿nie rozwijaj¹ce siê gospodarczo Królestwo Polskie46. Cztery
miesi¹ce od podpisania dekretu przez cara nast¹pi³o oficjalne otwarcie Banku Polskiego. Prezesem zosta³ hr. Ludwik Jelski, wiceprezesem Józef Lubowidzki, natomiast jednym z trzech dyrektorów  Henryk £ubieñski, który
obj¹³ wydzia³ przemys³u i handlu47. Bank rozpoczyna³ swoj¹ dzia³alnoæ
z bud¿etem 30 000 000 z³p., a jego g³ównym celem by³o o¿ywienie ¿ycia ekonomicznego kraju, poprzez wykonywanie rozmaitych operacji handlowo-kredytowych. Obroty banku podnieca³y, wzmacnia³y coraz ¿ywsze têtno przemys³u, budzi³y z upienia handel, str¹ca³y z niego pleñ d³ugich wieków48.
45

T. Lipiñski, op. cit., s. 117118.
J.S. Majewski, Warszawa nieodbudowana. Królestwo Polskie w latach 18151840, Warszawa 2009, s. 126127.
47 Kartki z dziejów Banku Polskiego (pod³ug pamiêtników b. urzêdnika), Dodatek Miesiêczny do czasopisma Przegl¹d Tygodniowy ¿ycia spo³ecznego, literatury i sztuk piêknych, pod
red. A. Wilickiego, pó³rocze drugie, 1885, s. 7, 11.
48 S. Smolka, op. cit., s. 415.
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Oj! mo¿nego odt¹d protektora mia³a rodzina £ubieñskich w osobie
dyrektora banku Henryka. Ten pionier kapitalizmu, podejmuj¹c czêsto w³asne oddolne inicjatywy przemys³owo-handlowe, wspiera³ je teraz rodkami
z Banku Polskiego. Do swoich krytyków mawia³: Co wam to szkodzi, miliony
na kraj siê rozchodz¹, bêdziecie mieli fabryki i ludzi bogatych. Po powstaniu
listopadowym, ju¿ jako wiceprezes banku, mia³ rzeczywicie spore zas³ugi dla
kraju, za jego urzêdowania powstawa³y nowe fabryki i drogi, a przy tym,
chcia³ i dla siebie zrobiæ, a zaprawdê nie ma w tym nic zdro¿nego, pisa³
Popiel49. Czy naprawdê nie by³o w tym nic zdro¿nego? Wydaje siê, ¿e
jednak by³o, zwa¿ywszy na to, jak zarz¹dza³ funduszami banku, kiedy kredyty
czêsto by³y przyznawane osobom maj¹cym kontakty prywatne z wiceprezesem,
nie mówi¹c ju¿ o rodzinie, która by³a w uprzywilejowanej pozycji wobec innych
osób prywatnych czy spó³ek staraj¹cych siê o kredyt w banku50.
Ju¿ 20 grudnia 1828 r. zosta³a zawarta umowa pomiêdzy Towarzystwem
Wyrobów Zbo¿owych a Bankiem Polskim, który otworzy³ spó³ce kredyt na
sumê 200 000 z³p., na zakup zbo¿a. Od udzielonej po¿yczki Bank pobiera³ 6%
rocznie odsetek. Z kolei dwa lata póniej obie strony zawar³y now¹ umowê,
na mocy której Bank mia³ udzielaæ Towarzystwu zaliczek pieniê¿nych na
m¹kê pszenn¹ wyrabian¹ w m³ynie, nastêpnie bra³ j¹ w komis i zobowi¹zywa³ siê do jej sprzeda¿y za granicê, ponosz¹c koszty transportu51. Ta ostatnia
umowa by³a zwi¹zana w³anie z niemo¿noci¹ posiadania w³asnych statków
przez TWZ i wynikaj¹cych st¹d trudnoci z eksportem m¹ki. Co ciekawe ju¿
w marcu 1827 r., a wiêc jeszcze przed powstaniem banku, Tomasz £ubieñski
zosta³ wydelegowany przez Towarzystwo do negocjacji z ksiêciem Lubeckim,
aby ten udzieli³ po¿yczki dla Towarzystwa tak w gotowinie jako i w zbo¿u na
pierwsze potrzeby M³yna Parowego. Tomasz zdradzi³ wówczas ojcu, ¿e odby³
w tym celu spotkanie z ministrem, który mu najpomylniejsze [...] zrobi³
nadzieje52.
Rok 1830 by³ szczególnie wa¿ny z perspektywy rozwoju interesów gospodarczych rodziny £ubieñskich. O donios³ym dla niej wydarzeniu informowa³y
Wiadomoci Handlowe z 10 lutego: Moc¹ kontraktu w dniu dzisiejszym
49

P. Popiel, op. cit., s. 2.
Henryk £ubieñski jako wiceprezes Banku Polskiego dorobi³ siê wielkiej fortuny. W roku
1840 posiada³ m.in. jedenacie gorzelni, kilka browarów oraz kilka tartaków, dwie walcownie
¿elaza, cukrowniê oraz 85% udzia³u w fabryce stali. Przedtem, w roku 1827 by³ jedynie w³acicielem dóbr guzowskich, zad³u¿onych i przynosz¹cych s³abe dochody. G. Plewako, Henryk hr. £ubieñski i Benedykt Niepokojczycki. Dwaj kierownicy Banku Polskiego: przyczynek do dziejów
tego¿ banku (18311865), Warszawa 1887, s. 9. Henryk w roku 1842 zosta³ usuniêty ze stanowiska przez ówczesnego namiestnika Królestwa, Iwana Paskiewicza. Nastêpnie zosta³ postawiony
w akt oskar¿enia za malwersacje bankowe i skazany wyrokiem s¹du z roku 1848 na cztery lata
wiêzienia za, nadu¿ycia w³adzy w urzêdzie. Za wstawiennictwem rodziny wyrok z³agodzono do
jednego roku twierdzy i osiedlenia w g³êbi Rosji. Na pokrycie strat poniesionych przez Bank
Polski odda³ ca³y swój maj¹tek. R. Ko³odziejczyk, Henryk £ubieñski, PSB, t. XVIII s. 483.
51 H. Radziszewski, Bank Polski, Poznañ 1919, s. 50, 218.
52 R. £ubieñski, op. cit., s. 457.
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podpisanego, Tomasz i Jan hrabiowie £ubieñscy i Jan hrabia Jezierski zawi¹zali miêdzy sob¹ na lat 20 spó³kê, w zamiarze za³o¿enia w Warszawie domu
handlowego pod firm¹ Bracia £ubieñscy i Spó³ka, którego kierunek i wy³¹czny podpis poruczone zosta³y Tomaszowi Hrabiemu £ubieñskiemu53. Zosta³ on
dyrektorem ca³ego przedsiêwziêcia, jego wspólnikiem zosta³ tak¿e Edward
Raczyñski, ca³¹ za inicjatywê za³o¿enia firmy rodzinny biograf przypisuje
Henrykowi54. Jeszcze tego samego dnia wspólnicy podpisali siê razem pod
pismem, skierowanym do ministra Lubeckiego, o nastêpuj¹cej treci: Popêd,
jaki za staraniem Waszej Ksi¹¿êcej Moci zaprowadzone instytucje Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Banku nada³y przemys³owi krajowemu, zaufanie, jakie w nas wzbudza postêpowanie rz¹du pod sterem Waszej Ksi¹¿êcej
Moci, zachêci³y nas do od³o¿enia dwóch milionów z³otych polskich ku przedsiêwziêciom handlowym i przemys³owym przez zawi¹zanie w tym celu domu
handlowego pod firm¹ Bracia £ubieñscy i Spó³ka. Zanosz¹c to do wiadomoci
Waszej Ksi¹¿êcej Moci, powa¿amy siê upraszaæ J¹, aby nas w tym nowym
zawodzie, w którym liczne zrazu przyjdzie nam zwalczaæ trudnoci, wysok¹
swoj¹ raczy³ wspieraæ protekcj¹55.
Dlaczego za³o¿yciele spó³ki zwrócili siê w³anie do Lubeckiego?
Minister Lubecki nale¿a³ w owym czasie do jednej z najbardziej wp³ywowych osób w Królestwie, za maj¹c pe³ne poparcie ze strony w³adz carskich,
a nawet samego cara, móg³ mia³o rozwijaæ swoj¹ wizjê gospodarczego wzrostu kraju. Jego fiskalna polityka na pocz¹tku sprawowania urzêdu wzbudza³a krytykê u przeciwników politycznych, a tak¿e, co zrozumia³e, u samych
mieszkañców Królestwa. Podjêcie takich rodków przez ministra by³o jednak
potrzebne, gdy¿ deficyt w 1819 r. wynosi³ ju¿ 9 000 000 mln i stale siê powiêksza³. Wskutek podejmowanych przez niego dzia³añ, maj¹cych na celu
uzdrowienie finansów Królestwa, uda³o mu siê szybko zrównowa¿yæ bud¿et.
Z³o¿y³o siê na to bezwzglêdne egzekwowanie podatków, rozbudowa podatków
konsumpcyjnych i monopoli skarbowych, w tym tytoniowego i solnego, który
przynosi³ najwiêcej dochodów. Podczas urzêdowania Lubeckiego dochody
z podatków porednich wzros³y o blisko 40% i w roku 1829 wynosi³y ju¿ oko³o
65 mln; to z tego ród³a pochodzi³y g³ównie nadwy¿ki bud¿etowe. Z podatków
porednich du¿ej niepopularnoci przysporzy³o ministrowi wprowadzenie podatku od wódki56.
Stabilizacja bud¿etu pozwoli³a mu przyst¹piæ do dalekosiê¿nych planów.
Lubecki likwidacjê zacofania Polski widzia³ w industrializacji kraju, któr¹
mia³ sfinansowaæ nie tylko skarb pañstwa, ale w pewnej czêci równie¿
szlachta ziemiañska, uwalniaj¹c swoje kapita³y i przyczyniaj¹c siê tym sa53

Wiadomoci Handlowe, nr 17 z 10 lutego 1830 r., MF 21511 w Bibliotece Narodowej.
T. W. £ubieñski, Henryk £ubieñski i jego bracia: wspomnienia rodzinne odnosz¹ce siê
do historii Królestwa Polskiego i Banku Polskiego, Kraków 1886, s. 75.
55 AGAD, Komisja Rz¹dowa Przychodów i Skarbu, zespó³ nr 194, sygn. 1274, s. 12.
56 W. Morawski, op. cit., s. 99; J. Szczepañski, Ksi¹¿ê Ksawery Drucki-Lubecki (17781846),
Warszawa 2008, s. 149152.
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mym do akumulacji dochodu narodowego. Dlatego zamierza³ wesprzeæ j¹
w jej niemia³ych pierwszych inicjatywach57. Dawa³ on ze swej strony protekcjê pañstwow¹, co mia³o byæ jednym z kroków do wychowania przemys³owego polskiego spo³eczeñstwa, a raczej jego wy¿szych warstw58. Inicjatywa
zak³adania spó³ek przez prywatnych przedsiêbiorców by³a wiêc ministrowi
na rêkê, a ci zyskawszy tak du¿e poparcie, mieli niejako gwarancjê, i¿ lokuj¹c swoje w³asne rodki finansowe, nie bêd¹ tak wiele ryzykowali.
Pole dzia³alnoci jednej z pierwszych prywatnych spó³ek handlowo-bankierskich w Królestwie, której biura mieci³y siê w pa³acu £ubieñskich, by³o
bardzo szerokie. Przedsiêbiorstwo zajmowa³o siê, [...] sprzeda¿¹ produktów
rolnych, branych w komis od w³acicieli ziemskich, podejmowa³o siê sprzeda¿y wyrobów przemys³owych, prowadzenia ró¿nych robót publicznych, na przyk³ad budowy spichrzów zbo¿owych itp. oraz dokonywa³o operacji bankowych59. Jednym z pozosta³ych zadañ mia³o byæ udzielanie kredytu dla tzw.
ziem zabranych. Kredyt udzielany przez dom handlowy £ubieñskich mia³
wype³niæ niejako lukê w zwi¹zku z niezaprowadzeniem na tych ziemiach
Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego60.
Plany by³y wiêc bardzo ambitne i bardzo rozleg³e, a w wypadku powodzenia spó³ka nie tylko dorobi³aby siê wielkiej fortuny, ale i zyska³a zapewne
powszechny szacunek wród obywateli, jako instytucja przyczyniaj¹ca siê do
dobrobytu kraju. Choæ z drugiej strony, przychyln¹ opiniê o firmie na pewno
os³abia³ wysoki procent, na jaki udzielano po¿yczek, który waha³ siê w granicach od 12 do 15%. Z po¿yczek korzysta³y najczêciej inne firmy handlowe
lub w³aciciele ziemscy. Od kredytobiorców brano weksle, dom [...] korzystaj¹c z bliskich stosunków z Bankiem Polskim [...] spieniê¿a³ owe weksle
w Banku za gotówkê. Bank potr¹ca³ sobie oficjalnie obowi¹zuj¹cy przy tego
rodzaju operacjach, tzw. redyskontowaniu weksli, niski procent. W ten sposób
Dom Handlowy zyskiwa³ wielkie sumy wynikaj¹ce z ró¿nicy w wysokoci oprocentowania61. Do tej sytuacji odniós³ siê z lekk¹ nutk¹ ironii Stanis³aw Barzykowski: Weksle jego by³y z ³atwoci¹ przez bank krajowy przyjmowane, co
z tym wiêksz¹ odbywa³o siê ³atwoci¹, ¿e dyrektorem banku by³ Henryk, brat
rodzony, a wiêc interesy miedzy braæmi, mo¿e czasem z uszczerbkiem grosza
publicznego, lecz ³atwo siê uk³ada³y62.
Domem kierowa³ dyrektor Tomasz, interesy podejmowa³ jednak w cis³ej
wspó³pracy z m³odszym bratem, o czym wiadcz¹ jego s³owa jeszcze z okresu
poprzedzaj¹cego powstanie firmy, kiedy Henryk uda³ siê w interesach Banku
57 J. Jedlicki, Nieudana próba kapitalistycznej industrializacji. Analiza pañstwowego gospodarstwa przemys³owego w Królestwie Polskim XIX wieku, Warszawa 1964, s. 4344.
58 N. G¹siorowska-Grabowska, Z dziejów przemys³u w Królestwie Polskim 18151918,
Warszawa 1965, s. 263.
59 R. Ko³odziejczyk, Bohaterowie nieromantyczni. O pionierach kapitalizmu w Królestwie
Polskim, Warszawa 1962, s. 89.
60 T.W. £ubieñski, op. cit., s. 76.
61 R. Ko³odziejczyk, Bohaterowie , s. 89.
62 S. Barzykowski, Historia Powstania Listopadowego, t. I, Warszawa 1883, s. 430.
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za granicê: [...] ju¿ wyjecha³, bardzo mi go brak w ka¿dym interesie, w ka¿dym momencie, albowiem czynnoæ jego nadzwyczajna, ³atwoæ decyzji,
a nade wszystko ta ci¹g³a chêæ zobowi¹zania, dopomagania wszystkim, tak go
robi niejako koniecznym, ¿e zdaje siê, ¿e bez niego nie mo¿na siê obejæ63.
Zapewne najwa¿niejsze decyzje by³y podejmowane przez wszystkich
wspólników, ale decyduj¹cy g³os mia³ dyrektor banku, który formalnie do
spó³ki nie nale¿a³, oficjalnie nie móg³ bowiem ³¹czyæ funkcji publicznej
z interesem prywatnym. Rola Tomasza nie wydaje siê jednak tylko nominalna, gdy¿ pe³ni¹c rolê dyrektora domu handlowego, mia³ ju¿ zdobyte w tym
zakresie pewne dowiadczenie. Kiedy by³ kilkunastoletnim m³odzieñcem,
pracowa³ w Warszawie w biurze swojego stryja Prota Potockiego, jednego
z pierwszych na wielk¹ skalê na ziemiach polskich kupców-przemys³owcówbankierów. Warto w tym miejscu przedstawiæ cz³owieka, który wprowadzi³
m³odego £ubieñskiego, a zapewne i pozosta³ych braci, w tajniki handlu
i przemys³u.
Prot Potocki urodzi³ siê 1761 r. Odziedziczywszy po ojcu ogromny maj¹tek
i kapita³ ulokowany w bankach holenderskich, szacowany na 6 000 000 z³p.,
zaj¹³ siê organizowaniem handlu nad Morzem Czarnym, staj¹c na czele Kompani Handlowej Polskiej. W handlu czarnomorskim mia³y mu pomagaæ kantory handlowo-bankowe, które w tym celu utworzy³. Dwa ulokowa³ na Ukrainie:
w Chersoniu oraz w Machnówce, trzeci z kolei w Warszawie na Krakowskim
Przedmieciu. W kantorach tych przechowywa³ póniej towary zagraniczne,
których dostarcza³a jego w³asna flotylla na Morzu Czarnym, z³o¿ona z kilku
statków. W jego dobrach w powiecie berdyczowskim na Ukrainie, g³ównie
w Machnówce, znajdowa³y siê liczne rêkodzielnie, m.in. kapeluszy, ko³der, poñczoch, perkali, a tak¿e fabryka mebli i pojazdów. Na swoich przedsiêwziêciach
dorobi³ siê wielkiej fortuny, obliczanej na olbrzymi¹ sumê ponad 60 000 000 z³p.
W póniejszych latach cieszy³ siê bardzo dobr¹ renom¹ bankiera, a¿ do czasu,
kiedy w roku 1793 nast¹pi³ kryzys bankowy, zapocz¹tkowany bankructwem
Piotra Fergusona Teppera w dniu 25 lutego. Poci¹gn¹³ on za sob¹ w ruinê
tak¿e innych bankierów, w tym w³anie Prota64. Pomimo zajêcia wiêkszoci
jego dóbr przez wierzycieli oraz straty ogromnych kapita³ów, w dalszym ci¹gu
prowadzi³ na pocz¹tku XIX w. interesy, choæ ju¿ nie na tak wielk¹ skalê.
63

R. £ubieñski, op. cit., s. 520.
Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda, t. IX, Warszawa 1884, s. 344; J.W. Gomulicki, Antoni Magier i jego Ma³a Ojczyzna, [w:] ten¿e, Warszawa wieloraka 17941944. Studia
 Szkice  Sylwety, Warszawa 2005, s. 220; Z. Zieliñska, Antoni Protazy Potocki, PSB, t. XXVIII,
Wroc³aw 1984, s. 133; ten¿e, Antoni Protazy Potocki, [w:] Encyklopedia historii gospodarczej
Polski do 1945 r., pod red. A. M¹czaka, t. 2, Warszawa 1981, s. 117; E. Rulikowski, Machnówka,
[w:] S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. V, Warszawa 1884, s. 878879. Obok upadku
kantorów, za jedn¹ z przyczyn k³opotów finansowych Prota czêsto podaje siê rozwód z jego ¿on¹
Mariann¹ z Lubomirskich, który poci¹gn¹³ za sob¹ podzia³ jego fortuny, a który nast¹pi³ tu¿
przed kryzysem bankowym. Zob. B. Grochulska, Echa upad³oci warszawskich bankierów, [w:]
Wiek XVIII..., s. 246249.
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Pracuj¹c u boku stryja przez parê lat Tomasz móg³ siê naprawdê wiele
nauczyæ.
Prot by³ pod tym wzglêdem doskona³ym mentorem. Wiêkszoæ czasu
m³ody panicz spêdza³ co prawda w Warszawie, zdarza³o siê jednak, ¿e razem
udawali siê w interesach w podró¿e zagraniczne, np. na Ukrainê. Dowiadczenie z tamtego okresu zaprocentowa³o na pewno w roku 1830, kiedy on
sam stan¹³ na czele spó³ki handlowo-przemys³owej. Nasuwa siê wniosek, i¿
to mo¿e przyrodni brat Feliksa £ubieñskiego zaszczepi³ w jego dzieciach
smyka³kê do dzia³alnoci gospodarczej.
Kolejna inicjatywa braci £ubieñskich wi¹¿e siê z histori¹ francuskiego
wynalazcy o nazwisku Girard, a dok³adniej Filip de Girard. Osoby odpowiedzialne za rozwój przemys³u w Królestwie mia³y na widoku rozwój przemys³u lniarskiego. Chciano w tym celu wybudowaæ fabrykê, która mia³a wykorzystywaæ wynalazki techniczne Francuza. Girard machinê do przêdzenia
lnu skonstruowa³ jeszcze za rz¹dów cesarza Napoleona. Po jego klêsce przeniós³ ca³e przedsiêbiorstwo do Wiednia na ¿yczenie komisarzy austriackich.
By³o to na rêkê Girardowi, gdy¿ przêdzalnia lnu za³o¿ona przez niego
w Pary¿u nie prosperowa³a najlepiej, wobec czego narasta³y d³ugi wobec
wierzycieli. W 1822 r., podczas pobytu w Wiedniu, wszed³ w kontakt z sekretarzem Lubeckiego i na zaproszenie ministra przyby³ w 1824 r. do Warszawy,
gdzie osiad³ na sta³e65. Nie szczêdzi³em ofiar, by go trwale pozyskaæ, a choæ
sobie wyjedna³ wietne warunki, korzyæ jest przecie¿ po naszej stronie, skoro
po paru tygodniach pobytu, za pomoc¹ kilku bardzo prostych wskazówek,
zaoszczêdzi³ nam przesz³o 200 tys. z³p. wydatku. Ten cz³owiek znany w ca³ej
Europie uczonej posiada prawdziwy talent robienia wynalazków, ulepszania,
upraszczania, cieszy³ siê w jednym z listów minister66.
Trzy lata po sprowadzeniu Girarda w³adze Królestwa wysz³y z projektem
utworzenia odpowiedniego towarzystwa , które objê³oby patronat nad ca³ym
przedsiêwziêciem. W dniu 6 IX 1828 roku spisano kontrakt, w którym swój
akces do takiego towarzystwa zg³osili bracia Henryk, Jan oraz Piotr. Ostatecznie w dniu 24 VI 1829 r. zawi¹za³o siê Towarzystwo Wyrobów Lnianych,
z udzia³em £ubieñskich. Trzy tygodnie póniej firma og³osi³a na ³amach
Gazety Warszawskiej konkurs, skierowany do w³acicieli ziemskich, by
zg³aszali oferty na lokalizacjê fabryki przêdzenia lnu. Jedn¹ z ofert wys³ali
£ubieñscy i na ich zaproszenie Girard wizytowa³ dobra guzowskie. Ostatecz65 J. Kazimierski, Za³o¿yciele i dzia³alnoæ Fabryki Wyrobów Lnianych (18291857), [w:]
¯yrardów , s. 3739; F. Kucharzewski, Filip de Girard i jego prace we Francji i w Polsce,
Warszawa 1886, s. 813. Fabryka ¿yrardowska wed³ug syna, a jednoczenie biografa Henryka
£ubieñskiego, Tomasza Wentwortha, by³a w roku 1886 najwiêksz¹ przêdzalni¹ lnu na kontynencie europejskim, a trzeci¹ co do wielkoci na wiecie. T. W. £ubieñski, op. cit.., s. 89.
66 Cyt. za: J. Kazimierski, Dzieje zak³adów ¿yrardowskich i ich za³ogi w latach 18291885,
Ciechanów 1984, s. 54. Francuz w Królestwie obj¹³ stanowisko naczelnego mechanika przy
Wydziale Górniczym Komisji Rz¹dowej Przychodów i Skarbu, na mocy umowy z 1 sierpnia 1825
r. zawartej z Komisj¹ Rz¹dow¹ Spraw Wewnêtrznych. Zosta³ on generalnym ekspertem w³adz,
co do wszelkich projektów rz¹du z przemys³em zwi¹zanym. Ibidem, s. 55.
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nie ocena Rudy Guzowskiej, jako miejsca lokalizacji przysz³ej fabryki okaza³a
siê bardzo pozytywna67. Warto w tym miejscu wspomnieæ, i¿ w tym samym
roku zosta³a uruchomiona eksperymentalna produkcja lnu w m³ynie Ruda
na Marymoncie, w celu wyszkolenie niezbêdnej kadry oraz dalszego udoskonalenia maszyn68.
Po zgodzie w³adz na wybudowanie fabryki na terenie dóbr guzowskich,
w dniu 9 VIII 1830 r. stawili siê przed Aleksandrem Engelke, regentem
Kancelarii Ziemiañskiej Województwa Mazowieckiego w Warszawie: hrabia
Tomasz £ubieñski, dzia³aj¹cy w imieniu w³asnym i domu handlowego Bracia
£ubieñscy i Spó³ka, hr. Jan £ubieñski, Józef Lubowidzki  radca stanu
i wiceprezes Banku Polskiego, hr. Henryk £ubieñski  dyrektor banku oraz
Karol Scholtz  radca handlowy banku. Podpisali oni umowê, na podstawie
której zawi¹zano spó³kê akcyjn¹ pod nazw¹ Karol Scholtz i Spó³ka. Za g³ówny cel postawiono sobie wybudowanie przêdzalni lnu, opartej na maszynach
pod³ug wynalazku Girarda.
To w³anie od nazwiska francuskiego wynalazcy miejsce, gdzie mia³a
zostaæ wybudowana fabryka, a wiêc Guzów nazwano ¯yrardowem. Na mocy
powy¿szej umowy powsta³e zak³ady mia³y siê zaj¹æ wyrabianiem przêdzy na
p³ótno i inne wyroby lniane. Spó³ka zobowi¹zywa³a siê do sprzeda¿y wszystkich wyrobów, pochodz¹cych z produkcji fabryki69.
Prace nad jej budow¹ zosta³y zahamowane przez wypadki nocy listopadowej i jej nastêpstwa. Po wznowieniu robót, uruchomienie przêdzalni i tkalni nast¹pi³o w dniu 24 lipca 1833 roku70.
Sukcesy gospodarcze braci £ubieñskich by³y ró¿nie odbierane przez
wspó³czesnych. Jedni wyra¿ali podziw dla ich obrotnoci, tak jak Kajetan
Komian, inni z przymru¿eniem oka i z lekk¹ nut¹ krytycyzmu wyra¿ali siê
o osi¹gniêciach braci, tak jak Julian Ursyn Niemcewicz. Pisa³ on o familii
£ubieñskich, i¿ jest [...] od lat wielu znana z obrotnoci swojej; we wszystkich
rewolucjach, w najtrudniejszych po³o¿eniach kraju zawsze wychodzi jej korzystnie. Spekulacje handlowe, korzystne ma³¿eñstwa, tanie kupna dóbr, nic to
bacznej ich troskliwoci nie ujdzie. Wreszcie byli i tacy, co nie zostawiali na
£ubieñskich suchej nitki, jak na przyk³ad Alfred M³ocki. Okrelenie ich niecnymi spekulantami jest naj³agodniejszym sformu³owaniem, jakie mo¿na wyczytaæ w jego Ksiêdze wspomnieñ71.
67 K. Zwoliñski, Historyczne uwarunkowania lokalizacji i rozwoju fabryki wyrobów lnianych w ¯yrardowie, Rocznik ¯yrardowski powiêcony sprawom globalnym, regionalnym i lokalnym, t. V, 2007, s. 436438.
68 J. Kazimierski, Dzieje , s. 59.
69 AP, Notariusz Aleksander Engelke, sygn.40, mf.s-565, nr 5689, s. 539540.
70 T. ¯uchlewska, Henryk £ubieñski (17931883) i jego dzia³alnoæ gospodarczo-spo³eczna,
Rocznik ¯yrardowski , t. VII, 2009, s. 555.
71 K. Komian, op. cit., s. 66; J.U. Niemcewicz, Pamiêtniki czasów moich, oprac. i wstêpem poprzedzi³ J. Dihm, Warszawa 1957, s. 268; A. M³ocki, Ksiêga wspomnieñ, wyd. A Giller,
P. Zbro¿ek, Pary¿ 1884, s. 131132.
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Czytaj¹c te oceny, trzeba wzi¹æ pod uwagê fakt, i¿ rodzina £ubieñskich
prze³amywa³a w owym czasie stereotyp rodziny szlacheckiej. Szlachcicziemianin od wieków posiada³ swój maj¹tek ziemski; folwark, który przynosi³
mu dochody z handlu zbo¿em. Kiedy w pierwszym 30-leciu XIX w., pomimo
za³amania siê pod wp³ywem ró¿nych czynników handlu zbo¿em (o czym by³a
wy¿ej mowa), niektórzy szukali nowego sposobu dorabiania siê maj¹tku,
osoby takie by³y le postrzegane przez równych sobie.
£ubieñscy chcieli robiæ i robili wszystko, co nie wszystkim siê podoba³o,
byæ mo¿e kry³a siê za tym zazdroæ, cecha wystêpuj¹ca od zarania naszej
cywilizacji. Bracia umieli znaleæ siê w odpowiednim miejscu i czasie swojej
epoki, umieli wykorzystaæ swoje wp³ywy. Du¿o w tym zas³ugi Henryka £ubieñskiego, postaci niezwykle energicznej, dla której wydaje siê, i¿ nie by³o
w owym okresie rzeczy niemo¿liwych do zrealizowania. Marian Brandys
w Koñcu wiata szwole¿erów barwnie opisa³ tê postaæ maj¹c przed oczyma
litografiê zamieszczon¹ w Pamiêtniku rodziny £ubieñskich, a wykonan¹
przez niemieckich rysowników. Pisa³ on o berliñskich litografach, i¿ [...] nie
zdo³ali stuszowaæ bujnoci i barwnoci tej postaci. [...] Nie potrafili tak¿e
przygasiæ jego zuchwa³ego spojrzenia, zdaj¹cego siê wyzywaæ ca³y wiat
do walki. Bije z tej renesansowej postaci jaka niezwyk³a brawura [...].
Ale dziwna to rzecz: to ju¿ nie jest brawura typu szwole¿erskiego. Brandys
u¿ywa okrelenia [...] wielkokapitalistycznej brawury, ocieraj¹cej siê
o awanturnictwo i nie mieszcz¹cej siê w dotychczasowych kategoriach etycznych i moralnych, gdy¿ cel w poczynaniach Henryka £ubieñskiego uwiêca³
rodki72.
Bez w¹tpienia by³a to postaæ wysoce kontrowersyjna, z dzisiejszego
punktu widzenia faktycznie pozbawiona wszelkich skrupu³ów etycznych
i moralnych w d¹¿eniu do wyznaczonego celu. Historykowi jednak wypada
czasem spojrzeæ przez pryzmat epoki, któr¹ opisuje. Nie bêdê broni³ Henryka
£ubieñskiego, gdy¿ uwa¿am, ¿e przez swoje nadu¿ycia w urzêdzie zas³u¿y³
faktycznie na karê. W dzisiejszych czasach poszed³by zapewne za kratki na
wiele d³ugich lat, ale trzeba pamiêtaæ, ¿e wtedy, ponad 190 lat temu,
w warunkach zacofania gospodarczego, z którego wydwign¹³ polskie pañstwo minister skarbu Ksawery Drucki-Lubecki, polski przemys³ dopiero raczkowa³. ¯eby wówczas co osi¹gn¹æ w przemyle i handlu, mo¿e i wystarczy³aby protekcja pañstwa i swój wk³ad w³asny. Powstaje jednak pytanie, czy taka
osoba jak Henryk £ubieñski zadowoli³aby siê dwoma cukrowniami w swoich
dobrach w Czêstocicach i Guzowie  wydaje siê to bardzo w¹tpliwe. Z pewnoci¹ pragn¹³ siê sam wzbogaciæ i pomóc rodzinie, ale bêd¹c u steru Banku
Polskiego podejmowa³ te¿ wielkie inwestycje przemys³owe, takie jak w Zag³êbiu D¹browskim, gdzie powstawa³a Huta Bankowa. Nie zawsze postêpowa³
uczciwie, jednak przez swoj¹ dzia³alnoæ nakrêca³ tê machinê przemys³ow¹,
przyczyniaj¹c siê do rozwoju gospodarczego kraju.
72
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W³anie w wiat handlu i przemys³u oraz instytucji publicznych zaanga¿owali siê po burzliwym okresie napoleoñskim bracia £ubieñscy. Dla nich,
a tak¿e dla wiêkszoci ziemiañstwa i arystokracji, okres pocz¹wszy od zakoñczenia kongresu wiedeñskiego by³ czasem stabilizacji podczas którego warstwy te nie by³y ju¿ nara¿one na nowe ciê¿ary zwi¹zane z prowadzeniem
wojen. Wy¿sze sfery spo³eczeñstwa nie by³y zainteresowane zmian¹ stosunków politycznych, za sytuacja, w jakiej znalaz³y siê po 1815 r. w pe³ni im
odpowiada³a, w zwi¹zku z czym d¹¿y³y jedynie do wzmocnienia swych pozycji ekonomicznych i politycznych.
Dla £ubieñskich powstanie Królestwa Polskiego by³o wystarczaj¹cym powodem, aby zastan¹ rzeczywistoæ w pe³ni zaakceptowaæ. Stali oni bowiem
na stanowisku, ¿e swoj¹ legaln¹ postaw¹ naród polski bêdzie dostarcza³
argumentów za tym, aby ewentualnie poszerzyæ kompetencje w³adz Królestwa, a mo¿e nawet przy³¹czyæ ziemie zabrane, co obiecywa³ car Aleksander
I. Pogl¹dy polityczne jednego z braci mo¿emy odczytaæ z listów Tomasza
z okresu koronacji Miko³aja I w Warszawie w maju 1829 r. Pamiêtaæ jednak
nale¿y, ¿e listy  zw³aszcza znanych osób  by³y wówczas poddawane perlustracji i niezbyt rozs¹dnym krokiem by³o wyra¿aæ swoje prawdziwe pogl¹dy
wzglêdem panuj¹cych stosunków politycznych, je¿eli by³y one krytycznie do
nich ustosunkowane. Tomasz pisa³ wiêc w zwi¹zku z koronacj¹:
Jest to epoka historyczna naszego wieku, której przyjemnie byæ wiadkiem. Jest to albowiem sankcja niejako powtórna, zwrotu tego imienia Polski,
tak nieszczêliwie w przesz³ym wieku z rzêdu narodów wymazanego, imienia
którego nawet Napoleon w najwiêkszej swojej wielkoci nie mia³ przywróciæ.
Ze wszystkich wiêc wzglêdów jest to moment nader wa¿ny dla ka¿dego Polaka
bezinteresownie do swego przywi¹zanego kraju73 . Ten umiarkowany lojalizm
przyczyni³ siê zapewne do tego, ¿e koronowany król polski Miko³aj przyzna³
Tomaszowi nominacjê na senatora  kasztelana74 . Mia³ wiêc w Królestwie
Polskim pozycjê ugruntowan¹ ekonomicznie i politycznie, podobnie jak jego
ca³a rodzina, dlatego razi³ go nierozwa¿ny patriotyzm m³odzie¿y, który caratowi móg³by pos³u¿yæ jako pretekst do wprowadzenia wiêkszych represji czy
nawet, w ostatecznoci, nawet do zniesienia Królestwa.
Takiego sposobu mylenia nie podziela³o jednak nowe pokolenie, które
nie pamiêta³o ostatnich klêsk, chcia³o ono czego wiêcej, je¿eli nie przywrócenia pe³nej niepodleg³oci, to przynajmniej respektowania konstytucji, któr¹
nieustannie gwa³cono. Do tej generacji nale¿a³y osoby urodzone pomiêdzy
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R. £ubieñski, op. cit., s. 511512.
Tylko za pierwszym razem senatorów mianowa³ król, urz¹d ten by³ do¿ywotni. Wed³ug
konstytucji Królestwa, na wakuj¹ce miejsce móg³ on dokonaæ wyboru tylko z listy dwóch
kandydatów, przedstawionej mu przez Senat za porednictwem namiestnika. Tomasza £ubieñskiego car mianowa³ na senatora samowolnie. Wytkniêto mu to po wybuchu powstania listopadowego, na posiedzeniu Sejmu i Senatu 22 stycznia 1831r. £ubieñski sytuacj¹ poczu³ siê mocno
ura¿ony i z³o¿y³ rezygnacjê opuszczaj¹c izbê. M. Karpiñska, Nie ma Miko³aja!. Starania o kszta³t
sejmu w powstaniu listopadowym 18301831, Warszawa 2007, s. 157.
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1800 a 1810 rokiem, których m³odoæ przypad³a na lata Królestwa Polskiego,
namiastki dawnej wielkiej Rzeczypospolitej. Dla nich zastana rzeczywistoæ
polityczna by³a, [...] gorzka i przygnêbiaj¹ca, zdawa³a siê byæ zrazu niegodna
uwagi75. By³ to drugi wiat, ca³kowicie sprzeczny z pogl¹dami, jakie wyra¿ali £ubieñscy. Dla obu pokoleñ wa¿ne by³o dobro ojczyzny, tylko ¿e ka¿da ze
stron pojmowa³a je w inny sposób. W tym samym roku, w którym £ubieñscy
otworzyli dom handlowy, m³ode pokolenie romantyków rzuci³o osobom z wy¿szych warstw spo³ecznych wyzwanie, czy zaryzykuj¹ i postawi¹ wszystko na
jedn¹ kartê to, na co ciê¿ko pracowali przez ostatnie piêtnacie lat. Czy
przy³¹cz¹ siê do zrywu przeciw pañstwu, które jednym gwarantowa³o stabilizacjê, a drugim nie pozwala³o na normalne funkcjonowanie w spo³eczeñstwie, ³ami¹c jego swobody obywatelskie.
Dla rodziny £ubieñskich wypadki nocy listopadowej by³y prawdziwym
szokiem. Syn Henryka, Tomasz Wentworth, tak wspomina³ reakcjê jego rodziny: Pamiêtam ten okrzyk: Jakie to nieszczêcie, który siê wyrwa³ z piersi
moich rodziców i moich stryjów, w sam dzieñ wybuchu rewolucji [...]76.
Najbogatsi mieszkañcy stolicy, podobnie jak £ubieñscy, ca³kowicie odciêli siê
od zaistnia³ych wypadków. Splot dalszych wypadków sprawi³ jednak, ¿e
przy³¹czyli siê oni do zrywu niepodleg³ociowego. Nie ma znaczenia, ¿e zapa³
ten by³ o wiele mniejszy ni¿ m³odego pokolenia, które rwa³o siê do walki
i by³o w stanie powiêciæ nawet swoje ¿ycie w walce o wolnoæ ojczyzny.
£ubieñscy tak¿e sporo ryzykowali, stawiali bowiem na niepewn¹ wygran¹,
a ryzykowali wiele, swoje interesy, maj¹tki, wreszcie swoje nazwisko. Przegrana grozi³a odebraniem im wszystkiego, na co ciê¿ko pracowali przez ostatnie 15 lat.
SUMMARY
For the £ubieñski brothers, the establishment of the Kingdom of Poland in 1815
was a valid reason to fully accept the new political order. They argued that the
creation of a formal Polish State will enable the Kingdoms authorities to expand
their sphere of influence or even recover the lost territories, a promise that had been
long made by Tsar Alexander I. This moderately loyal attitude earned Tomasz
a nomination for the office of Castellan Senator from Tsar Nicholas, the crowned
King of Poland. Tomasz and his family enjoyed a stable financial and political status
in Poland, and Tomasz was annoyed by the heedless patriotism of Polish youths
which could prompt the Tsar to impose even more severe repressions or even abolish
the Kingdom of Poland.

75 A. Barszczewska-Krupa, Generacja powstañcza 18301831. O przemianach w wiadomoci Polaków XIX wieku, £ód 1985, s. 10, 59.
76 T.W. £ubieñski, op. cit., s. 125.
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Cmentarze w dawnych wiekach zak³adano wokó³ kocio³ów. Dokument
istnienia kocio³a wiêtego Krzy¿a pochodzi wprawdzie z 1565 r., ale wynika
z niego, ¿e zbudowany zosta³ wczeniej i niew¹tpliwie w czasie której
z wojen uleg³ zniszczeniu. Znacznie liczniejszymi ród³ami dysponujemy do
póniejszych losów, dlatego nale¿a³oby jego historiê opracowaæ, najlepiej
w powi¹zaniu z dziejami cmentarza1. W³anie obecnie w sposób skrótowy
zamierzam przedstawiæ jego historiê, k³ad¹c akcent na wiek XIX.
Wiadomo, ¿e niezale¿nie od kocio³a, na cmentarzu znajdowa³o siê ossarium. Wizytacje tak z 1738, jak i z 1791 r. nakazywa³y oczyciæ go z koci a te
pogrzebaæ na cmentarzu. W przeciwieñstwie do kocio³a i nekropolii w. Jakuba,
tu chowano ludnoæ ubo¿sz¹, za zgod¹ najbli¿szych niejednokrotnie we wspólnych mogi³ach. W XVIII w. na cmentarzu znajdowa³a siê kolumna z dzwonkiem.
W 1772 r. nast¹pi³ I rozbiór Polski. W Olsztynie i w okolicy zaczêli siê
osiedlaæ ewangelicy, z czasem coraz liczniej. Pastor mia³ swoj¹ kaplicê na
zamku, a dla zmar³ych zakupiono niewielk¹ parcelê przylegaj¹c¹ od strony
zachodniej do cmentarza wiêtokrzyskiego. Ale ju¿ w 1779 r. musiano j¹
poszerzyæ; jednoczenie ca³oæ ogrodzono p³otem z bram¹, do której klucze
znajdowa³y siê u pastora. Gdy w czasie wojny 1807 r. ogrodzenie zosta³o
spalone, wdowa po pruskim urzêdniku s¹dowym Ludwika Kaufmann, pokry³a koszty nowego (100 tal.). Przez d³u¿szy czas zmar³ych ewangelików grzebano na tym samym miejscu. Dopiero w 1836 r. na energiczne ¿¹danie landrata dokupiono now¹ parcelê.
1 J. Jasiñski, Z dziejów nieistniej¹cego kocio³a wiêtego Krzy¿a na przedmieciu Olsztyna,
Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, 2012, nr 1.
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Rozbiórka kocio³a wiêtego Krzy¿a na pocz¹tku XIX w. trwa³a w latach
18031806. Dwa o³tarze barokowe przeniesiono do kocio³a wiêtego Wawrzyñca w Gutkowie, jeden mniejszy do kocio³a parafialnego wiêtego Jakuba. Niejako automatycznie miejsce po kociele przeznaczono na powiêkszenie
cmentarza, tym bardziej ¿e wskutek miertelnych ofiar wojny 1807 r., brakowa³o miejsc na pochówki. Wtedy czêæ zmar³ych olsztyniaków, niezale¿nie od
¿o³nierzy rosyjskich i francuskich, pogrzebano na cmentarzyku Trzech Krzy¿y. Jednoczenie zaczêto siê zastanawiaæ nad mo¿liwoci¹ za³o¿enia zupe³nie
nowej nekropolii. Ostatecznie dokupiono w 1809 r. nowe grunty od mieszczanina Andrzeja Warpachowskiego i proboszcza Macieja Ludwicha, przylegaj¹ce
do cmentarza od strony pó³nocnej. Kilkanacie lat póniej dziekan Franciszek
Macpolowski powo³a³ siê na dyrektywê w³adz królewieckich, ¿e w Prusach
Wschodnich ³¹cznie z Warmi¹ nale¿y zak³adaæ cmentarze od strony wschodniej, poniewa¿ w prowincji tej wiej¹ silne wiatry z zachodu na wschód, dziêki
czemu mieszkañcy nie bêd¹ wówczas nara¿eni na epidemiczne py³y cmentarne. Tym wymogom odpowiada akurat nekropolia wiêtokrzyska  przekonywa³ dziekan. W niejasnych okolicznociach parcelê po Warpachowskim przej¹³ w³anie dziekan Macpolowski i w 1820 r. zamieni³ j¹ w ogród warzywny,
jednoczenie buduj¹c tam stodo³ê. Póniej ca³oæ przekaza³ swojemu powinowatemu, lekarzowi miejskiemu Skotnickiemu. W zwi¹zku z tym problem
pochówków ujawni³ siê z now¹ si³¹. W dyskusji nad jego rozwi¹zaniem,
oprócz rady miejskiej, parafii i kolegium kocielnego, zabierali g³os przedstawiciele generalnego oficjalatu we Fromborku oraz landrat. Wskazywano, ¿e
ka¿dego roku przeciêtnie przybywa 75 zmar³ych, których grzebie siê z powodu braku miejsc z du¿ymi trudnociami. Wówczas landrat zaproponowa³
pobieraæ od rodzin zmar³ych tzw. pochówkowego (Erdgeld), a zebrane
z tego tytu³u pieni¹dze przeznaczyæ na zakup nowego cmentarza. Ze wzglêdu
na wielkie ubóstwo parafian zaoponowa³ dziekan. Ostatecznie dopiero
w 1830 r. za 70 talarów dokupiono kawa³ek gruntu przy cmentarzu wiêtokrzyskim. Kosztami zakupu obci¹¿ono wszystkich parafian, ³¹cznie
z mieszkañcami pobliskich wiosek. W 1835 r. urzêdnik magistratu Jan Adelstein odkupi³ dzia³kê od lekarza Skotnickiego, w dalszym ci¹gu przeznaczaj¹c j¹ na uprawê warzyw.
Tymczasem energiczny i pe³en inicjatyw burmistrz Jakub Rarkowski,
ostatni Polak na tym stanowisku przed rokiem 1945, w 1843 r. powo³a³
Towarzystwo Upiêkszania Miasta, do którego wst¹pi³o oko³o 100 cz³onków,
wród nich okoliczne ziemiañstwo, a tak¿e ¯ydzi. Towarzystwo postanowi³o
rozpocz¹æ dzia³alnoæ od uporz¹dkowania dwóch cmentarzy: Trzech Krzy¿y
i wiêtego Krzy¿a. Poniewa¿ cmentarz ewangelicki oddzielony by³ od katolickiego raczej szpetnymi dylami, Rarkowski zaproponowa³ zast¹piæ je piêkn¹
alej¹ lipow¹. Obu parafiom pomys³ siê podoba³. Jednoczenie postanowiono
nieregularn¹ figurê geometryczn¹ cmentarzy, zw³aszcza katolickiego, przekszta³ciæ w bardziej foremn¹. Z uwagi na chroniczny brak miejsca na nowe
pochówki zapad³a decyzja, aby odkupiæ ogrody od Adelsteina i s¹siaduj¹cego
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Il. 1. Projekt odnowienia cmentarza wiêtokrzyskiego
zatwierdzony przez landrata Ottona Giseviusa w 1844 r.
Legenda: A  cmentarz ewangelicki, B  cmentarz katolicki, C [prostok¹t***]  zespó³ sakralny
na cmentarzu katolickim, sk³adaj¹cy siê z kaplicy, krzy¿a i dzwonnicy, C  ogród Jana Adelsteina, D  stodo³a Jana Adelsteina, E  ogród nauczyciela Józefa Sosnowskiego, O  P  R  Q
 dró¿ka dla pieszych pomiêdzy cmentarzem a drog¹ poln¹, prowadz¹c¹ w kierunku Dobrego
Miasta, furty.
¯ród³o: Archiwum Pañstwowe w Olsztynie).
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z nim nauczyciela Józefa Sosnowskiego, które przylega³y do cmentarza od
strony pó³noco-wschodniej. Wed³ug projektu Rarkowskiego odnowiona nekropolia mia³aby wygl¹d nastêpuj¹cy: wschodnia i pó³nocna czêæ winna byæ
ogrodzona drewnianym p³otem (sztachetami), umieszczonym pomiêdzy murowanymi s³upami, zakoñczonymi spadzistymi daszkami. Przy drodze prowadz¹cej do Dobrego Miasta nale¿a³o posadziæ drzewa, ale jednoczenie os³oniæ
je od drogi specjaln¹ barierk¹ (nie podano, jakiego rodzaju). Dró¿ka pomiêdzy p³otem a drzewami mia³a byæ wysypana ¿wirem i przeznaczona tylko dla
pieszych, a zamykana dwiema furtkami. Wprawdzie przy prostowaniu
kszta³tu cmentarza ubywa³o cokolwiek ziemi na pochówki  pisa³ Rarkowski
 ale cmentarz nie by³by dewastowany przez byd³o, furmanki, a nawet jazdê
na koniach. W sumie mia³o to byæ miejsce przyjazne.

Il. 2. Drewniane furty przymocowane do murowanych s³upów,
zakoñczonych spadzistymi daszkami

Tak wygl¹da³y projekty akceptowane przez spo³ecznoæ Olsztyna. Niestety, wkrótce zaczê³y siê piêtrzyæ trudnoci. Chodzi³o o znalezienie rodków
finansowych na wykupienie ogrodów Adelsteina i Sosnowskiego, bo sk³adki
cz³onkowskie nie wystarczy³y. W tej sytuacji burmistrz Rarkowski zaproponowa³ dziekanowi Walentemu Blockhagenowi, aby rozpisa³ wród parafian
konkurs na korzystanie z p³atnych miejsc siedz¹cych w kociele. Jednak¿e
Blockhagen ani myla³ odst¹piæ od tradycyjnego zwyczaju pobierania op³at
sta³ych. Ostatecznie po roku negocjacji uda³o siê zawrzeæ umowê z Adelsteinem. Ogród przynosi³ mu rocznie 7 talarów dochodu, ale on, ze wzglêdu
na dobro spo³eczne, zrzek³ siê ogrodu w zamian za doroczn¹ op³atê do koñca
¿ycia w wysokoci 5 talarów. Postawa Adelsteina zosta³a publicznie pochwalona w Allensteiner Kreisblatt. Niestety, na tym k³opoty siê nie zakoñczy³y
poniewa¿ z by³ego ogrodu Adelsteina nadal korzystali komornicy dziekana.
I chocia¿ po pewnym czasie i z t¹ przeszkod¹ siê uporano, to w dalszym ci¹gu
nie mo¿na by³o przyst¹piæ do realizacji pomys³u Towarzystwa Upiêkszania
Miasta, gdy¿ nauczyciel Sosnowski oszacowa³, ¿e jego ogród bêdzie mu przynosi³ wiêcej corocznego dochodu, ni¿ gdyby otrzyma³ jednorazow¹ nale¿noæ
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za sprzeda¿. A bez w³¹czenia jego ogrodu do cmentarza ca³y plan Towarzystwa spali³ na panewce.
Rok 1849 przyniós³ tak w³adzom miejskim, jak i kocielnym kolejny,
niespodziewany k³opot. Mieszkañcy Olsztyna i okolic zaczêli umieraæ na cholerê. Nie by³a to wielka epidemia, ale przera¿enie ogromne. Rejencja królewiecka nakaza³a zmar³ych grzebaæ bez ¿adnej zw³oki w grobach g³êbokich
przynajmniej na 6 stóp, czyli oko³o 2 m. Ku pewnemu zaskoczeniu stwierdzono wówczas, ¿e w niejednym grobie istnia³y nawet trzy trumny po³o¿one
jedna na drugiej.
W 1858 r. w parafii w. Jakuba odby³a siê generalna wizytacja. Dopiero
wtedy ostatecznie zabroniono chowaæ zmar³ych na cmentarzu przykocielnym, w zwi¹zku z czym koniecznie musiano powiêkszyæ nekropoliê wiêtokrzysk¹. Dotychczasowa mog³a wystarczyæ zaledwie na 5 lat. W protokole
powizytacyjnym zapisano jednoczenie, ¿e za krzy¿ nagrobny (zapewne kamienny) nale¿y zap³aciæ 1 talara, cena krzy¿a ¿elaznego wynosi³a 10 talarów
(mo¿e z ogrodzeniem), a rodzinnego  30 talarów. By³y to spore sumy, na
które mog³y sobie pozwoliæ rodziny zamo¿niejsze. Wiêkszoæ ogranicza³a siê
do krzy¿y drewnianych, które stosunkowo szybko, wraz z kopczykami, ulega³y zniszczeniu. Niemniej mo¿na powiedzieæ, ¿e najpóniej od po³owy XIX w.
zaczêto na olsztyñskich nekropoliach coraz liczniej stawiaæ trwa³e nagrobki.
wiadczy³o to z jednej strony o wzrocie zamo¿noci mieszkañców, a z drugiej
strony o wiêkszej, symbolicznej, religijnej ³¹cznoci ze zmar³ymi.
Ówczeni nauczyciele, niezale¿nie od pañstwowych w³adz owiatowych,
podlegali znacznie czêstszej kontroli kocielnych inspektorów lokalnych i dekanalnych. Niew¹tpliwie pod naciskiem dziekana Piotra Paw³a Prussa, nauczyciel Józef Sosnowski w 1860 r. wreszcie sprzeda³ parafii swój ogród za
blisko 50 talarów. Czêæ tej sumy (28 talarów) pokry³ koció³ w. Jakuba
z op³at za postawione ju¿ nagrobne pomniki. Resztê ci¹gano od parafian
w ró¿ny sposób. Jednoczenie koció³ zosta³ zobowi¹zany do ogrodzenia nowego fragmentu cmentarza. W 1861 r. generalny oficjalat doradza³ obsadziæ
go ¿ywop³otem. W sumie pó³nocna czêæ ca³ego cmentarza, tak ewangelickiego, jak i katolickiego, siêga³a do dzisiejszej ul. Ratuszowej, od ostatnich
dziesiêcioleci XIX w. zwanej ul. Cmentarn¹.
Up³ynê³o zaledwie 89 lat, a Olsztyn musia³ siê po raz kolejny zmierzyæ
z problemem pochówków. Obliczono, ¿e przeciêtnie rocznie umieraj¹ 184
osoby, a miejsc na nowe groby jest zaledwie 30. Dramatyczn¹ sytuacjê zilustrowa³ lekarz miejski. W ci¹gu 300 lat istnienia cmentarza  pisa³  ka¿de
miejsce wykorzystano na pochówki oko³o 30 razy! Obecnie w ogóle brakuje
miejsca na dalsze groby. Poprzedni grabarz zrezygnowa³ z pracy, poniewa¿
kopi¹c groby natrafia³ na stare trumny. Przez pewien czas radzi³ sobie w ten
sposób, ¿e trumienki z dzieæmi wk³ada³ w trumny doros³ych. Ale teraz i tej
mo¿liwoci brakuje. Nawet przejcia pomiêdzy mogi³ami s¹ wykorzystywane.
W tej sytuacji nowy grabarz k³adzie pomiêdzy grobami deski. Poniewa¿ nie
sypie kopczyków i nie umieszcza ¿adnych tabliczek z nazwiskami, dla rozpo-
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znania miejsc pochowanych zmar³ych, odmierza tyczk¹ d³ugoæ grobów,
a nazwiska zmar³ych zapisuje kolejno w specjalnym zeszycie. W marcu 1869 r.
 pisa³ dalej lekarz  dwukrotnie przygl¹da³ siê pracy grabarza. Widzia³, jak
wykopywa³ ca³y szkielet, na którego czaszce by³y jeszcze w³osy. Za drugim
razem dostrzeg³ w odkopywanym grobie koci udowe, dolne szczêki i resztki
butów.
Projekty, dyskusje, spory ci¹gnê³y siê przez ca³e dwa lata, odbywa³y siê
narady, wiêksze, mniejsze, uchwalano rezolucje, zg³aszano protesty. Najwiêksze spory wywo³ywa³a kwesti¹ lokalizacji nowej nekropolii. Rada miejska
wyst¹pi³a z projektem utworzenia cmentarza komunalnego, to znaczy przeznaczonego dla katolików i ewangelików. Ale pomys³em nie by³y zachwycone
obie parafie. Gdy w Olsztynie trudno by³o o porozumienie, decyzjê w sprawie
nowego cmentarza podjê³a ostatecznie rejencja królewiecka. Uzna³a, ¿e najbardziej odpowiednim miejscem bêdzie plac za torami (dzisiejszy pocz¹tek
al. Wojska Polskiego). Postanowienie rejencji popar³ oficjalat fromborski i to
z ulg¹, bo tak¿e by³ ju¿ zmêczony olsztyñskimi sporami.
Nowy cmentarz zosta³ otwarty 1 stycznia 1870 r., a stary zamkniêty
10 dni póniej. Generalny oficjalat uwa¿a³, ¿e stary jest w³asnoci¹ kolegium
kocielnego, z czym nie chcia³a siê zgodziæ parafia. Spór na jej korzyæ rozstrzygn¹³ dopiero olsztyñski s¹d, dziêki czemu rada parafialna mog³a wydzier¿awiaæ trawê, a op³aty przeznaczaæ na urz¹dzenie nowej nekropolii. Ze
starej na now¹ zabrano dzwonek oraz furtê. Natomiast du¿y krzy¿ pozosta³
na miejscu; kostnicy na starym cmentarzu w ogóle nie by³o, wskutek czego
trumny niesione w kondukcie pogrzebowym k³adziono na ziemi i po ¿a³obnych modlitwach spuszczano do grobów. Powo³uj¹c siê na zarz¹dzenie pañstwowe z 1830 r., generalny oficjalat przypomnia³ radzie parafialnej, ¿e przez
40 lat od zamkniêcia cmentarza nie wolno usuwaæ istniej¹cych grobów. Radny Jan Wagner, z zawodu szewc, odpowiedzialny za stan nieczynnej nekropolii, zosta³ w 1873 r. skazany przez s¹d na karê grzywny w wysokoci 1 talara
za zaniedbanie obsadzenia jej ¿ywop³otem.
W 1884 r. pracownik urzêdu katastralnego, inspektor Klein, sporz¹dzi³
nowe mapy Olsztyna (il. 3). Widaæ na nich, ¿e kszta³ty obu cmentarzy
 katolickiego i ewangelickiego  nie uleg³y zmianie. W katolickiej czêci
nadal istnieje kaplica z krzy¿em. Do obu cmentarzy od strony pó³nocnej
przylega ul. Cmentarna (Kirchofstrasse), fragment cmentarza ewangelickiego od strony zachodniej dochodzi do ul. Koronnej (Kronenstrasse), obecna
ul. Wyzwolenia. Na po³udniu widoczne jest Górne Przedmiecie, oddzielone
od cmentarzy licznymi domami. Dawna droga Dobromiejska awansowa³a na
ulicê Dobromiejsk¹.
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Il. 3. Wycinek mapy z 1884 r. sporz¹dzonej przez inspektora Kleina z Urzêdu Katastralnego
ród³o: Urz¹d Katastralny w Olsztynie, sygn. 1367, nr 3.

Parafia ewangelicka o rok wczeniej za³o¿y³a niewielki cmentarzyk przy
torach kolejowych (na prawo od dzisiejszego tunelu). Jednoczenie z uwagi
na wczeniejsze wykupienie grobów rodzinnych, jeszcze przez kilkanacie lat
odbywa³y siê na starym cmentarzu pochówki pojedynczych osób.
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Il. 4. Wycinek mapy Olsztyna z 1904 r.
W katolickiej czêci cmentarza widaæ podwójny znak  prostok¹t z krzy¿em. Dowodzi on, ¿e po
za³o¿eniu nowego cmentarza poza torami kolejowymi, na starym pozostawiono kaplicê i obok
niej krzy¿.

Dawna nekropolia wiêtokrzyska, w zwi¹zku z rozwojem miasta w kierunku pó³nocnym (i wschodnim ku dworcowi kolejowemu), zaczê³a byæ otaczana ró¿nymi budynkami. Dawniej po³o¿ona na peryferiach Olsztyna, na
prze³omie XIX/XX w. znalaz³a siê w jego centrum. To niejako wymusza³o na
w³adzach miejskich i kocielnych pieczê nad tym olsztyñskim zabytkiem.
I rzeczywicie, z ka¿dym dziesiêcioleciem prezentowa³ siê coraz korzystniej.
Drzewa wyros³y wysoko, groby by³y zadbane, wiele z nich otoczono ¿eliwnym
ogrodzeniem, w rodku dominowa³a kaplica z wysokim krzy¿em. Niew¹tpliwie jak magnes cmentarz przyci¹ga³ mieszkañców, nie tylko pamiêtaj¹cych
o swoich bliskich, ale tak¿e szukaj¹cych tu wytchnienia, bo odleg³oæ do
Jakubowa by³a jednak spora.
Niemniej stopniowo zbli¿a³ siê nieuchronny kres kilkuwiekowej nekropolii, a to w³anie z tego powodu, ¿e ze wszystkich stron otacza³ j¹ coraz
bardziej nowoczesny i  by tak powiedzieæ  wiecki Olsztyn. U schy³ku
lat 80., ze wzglêdu na zwiêkszony ruch ko³owy, kosztem 455 m2 cmentarza,
poszerzono pocz¹tek dzisiejszej ul. 1 Maja. Znajdowano koci, a nawet ca³kiem dobrze zachowany czepek warmiñski, o czym powiadomi³a Gazeta
Olsztyñska. Co z ludzkimi szcz¹tkami zrobiono, czy pogrzebano je w powiêconej ziemi, czy po prostu wyrzucono, nie wiemy. Ba, istnia³ ju¿ wówczas
plan zlikwidowania ca³ego cmentarza, do czego wówczas jeszcze nie dosz³o.
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Wbrew dotychczasowym pogl¹dom, to nie magistrat, nie rada miejska
wyst¹pi³y z konkretnym pomys³em sprzeda¿y cmentarza, lecz dziekan olsztyñski Józef Teschner, co motywowa³ du¿ym zad³u¿eniem parafii z powodu
wybudowania kocio³a Najwiêtszego Serca Pana Jezusa i zakupu nowego
cmentarza (obecnie przy kociele w. Józefa). W ten sposób, decyduj¹c siê na
tak radykalny krok  mylê  uzna³, ¿e wierni wiêcej skorzystaj¹ z nowej
wi¹tyni i mo¿liwoci godniejszych pochówków, ani¿eli na zat³oczonym ju¿
cmentarzu przy al. Wojska Polskiego. Tak próbujê zrozumieæ motywacjê
ks. Teschnera.
Informacjê o zamiarze sprzeda¿y cmentarza wiêtokrzyskiego rozes³a³
w 1906 r.  mo¿na powiedzieæ  poczt¹ pantoflow¹. Nie wiedzia³y o niej ani
w³adze miejskie, ani pañstwowe. Natomiast chyba w³anie dziekan powiadomi³ o tym katolickie gazety Allensteiner Volksblatt oraz Der Gesellige
w Grudzi¹dzu. Pierwszy zg³osi³ siê fryzjer Pawe³ Sikorski mieszkaj¹cy
w pobli¿u cmentarza na Górnym Przedmieciu, oferuj¹c 110 tysiêcy marek.
Sumê do 125 tysiêcy podniós³ niejaki Schönmann z Królewca. Zgodnie
z ¿¹daniem ks. Teschnera zgodzi³ siê on pokryæ koszty ekshumacji i pochowaæ szcz¹tki w innym powiêconym miejscu. Ekshumacji mia³ dokonaæ do
g³êbokoci pó³ metra. Kaplica mia³a byæ rozebrana, materia³y z niej przeniesione na cmentarz ko³o torów kolejowych a ogrodzenie przekazane parafii. Na
by³ym cmentarzu wolno by³o budowaæ tylko kamienice mieszkalne i sklepy.
Propozycjê kupienia cmentarza zg³osi³a tak¿e w listopadzie 1906 r. rada
miejska, deklaruj¹c cenê znacznie ni¿sz¹, bo tylko 50 tysiêcy marek. Zamierza³a w tym miejscu urz¹dziæ zadrzewiony park miejski i z ca³ym pietyzmem
odnieæ siê do ekshumowanych zw³ok i nagrobków. Ale nadburmistrz Oskar
Belian gotów by³ przeznaczyæ na ten cel jeszcze mniej, bo zaledwie 40 tysiêcy
marek. Bezporednio po Belianie odezwa³a siê wie¿o powo³ana rejencja olsztyñska. Jej g³os by³ g³osem sprzeciwu wobec ca³ej koncepcji usuniêcia nekropolii. Urzêdnicy rejencji nie kryli zdziwienia, ¿e w ogóle istniej¹ plany sprzeda¿y cmentarza, na którym znajduj¹ siê kaplica, groby i piêkne drzewa,
dziêki czemu katolicka spo³ecznoæ przez ca³e pokolenia odnosi³a siê z pietyzmem do tej pami¹tki, która wspólnie z s¹siaduj¹cym cmentarzem ewangelickim wyciska na obrazie miasta specyficzne znamiê. W zwi¹zku z tym nie
istnieje potrzeba przekszta³cenia cmentarza w budynki mieszkalne lub gospodarcze. Przynajmniej nale¿y zachowaæ jego rdzeñ w dotychczasowym charakterze, aby cmentarz nie sta³ siê ofiar¹ celów merkantylnych. Do negocjacji w tej sprawie winno siê dopuciæ tak¿e parafiê ewangelick¹. W koñcu
rejencja wskaza³a, ¿e wbrew twierdzeniom dziekana, parafia nie jest nadmiernie zad³u¿ona i nie musi siê spieszyæ ze sprzeda¿¹, bo i póniej znajdzie
zamo¿nych nabywców. Powstaje te¿ pytanie, czy na miejscu cmentarza przysz³y w³aciciel nie postawi wyszynku z wódk¹ lub innego ma³o chwalebnego
obiektu. Poniewa¿ wed³ug prawa z 1830 r., przed up³ywem 40 lat nieczynnego cmentarza nie mo¿na przeznaczyæ na inne cele, rejencja nie udziela pozwolenia na jego sprzeda¿.
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Z uwagi na zbli¿aj¹cy siê ów czterdziestoletni termin ochronny nekropolii ani parafia, ani miasto nie przejê³y siê ani opini¹, ani decyzj¹ rejencji.
W sprawie sprzeda¿y cmentarza oraz przeznaczenia tego miejsca w dalszym
ci¹gu prowadzono negocjacje oraz sporz¹dzano pierwsze plany.
W Wigiliê Bo¿ego Narodzenia 1906 r. na posiedzenie rady miejskiej zosta³ zaproszony wybitny znawca miejskich planów przestrzennych, profesor
Göcke z Charlottenburga pod Berlinem. Zapoznawszy siê dok³adnie z topografi¹ Olsztyna, scharakteryzowa³ jego trendy rozwojowe, nie szczêdz¹c
uwag krytycznych. O cmentarzach powiedzia³ ogólnie, odwo³uj¹c siê m.in. do
dowiadczeñ angielskich, ¿e gdy spe³ni¹ swoje zadanie, to jednak nie nale¿y
naruszaæ spokoju zmar³ych, co najwy¿ej, jak w przypadku Olsztyna, mo¿na
zamieniæ go w park, a obok wznosiæ eleganckie budowle. Obok, a nie na
miejscu cmentarza.
Tymczasem ju¿ na pocz¹tku 1907 r. problem cmentarza sta³ siê znów
pal¹cy, poniewa¿ w radzie miejskiej zapad³a decyzja uruchomienia linii tramwajowej ulicami Gutstadzk¹ i Królewsk¹ (obecnie 1 Maja i al. Wojska Polskiego). Chocia¿ wiêc nie up³ynê³o 40 lat, nadburmistrz Belian otrzyma³
zgodê na wykupienie wschodniego pasa nekropolii wiêtokrzyskiej. Niezale¿nie od argumentu dotycz¹cego linii tramwajowej, nadburmistrz motywowa³
koniecznoæ poszerzenia ulicy potrzeb¹ budowy reprezentacyjnych kamienic
z ogródkami od strony zewnêtrznej, tzn. od ulicy. Jednoczenie ponownie
zg³osi³ ofertê kupna ca³ego cmentarza, proponuj¹c wyasygnowanie na ten cel
co najwy¿ej 60 tysiêcy marek. Owiadczy³, ¿e na by³ym cmentarzu planuje
siê urz¹dziæ elegancki plac albo postawiæ publiczne budowle. O nowym ratuszu wci¹¿ jeszcze nie by³o mowy. Targi odnonie do ceny trwa³y przez ca³y
rok 1908. Wreszcie w styczniu 1909 r. dziekan Teschner zgodzi³ siê obni¿yæ
cenê do 70 tysiêcy. I dopiero wówczas rozpoczê³y siê konkretne dyskusje nad
sposobem wykorzystania cmentarnego terenu. Rz¹dzi³ ju¿ wówczas nadburmistrz Karol Zülch. I dopiero wtedy po raz pierwszy pad³a propozycja budowy nowego ratusza. W zwi¹zku z tym zastanawiano siê, co zrobiæ z dawnym
ratuszem  czy przyst¹piæ do jego rozbiórki, czy szybkiej budowy nowego,
a mo¿e dopiero za 10 lat, poniewa¿ kasa wieci pustkami. Niektórzy chcieli
w przysz³ym ratuszu wydzier¿awiæ 5 sklepów. Np. radny Naujack proponowa³ rozebraæ stary ratusz, a sprzedane materia³y przeznaczyæ na budownictwo mieszkalne. Jednak wiêkszoæ radnych opowiedzia³a siê za jego zachowaniem z ró¿nych, praktycznych wzglêdów. Ciekawe, ¿e w czasie dyskusji
nad losem starego ratusza nie odwo³ywano siê do argumentacji historycznej.
Ostateczna decyzja o budowie nowego ratusza zapad³a 24 marca 1909 r.
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Il. 5. Wycinek mapy z czasów budowy Nowego Ratusza w okresie pierwszej wojny wiatowej.
Po sprzeda¿y cmentarza wiêtokrzyskiego w 1909 r. pozostawiono skrawek
cmentarza ewangelickiego

Odrêbne owiadczenie w sprawie sprzeda¿y cmentarza wyda³y korporacje katolickie. Wyra¿a³y swoj¹ zgodê, ale pod warunkiem, ¿e rodziny pochowanych tu zmar³ych nie zg³osz¹ ¿adnych pretensji. Akt sprzeda¿y podpisano
5 maja 1909 r. Miasto zobowi¹za³o siê dokonaæ ekshumacji do g³êbokoci pó³
metra, za wszystkie krzy¿e, pomniki i ogrodzenia przekazaæ do dyspozycji
parafii. Podobnie nale¿a³o post¹piæ z p³otem cmentarnym. Kaplica mia³a
pozostaæ w³asnoci¹ parafii katolickiej, która zadecyduje o jej przeznaczeniu.
Niebawem kaplica zosta³a rozebrana. Tak¿e parafia ewangelicka sprzeda³a
swój cmentarz licz¹cy prawie 800 m2. Jednak transakcja ks. Teschnera nie
wszystkim parafianom siê podoba³a. Wspomina³ ks. Walenty Barczewski w
1927 r.: Niejedni woleli, ¿eby ten grunt w najlepszym po³o¿eniu miasta
pozosta³ w³asnoci¹ kocieln¹ i aby stan¹³ na nim jaki zak³ad katolicki. Gdy
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robotnicy zaczêli rozkopywaæ koci nieboszczyków i przewoziæ je na nowy
cmentarz, powsta³ g³uchy szmer wród wiernego ludu.
Tak wiêc nekropolia wiêtokrzyska, oprócz zachodniego skrawka ewangelickiego, który przetrwa³ do 1945 r., po oko³o czterech wiekach istnienia,
zosta³a ostatecznie zlikwidowana w 1911 r. Dobrze przeto, ¿e sto lat póniej,
czyli obecnie, jej pamiêæ zosta³a przywo³ana mosiê¿n¹ p³yt¹, wmurowan¹
w miejsce, w którym ongi znajdowa³a siê cmentarna kaplica2.
SUMMARY
The number of permanent tombstones in Olsztyns cemeteries began to increase
in the mid 19th century. This process testified to the rising affluence of the local
residents, but also to a greater need for symbols that would enable the living to
establish a religious relationship with the dead. The 400-year-old Holy Cross Cemetery was closed in 1911, except the western
Evangelical section which survived until 1945. One hundred years later, the
former cemetery was commemorated by a brass plaque mounted in the place that
was once occupied by the graveyard chapel.

2 Referat wyg³oszony 28 X 2010 r. na sesji naukowej pt. Cmentarze na Warmii, zorganizowanej przez Spo³eczny Komitet Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach, Muzeum Warmii i Mazur oraz Oddzia³ Okrêgowy Stowarzyszenia Katolickiego Civitas Christiana. Wykorzystano materia³y Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej, Zespó³ Parafia w. Jakuba,
sygn. 234, 1164, 1166, 1167, 1168, 1172, Archiwum Pañstwowego w Olsztynie, Magistrat Olsztyn, 259, sygn. 95; Urz¹d Katastralny w Olsztynie, sygn. 1367, nr 3, a tak¿e wydawnictwa
ród³owe: P. Arendt, Urkunden und Akten zur Geschichte der katholischen Kirchen und Hospitäler
in Allenstein, Allenstein 1927; H. Bonk, Geschichte der Stadt Allenstein, Bd. IV: Urkundenbuch,
Allenstein in 1914; W. Barczewski, Pimiennictwo polskie w XIX i XX stuleciu nie tylko na
Warmii, oprac. i przypisami opatrzy³ J. Ch³osta, Olsztyn 2015 oraz katolick¹ prasê Olsztyna,
g³ównie niemieck¹, a mianowicie Allensteiner Zeitung, Allensteiner Kreisblatt, Allensteiner Volksblatt i polsk¹ Gazetê Olsztyñsk¹.
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naukê na trzech wydzia³ach: historyczno-filozoficznym, fizyczno-matematycznym i prawnym, natomiast w 1900 r. powsta³ wydzia³ medyczny. Od pocz¹tku powstania w sk³ad uniwersytetu wchodzi³ m.in. ogród botaniczny,
17 laboratoriów dowiadczalnych i muzeum paleontologiczne. Uczelnia stanowi³a zatem idealne miejsce do rozwoju nauk biologicznych. W czasach
Zwi¹zku Sowieckiego uczelnia nosi³a nazwê Odeskiego Uniwersytetu Pañstwowego, a w 1945 r. przyjê³a imiê zoologa i mikrobiologa, laureata Nagrody
Nobla Ilji Miecznikowa. W tym okresie odeska uczelnia by³a jednym z liderów naukowych wród uczelni Ukraiñskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Uniwersytet bez wiêkszych problemów przetrwa³ transformacjê polityczn¹ i w 2000 r. otrzyma³, dekretem prezydenta Ukrainy, status narodowego1.
Rocznica 150-lecia powstania uniwersytetu to dobry pretekst do przyjrzenia
siê bli¿ej tej uczelni, jej absolwentom i profesorom.
1

²ñòîð³ÿ óí³âåðñèòåòó, <http://onu.edu.ua/uk/geninfo/history>, dostêp 18 VII 2015.
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Niniejszy szkic jest prób¹ pokazania, jakie miejsce uniwersytet z Odessy
zajmuje we wspó³czesnej polskiej historiografii. Przedstawiony ni¿ej dorobek
historiograficzny, odnosz¹cy siê do Uniwersytetu Noworosyjskiego, zosta³
ograniczony do publikacji, które ukaza³y siê mniej wiêcej w ostatnim trzydziestoleciu i dotyczy³y jego absolwentów i wyk³adowców z pierwszych kilku
dziesiêcioleci jego istnienia.
Na pocz¹tek kilka uwag natury ogólnej. Przede wszystkim na podkrelenie zas³uguje fakt, i¿ coraz czêciej zaczynaj¹ pojawiaæ siê w polskich publikacjach uczeni i absolwenci z Odessy. Oczywicie, w wiêkszoci s¹ to prace
dotycz¹ce polskich naukowców, co raczej nie powinno dziwiæ, gdy¿ dokumentowanie narodowego dziedzictwa naukowego czy kulturowego to wrêcz obowi¹zek ka¿dej nacji w unifikuj¹cym siê wiecie. Ich sylwetki, w zale¿noci od
charakteru publikacji, s¹ przedstawiane na tle ówczesnej rzeczywistoci
w Cesarstwie Rosyjskim. W omawianym okresie, poza mniej lub bardziej
analitycznymi artyku³ami, spucizna historiograficzna wzbogaci³a siê nawet
o biografie.
Takowej doczeka³ siê absolwent uniwersytetu w Odessie, wybitny polski
uczony prze³omu XIX i XX w.  Józef Nusbaum-Hilarowicz (18591917). Ten
wspó³pracownik i nastêpca Benedykta Dybowskiego w katedrze zoologii
i anatomii porównawczej na Uniwersytecie Lwowskim mia³ krótki, ale istotny epizod w swoim ¿yciu zwi¹zany z Uniwersytetem Noworosyjskim
 w 1886 r. uzyska³ stopieñ magistra zoologii i anatomii porównawczej. Biografista Gabriel Brzêk pobytowi Nusbauma-Hilarowicza w Odessie, zwieñczonemu dokoñczeniem przewodu magisterskiego, powiêci³ nieca³¹ stronê2.
Natomiast o wiele wiêcej mo¿na dowiedzieæ siê z autobiografii samego uczonego, wydanej w 1992 r. w Krakowie. Odeski okres wspomnieñ Józef Nusbaum-Hilarowicz rozpocz¹³ zdaniem: Z kilkunastodniowego pobytu mojego
w Odessie na wiosnê r. 1886 wynios³em szereg wspomnieñ nadzwyczaj przyjemnych3. Nie mog³o byæ inaczej, skoro m³ody adept zoologii z sukcesem
obroni³ swoj¹ rozprawê. Interesuj¹ce, ¿e pobytowi w Odessie powiêci³ kilka stron, opisuj¹c nawet w kilku zdaniach wygl¹d miasta, który  jak sam
przyznawa³  zadziwi³ go bardzo. Warto w tym miejscu podkreliæ, i¿
Nusbaum-Hilarowicz nie by³ klasycznym absolwentem odeskiego uniwersytetu, poniewa¿ na nim nie studiowa³, ale sam fakt publicznej obrony rozprawy magisterskiej ka¿e zaliczyæ go w ich poczet. Pozosta³e publikacje o Nusbaumie-Hilarowiczu to przede wszystkim analiza jego pogl¹dów
naukowych. Omówi³ je Zbigniew J. Kêpa w dwóch tekstach dotycz¹cych jego
myli ewolucyjnej4. W trzecim, zatytu³owanym Nowa biologia w walce
2

G. Brzêk, Józef Nusbaum-Hilarowicz. ¯ycie, praca, dzie³o, Lublin 1984, s. 33.
J. Nusbaum-Hilarowicz, Pamiêtniki przyrodnika. Autobiografia, Kraków 1992, s. 74.
4 Z. J. Kêpa, Relacje miêdzy naukami przyrodniczymi a filozofi¹ i teologi¹ w ujêciu darwinisty Józefa Nusbauma-Hilarowicza, Tarnowskie Studia Teologiczne, 1997, t. 15, s. 521; idem,
Reinterpretacja myli ewolucyjnej Nusbauma-Hilarowicza w okresie stalinowskim, Zagadnienia
Filozoficzne w Nauce, 1997, t. 20, s. 92107.
3
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z religi¹5 Kêpa zainspirowa³ siê opracowaniem Nusbauma pt. Idea ewolucji
w biologii, które zosta³o wydane po raz drugi w 1952 r. przez Komitet Ewolucjonizmu Polskiej Akademii Nauk, a w którym znalaz³o siê wiele zmian
wprowadzonych ze wzglêdów ideologicznych6.
Innym absolwentem Uniwersytetu Noworosyjskiego, który sta³ siê bohaterem dwóch monografii, by³ doktor medycyny Oskar Bielawski (18911973).
Pierwsza, autorstwa Henryka Florkowskiego, to niezbyt obszerna, prawie 90stronicowa biografia, w której autor przybli¿y³ sylwetkê polskiego lekarza
psychiatry, który dyplom z medycyny uzyska³ w 1918 r.7 Druga, prawie
identyczna objêtociowo, napisana przez Artura Hojana stanowi analizê dzia³alnoci Bielawskiego na polu kontrowersyjnej dla wspó³czesnych eugeniki8.
Na kartach polskiej historii zapisa³ siê absolwent matematyki Hipolit
Jan Gliwic (18781943). Na uniwersytecie w Odessie uzyska³ w 1901 r. stopieñ kandydata nauk matematycznych i  podobnie jak wy¿ej wymienieni
 pozosta³¹ czêæ ¿ycia spêdzi³ poza nadczarnomorskim miastem. Znany jest
m.in. jako ekonomista, wolnomularz, dzia³acz polityczny, senator i wicemarsza³ek Senatu II kadencji w latach 19281930. Gliwicowi powiêci³ ostatnio
artyku³ Piotr Eberhardt, który przy okazji analizy mapy przedstawiaj¹cej
rzekomo koncepcjê granic Polski autorstwa by³ego wicemarsza³ka, przypomnia³ podstawowe fakty z jego ¿ycia9. Do postaci Hipolita odwo³ywa³a siê
równie¿ El¿bieta Wichrowska, która w szkicu o rodzinie Gliwiców zajê³a siê
przede wszystkim synem Hipolita  Tadeuszem10. Rzecz jasna, nie mog³o
zabrakn¹æ biogramu Gliwica w wydanym przez Wydawnictwo Sejmowe s³owniku polskich parlamentarzystów z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego
autorstwa Ma³gorzaty Smogorzewskiej czy opublikowanym kilka lat wczeniej dziele, zawieraj¹cym biogramy osób udzielaj¹cych siê na scenie politycznej okresu miêdzywojennego11.
Najwiêkszym zainteresowaniem polskich badaczy cieszy³ siê student wydzia³u fizyczno-matematycznego Mariusz Zaruski (18671941). Póniejszy
genera³ brygady Wojska Polskiego, cz³owiek renesansu, który by³ m.in. malarzem, poet¹ i prozaikiem, ¿eglarzem, taternikiem, instruktorem i wychowawc¹ m³odzie¿y to tak barwna i wszechstronna postaæ, ¿e a¿ wdziêczna dla
uczonych zajmuj¹cych siê jego dzia³alnoci¹. To w³anie wszechstronnoæ Zaruskiego zainspirowa³a Mariana Czy¿ewskiego do napisania biografii pionie5

Idem, Nowa biologia w walce z religi¹, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 1998, t. 22,
s. 6378.
6 Ibidem, s. 64.
7 H. Florkowski, Dr med. Oskar Bielawski (18911973). ¯ycie i dzie³o, Kocian 1992.
8 A. Hojan, Dr Bielawski i eugenika, Kocian 2009.
9 P. Eberhardt, Koncepcja granic powojennej Polski wed³ug Hipolita Gliwica, Przegl¹d
Geopolityczny, 2012, t. 5, s. 99103.
10 E. Wichrowska, Gliwicowie , Ars Regia, 1993, 2/2 (3), s. 107110.
11 M. Smogorzewska, Pos³owie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 19191939. S³ownik
biograficzny, t. 2: E-J, Warszawa 2000; Kto by³ kim w II Rzeczypospolitej, red. J. M. Majchrowski, wyd. 1, Warszawa 1994.
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ra polskiego ¿eglarstwa12. Ta wydana pomiertnie biografia to druga próba
zmierzenia siê z ¿yciem i dzia³alnoci¹ Zaruskiego. Pierwsz¹ w analizowanym okresie podjê³a Henryka Stêpieñ13. Mariusz Zaruski fascynuje i intryguje badaczy do dnia dzisiejszego, o czym wiadczy znaczna liczba artyku³ów
powiêconych ró¿nym etapom jego ¿ycia i wielu obszarom jego dzia³alnoci.
W szerszym kontekcie pisali o nim wspomniany M. Czy¿ewski oraz Daniel
Duda, Zbigniew Jaskiernia, Zbigniew Krawczyk, Kazimierz Kubik, Miros³aw
Kuklik, Józef S³ugocki14. Ten ostatni kilka publikacji powiêci³ dzia³alnoci
marynistycznej Zaruskiego15. Na temat dzia³alnoci taterniczej genera³a,
jego twórczoci poetyckiej i pisarskiej w omawianym okresie powsta³o wiele
publikacji, których nie sposób w tym miejscu wymieniæ, ponadto ró¿nych
informacji dotycz¹cych Zaruskiego dostarcza³y opracowania dotycz¹ce m.in.
marynistyki i taternictwa16. Zaruski by³ te¿ bohaterem sympozjów naukowych, a tak¿e powiêconej mu wystawy17.
Zarówno J. Nusbaum-Hilarowicz, jak i O. Bielawski oraz H. Gliwic swoj¹
przygodê z Uniwersytetem Noworosyjskim ograniczyli do uzyskania dyplomów i nie zwi¹zali swojej póniejszej kariery z Odess¹. Inaczej by³o w przypadku absolwenta prawa Eugeniusza Wakowskiego (18661942). Ten znany
odeski adwokat pracê naukow¹ kontynuowa³ na macierzystej uczelni. Jego
12

M. Czy¿ewski, Mariusz Zaruski  cz³owiek na miarê renesansu, Olsztyn 2009.
H. Stêpieñ, Mariusz Zaruski. Opowieæ biograficzna, Warszawa 1997.
14 M. Czy¿ewski, By³ Zaruski postaci¹ w stylu ludzi renesansu, Szkice Humanistyczne,
2004, t. 4, nr 3/4, s. 127152; D. Duda, Genera³ Mariusz Zaruski (18671941), Nautologia,
2001, nr 3/4, s. 1418; Z. Jaskiernia, Ostatnie dni Mariusza Zaruskiego, Pamiêtnik Polskiego
Towarzystwa Tatrzañskiego, 1997, t. 6, s. 175179; Z. Krawczyk, Cz³owiek wobec natury
 Mariusz Zaruski, Kultura Fizyczna, 2000, nr 5/6, s. 15; K. Kubik, Mariusz Zaruski, Nautologia, 1981, nr 4, s. 6283; M. Kuklik, Genera³ Mariusz Zaruski ostatni starosta w Pucku
w okresie miêdzywojennym, Zapiski Puckie, 2004, nr 3, s. 4663; J. S³ugocki, Genera³ Mariusz
Zaruski, Przegl¹d Morski, 1984, nr 6, s. 5765.
15 J. S³ugocki, Zagadnienie terminologii morskiej i rozkazodawstwa ¿eglarskiego w dzia³alnoci spo³ecznej i literackiej gen. Mariusza Zaruskiego, Zeszyty Naukowe. Wy¿sza Szko³a Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, 1987, nr 3, s. 161180; idem, Budowa floty
narodowej w pogl¹dach i dzia³alnoci gen. Mariusza Zaruskiego, Zeszyty Naukowe. Wojskowa
Akademia Polityczna im. F. Dzier¿yñskiego, 1988, nr 3, s. 144152; idem, Gen. Mariusz Zaruski wspó³twórc¹ polskiej terminologii morskiej, Kultura i Owiata, 1988, nr 1, s. 6472; idem,
Mariusz Zaruski a kwestia udzia³u spo³eczeñstwa polskiego w budowie floty morskiej, Nautologia, 1988, nr 4, s. 2732; idem, Rozkazodawstwa ¿eglarskie genera³a Mariusza Zaruskiego,
Przegl¹d Morski, 1988, nr 1, s. 5761.
16 Np. T. Linkner, Gdy jeden drugiemu móg³ byæ przewodnikiem. W krêgu koneksji
i twórczych poszukiwañ Mariusza Zaruskiego, Nautologia, 1985, nr 4, s. 2231; M. Pinkwart,
Zakopiañskim szlakiem Mariusza Zaruskiego, Warszawa 1985; K. Turo, Mariusz Zaruski  sylwetka pisarza, Gdañski Rocznik Kulturalny, 1988, s. 7996; A. L. Muszyñski, Genera³ Mariusz
Zaruski i jego Gadu³ki, Nautologia, 1991, nr 34, s. 2628.
17 Sympozjum powiêcone Mariuszowi Zaruskiemu, oprac. K. Kubik, Nautologia, 1981,
nr 4, s. 6283; Mariusz Zaruski taternik i marynista (materia³y z sympozjum), Zeszyty Naukowe. Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna w Warszawie, 2002, nr 1, s. 5121; J. Tkaczyk, Mariusz
Zaruski  taternik, narciarz, ¿eglarz i... wychowawca: wystawa w Muzeum Sportu i Turystyki
w Warszawie, Sport Wyczynowy, 2001, nr 11/12, s. 8185.
13
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sylwetkê przybli¿y³ ostatnio Adam Redzik w publikacji, która ukaza³a siê
nieprzypadkowo, poniewa¿ zwi¹zana by³a z siedemdziesiêcioleciem mierci
Wakowskiego. Da³o to asumpt do skrelenia kilku s³ów o ¿yciu i dzia³alnoci
cz³onka odeskiej palestry18. Autor na wstêpie zauwa¿y³, ¿e dot¹d nie powsta³o ¿adne wiêksze opracowanie biograficzne, biogramu Wakowskiego pró¿no
te¿ szukaæ w Poczcie prawników polskich XIX i XX wieku autorstwa Krzysztofa Pola19. Redzik ubolewa³ te¿, i¿ jedyny krótki biogram absolwenta prawa
Uniwersytetu Noworosyjskiego, zamieszczony w ksi¹¿ce Adama ródki
o uczonych polskich z XIX i XX w., zawiera wiele b³êdów i niecis³oci20.
O Wakowskim Redzik razem z Tomaszem J. Kotliñskim napisali w syntezie
dotycz¹cej historii adwokatury21. Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e prof.
Eugeniusz Wakowski w latach 19061909 piastowa³ funkcjê prorektora uniwersytetu w Odessie. Straci³ jednak stanowisko, poniewa¿ nie wyda³ zarz¹dzeñ przeciwko studentom, którzy brali udzia³ w manifestacjach w latach
19051906. Warto zaznaczyæ na marginesie, ¿e póniejszy okres, kiedy Wakowski by³ profesorem Uniwersytetu Wileñskiego, omówi³ Miko³aj Tarkowski, który pisa³ o wileñskiej palestrze22.
Absolwentem matematyki w Odessie i profesorem tego¿ uniwersytetu,
który zwi¹za³ siê z nim na kilkadziesi¹t lat, znanym logikiem i matematykiem Janem Sleszynskim (leszyñskim) (18541931) zainteresowa³ siê logik
i filozof Jacek Juliusz Jadacki. W 38 tomie monumentalnego Polskiego s³ownika biograficznego opublikowa³ on biogram prekursora badañ z dziedziny
logiki matematycznej, w którym znajduj¹ siê podstawowe informacje z ¿ycia
i dzia³alnoci naukowej profesora23. W tym samym mniej wiêcej czasie Jadacki przeanalizowa³ twórczoæ naukow¹ Sleszyñskiego w dziedzinie logiki24.
Informacje o Sleszyñskim mo¿na te¿ znaleæ w ró¿nych publikacjach, które
ukaza³y siê w omawianym okresie. I tak Ma³gorzata Przenios³o przywo³ywa³a wielokrotnie na kartach ksi¹¿ki o matematykach w dwudziestoleciu miêdzywojennym jego nazwisko, wówczas ju¿ mieszkañca Krakowa i profesora
Uniwersytetu Jagielloñskiego25. Kilkuwersowy biogram Sleszyñskiego znalaz³ siê w wykazie matematyków-emigrantów z ziem polskich w artykule
18 A. Redzik, Eugeniusz Wakowski (18661942). W siedemdziesiêciolecie mierci wybitnego uczonego i adwokata, Palestra, 2012, R. 57, nr 9/10, s. 255267.
19 K. Pol, Poczet prawników polskich XIX i XX wieku, wyd. 2, Warszawa 2011.
20 A. ródka, Uczeni polscy XIXXX stulecia, t. 4, Warszawa 1998, s. 447448.
21 A. Redzik, T. J. Kotliñski, Historia Adwokatury, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 98.
22 M. Tarkowski, Wileñscy prawnicy wobec wybranych koncepcji ustrojowo-politycznych
oraz kodyfikacji prawa w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego, w: Tendencje rozwojowe myli politycznej prawnej, red. M. Maciejewski, M. Marsza³, M. Sadowski, Wroc³aw 2014,
495511.
23 J. J. Jadacki, Sleszyñski (leszyñski) Jan (18541931), w: Polski S³ownik Biograficzny
(dalej: PSB), t. 38, WarszawaKraków 19971998, s. 563565.
24 Idem, Jan Sleszynski jako logik, Wiadomoci Matematyczne, 1998, nr 34, s. 8397.
25 M. Przenios³o, Matematycy polscy w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Studium historyczne, Kielce 2011.
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Romana Dudy26. Nieco wiêcej miejsca powiêcili Sleszyñskiemu Stanis³aw
Domaradzki i Andrzej Pelczar w artykule dotycz¹cym za³o¿ycieli Polskiego
Towarzystwa Matematycznego, które to towarzystwo zosta³o za³o¿one w 1919 r.
w Krakowie. Na licie za³o¿ycieli towarzystwa Sleszyñski zosta³ zapisany
jako trzeci po Stanis³awie Zarembie i Franciszku Lei, a jednym z za³o¿ycieli
 co warto przypomnieæ  by³ genialny matematyk Stefan Banach 27.
W dwóch anglojêzycznych tekstach informacje o Sleszyñskim zamieci³ Roman Murawski28. Natomiast dos³ownie kilka s³ów powiêci³ Sleszyñskiemu
Tomasz Koz³owski w okolicznociowym opracowaniu o Halinie Krahelskiej
 dzia³aczce spo³ecznej i pisarce, prywatnie córce Sleszyñskiego29. Tymczasem inny absolwent odeskiej matematyki, który na jaki czas zwi¹za³ siê
z uniwersytetem jako wyk³adowca, Cezary Russjan ma swój biogram w PSB30.
Polska historiografia w ostatnich trzech dekadach wzbogaci³a siê równie¿ o publikacje, dotycz¹ce wyk³adowców zwi¹zanych z Uniwersytetem Noworosyjskim, ale niebêd¹cych jego absolwentami. Swojej naukowej biografii
w obszernym artykule doczeka³ siê wiatowej s³awy uczony, histolog i embriolog prof. Aleksander Mañkowski (18681946). To w³anie zatrudniony na
Uniwersytecie Noworosyjskim na stanowisku docenta w 1900 r. póniejszy
jego prorektor dokona³ odkryæ otwieraj¹cych nowe horyzonty badawcze.
Uwa¿a siê, ¿e jego publikacje przyczyni³y siê w istotnym stopniu do tego, ¿e
w hormonoterapii zaczêto stosowaæ adrenalinê i kortynê31. Andrzej Emeryk
Mañkowski, biograf Aleksandra, skupi³ siê przede wszystkim na okresie bu³garskim Mañkowskiego, od kiedy na Uniwersytecie Sofijskim zacz¹³ pracê po
wyjedzie z ogarniêtej rewolucj¹ padziernikow¹ Rosji32.
Okr¹g³a rocznica mierci, tym razem setna, zainspirowa³a badaczy do
zorganizowania w 1987 r. konferencji powiêconej mikrobiologowi Leonowi
Cienkowskiemu (18221887). W organizacjê zaanga¿owa³y siê dwa instytuty
Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Dowiadczalnej im. M. Nenckiego
oraz Instytut Historii Nauki, Owiaty i Techniki. Pok³osiem konferencji, poza
wyg³oszonymi referatami, by³ cykl publikacji w jednym z numerów czasopi26 R. Duda, Emigracja matematyków z ziem polskich, Roczniki Polskiego Towarzystwa
Matematycznego, 2004, Seria II: Wiadomoci Matematyczne XL, s. 175211.
27 S. Domaradzki, A. Pelczar, O za³o¿ycielach Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
Wiadomoci Matematyczne, 2009, nr 45 (2), s. 217240, tu s. 224.
28 R. Murawski, The Philosophy of Mathematics and Logic in the 1920s and 1930s in
Poland Science Networks, Historical Studies, 2014, vol. 48, s. 171186; idem, Philosophical
reflection on mathematics in Poland in the interwar period, Annals of Pure and Applied Logic,
2004, vol. 127 (13), s. 325337.
29 T. Koz³owski, Inspektor pracy Halina Krahelska, Warszawa 2014.
30 S. M. Brzozowski, Russjan Cezary, w: PSB, t. 33, Wroc³awWarszawaKraków 19911992,
s. 147148.
31 Z. Klejn, Polacy na Uniwersytecie Sofijskim, Mazowieckie Studia Humanistyczne,
2000, nr 12, s. 195.
32 A. E. Mañkowski, Profesor Aleksander Todorow Mañkowski (18681946). Polak z Podola, rosyjski bia³y emigrant w Bu³garii, twórca Instytutu Histologii i Embriologii Uniwersytetu
w Sofii, Krakowskie Pismo Kresowe, 2013, R. 5, s. 6593.
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sma Kosmos. Jerzy Róziewicz przedstawi³ dzia³alnoæ dydaktyczn¹ i naukowo-organizacyjn¹ prof. Cienkowskiego w Rosji. Rzecz jasna, nie mog³o w tej
analizie zabrakn¹æ istotnego etapu w ¿yciu Cienkowskiego  pracy na etacie
profesora w Odessie33. Leszek Kunicki przybli¿y³ czytelnikom dzia³alnoæ
naukow¹, szczególnie akcentem wk³ad Cienkowskiego w badania protistologiczne34. W³adys³aw J. H. Kunicki-Goldfinger skupi³ siê natomiast na pokazaniu Cienkowskiego jako mikrobiologa35. Ten swoisty tryptyk zamkn¹³ wykaz publikacji profesora.
O niektórych osobach zwi¹zanych z uniwersytetem w Odessie mo¿na
znaleæ rozproszone informacje i wzmianki w ró¿nych publikacjach, które
najczêciej dotyczy³y ró¿nych aspektów nauki. I tak o wspominanym wy¿ej
prof. Aleksandrze Mañkowskim pisa³ Zbigniew Klejn w artykule o Polakach
na Uniwersytecie Sofijskim36. Zanim krótko scharakteryzowa³ dzia³alnoæ
Mañkowskiego w Bu³garii, w której znalaz³ siê zreszt¹ przejazdem, omówi³
jego dokonania na uniwersytecie w Odessie37. Maria Magdalena Blombergowa w artykule o kontaktach polskich historyków i archeologów z rosyjskimi
instytucjami naukowymi w Odessie przybli¿y³a postaæ W³adys³awa Jurgiewicza (18181896)  lingwisty i archeologa, wieloletniego wyk³adowcy Uniwersytetu Noworosyjskiego, który po 25 latach wyk³adów otrzyma³ tytu³ profesora zas³u¿onego. Badaczka skoncentrowa³a siê nie tylko na pracy naukowej
profesora, ale zwróci³a te¿ uwagê na jego dzia³alnoæ w Towarzystwie Historii i Staro¿ytnoci. Na podkrelenie zas³uguj¹ wieloletnie badania Jurgiewicza nad osadnictwem i cywilizacj¹ greck¹ nad Morzem Czarnym38. W tym
samym artykule znalaz³o siê równie¿ miejsce na charakterystykê dzia³alnoci innego profesora odeskiej uczelni, Leopolda Wojewódzkiego (18461901)
 filologa klasycznego.
Równie¿ o botaniku W³adys³awie Karolu Rothercie (18631916), profesorze uniwersytetu w Odessie w latach 19021908, mo¿na znaleæ informacje
w kilku publikacjach. Obszerny biogram w Polskim s³owniku biograficznym
opublikowa³ Zdzis³aw Kosiek39. O Rothercie wspomina³a Maria Magdalena
Blombergowa, analizuj¹c wk³ad Uniwersytetu Dorpackiego w kulturê i na33 J. Róziewicz, Dzia³alnoæ dydaktyczna i naukowo-organizacyjna Leona Cienkowskiego
w Rosji, Kosmos, 1988, R. 37, nr 4, s. 671697. Odeski okres zosta³ przedstawiony na s. 682685.
34 L. Kunicki, Wk³ad Leona Cienkowskiego do protistologii, Kosmos, 1988, R. 37, nr 4,
s. 699710.
35 W³adys³aw J.H. Kunicki-Goldfinger, Leon Cienkowski jako mikrobiolog, Kosmos,
1988, R. 37, nr 4, s. 711714.
36 Z. Klejn, Polacy na Uniwersytecie Sofijskim, Mazowieckie Studia Humanistyczne,
2000, nr 12, s. 195.
37 Ibidem, s. 195.
38 Maria Magdalena Blombergowa, Kontakty polskich historyków i archeologów z rosyjskimi instytucjami naukowymi w Odessie (do 1914 r.), Kwartalnik Historii Nauki i Techniki,
1995, t. 40, z. 4, s. 3348.
39 Z. Kosiek, Rothert W³adys³aw Karol, w: PSB, t. 32, Wroc³awWarszawaKraków 1989
1991, s. 300303.
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ukê polsk¹ przed rewolucj¹ padziernikow¹40, natomiast Tomasz Majewski
zamieci³ informacjê o poszerzeniu w 1914 r. komitetu redakcyjnego Pamiêtnika Fizjograficznego41. Opracowuj¹c biografiê Aleksandra Rotherta, jego
autorzy nie omieszkali dodaæ kilku s³ów o bracie W³adys³awie42.
Jerzy Róziewicz w monografii o polsko-rosyjskich zwi¹zkach naukowych,
w rozdziale o polskich pracownikach naukowych w uczelniach rosyjskich
w latach 18031918 przedstawi³ sylwetki profesorów, którzy odegrali istotn¹
rolê w kszta³towaniu oblicza uczelni43. Wród wymienionych znaleli siê
Leon Cienkowski, W³adys³aw Jurgiewicz, Leopold Berkiewicz (astronom)
oraz Aleksander Weryho (chemik), którzy z uniwersytetem byli zwi¹zani od
chwili jego powstania. Pisa³ równie¿ o naukowcach, którzy objêli katedry
uniwersyteckie póniej. Byli to botanicy: Leopold Wojewódzki, Leon Fiedorowicz (ekonomista), Franciszek Dionizy Kamieñski, W³adys³aw Rothert i Boles³aw Hryniewiecki. W tym gronie nie mog³o zabrakn¹æ wspominanych wy¿ej
Jana Sleszyñskiego i Eugeniusza Wakowskiego oraz innych: Bronis³awa
Weryho (fizjolog), Maurycego Piusa Rudzkiego (docent geografii)44, Emiliana
Bokujemskiego (medycyna), Cezarego Russjana (matematyk), Konrada Dynowskiego (prawnik), Czes³awa Chêciñskiego (anatom patologiczny), W³odzimierza Za³êskiego (zoolog) i Artemiusza Orbiñskiego (docent astronomii).
Biogramy Leopolda Berkiewicza, Leona Cienkowskiego, Franciszka Dionizego Kamieñskiego, W³adys³awa Rotherta, Aleksandra Weryho (chemika)
i Bronis³awa Weryho umiesci³ w swoim s³owniku Artur Kijas45.
Polskim profesorom Uniwersytetu Noworosyjskiego, wymieniaj¹c ich nazwiska, akapit powiêci³ te¿ Tomasz Ciesielski w tekcie o Polakach i Ukraiñcach w Odessie na prze³omie XIX i XX w.46 Wród profesorów uniwersyteckich
znaleli siê Leopold Wojewódzki, Eugeniusz Wakowski, Leopold Berkiewicz,
Leon Cienkowski, Franciszek Dionizy Kamieñski, Piotr Buczyñski, W³adys³aw
Rothert, Jan Sleszyñski, Aleksander Weryho, Bronis³aw Weryho.
Reasumuj¹c, polskie badania zwi¹zane z absolwentami i kadr¹ naukow¹
Uniwersytetu Noworosyjskiego skupiaj¹ siê przede wszystkim na analizowa40 M. M. Blombergowa, Znaczenie uniwersytetu w Dorpacie dla kultury i nauki polskiej
(przed 1917 r.), Acta Universitatis Lodziensis, 1992, Seria: Folia Archaeologica, t. 17, s. 314
(o Rothercie na s. 910).
41 T. Majewski, Botanika w warszawskich czasopismach Pamiêtnik fizjograficzny
i Wszechwiat, Analecta, 2005, t. 14, nr 12, s. 147165 (o Rothercie na s. 150).
42 Z. Bia³kiewicz, J. Hickiewicz, Aleksander Rothert (18701937) w 140 rocznicê urodzin,
Zeszyty Problemowe  Maszyny Elektryczne, 2010, nr 87, s. 913.
43 J. Róziewicz, Polsko-rosyjskie powi¹zania naukowe (17251918), Wroc³awWarszawa
KrakówGdañsk£ód 1984, s. 243247.
44 Zob. biogram geografa: S. M. Brzozowski, Rudzki Maurycy Pius Tomasz, w: PSB, t. 33,
s. 5355.
45 A. Kijas, Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku, WarszawaPozanñ 2000.
46 T. Ciesielski, Polacy i Ukraiñcy w Odessie na prze³omie XIX i XX w. Liczebnoæ, struktura i kontakty obu diaspor, s. 85, <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/72046/
15-Cheselskij.pdf?sequence=1>, dostêp 25 VII 2015.
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niu dzia³alnoci naukowców polskiego pochodzenia, a ten krótki przegl¹d
pokazuje, ¿e odeska uczelnia zatrudnia³a znanych i cenionych badaczy. Na
zakoñczenie warto dodaæ, i¿ pojawiaj¹ siê publikacje, których autorzy analizuj¹ inne obszary zwi¹zane z uniwersytetem. Przyk³adem jest artyku³ Ma³gorzaty Czapskiej pt. Absolwenci Uniwersytetu Noworosyjskiego w Odessie
wród nauczycieli rz¹dowych mêskich szkó³ rednich Królestwa Polskiego
w latach 1873190547. Autorka zamieci³a w nim biogramy 23 absolwentów
uniwersytetu w Odessie. W gronie przedstawionych przez M. Czapsk¹ nauczycieli znalaz³o siê m.in. 3 inspektorów: Piotr Krzy¿anowski (inspektor
w szkole realnej w Kaliszu w latach 18991910), Afanasij Karpowicz (inspektor gimnazjum mêskiego w Bia³ej Podlaskiej w latach 19021910,) oraz W³adimir Ochriemienko (inspektor Okrêgu Naukowego Warszawskiego w 1904 r.).
W artykule mo¿na znaleæ nie tylko informacje o przebiegu karier pedagogów po ukoñczeniu studiów, ale tak¿e wiadomoci dotycz¹ce ich pochodzenia,
wyznawanej religii, stanu cywilnego, liczby dzieci czy otrzymywanych przez
nich pensji. Widaæ wiêc wyranie, ¿e polscy badacze w kwestii Uniwersytetu
Noworosyjskiego nie powiedzieli ostatniego s³owa.
SUMMARY
The article reviews Polish historical writings from the turn of the 19th and 20th
centuries concerning the Imperial Novorossiya University of Odessa. The author
analyses sources published in the last three decades which are dedicated to graduates and lecturers from the first decades of the universitys existence. In their work,
Polish researchers focused mainly on graduates and academic teachers who were
Polish nationals or had Polish roots. The most notable figures connected with the
university include zoologist Józef Nusbaum-Hilarowicz, general Mariusz Zaruski,
attorney-at-law Eugeniusz Wakowski, mathematician Jan leszyñski, embryologist
Aleksander Mañkowski and microbiologist Leon Cienkowski.

47 Opublikowany w: Polacy na po³udniowej Ukrainie, pod red. W. Kusznira i T. Ciesielskiego, OdessaOpoleOlsztyn 2006, s. 160168.
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Wstêp
Dzieñ 20 czerwca 1928 r. zapisa³ siê najtragiczniejszymi wydarzeniami
w historii parlamentaryzmu jugos³owiañskiego. W wyniku zamachu dokonanego przez pos³a serbskiej Ludowej Partii Radykalnej, Puniê Raèicia, mieræ
ponios³o trzech deputowanych chorwackiej Ludowej Partii Ch³opskiej, dwaj
kolejni zostali ranni. Na miejscu zgin¹³ Pavle Radiæ, kilka godzin po zamachu Ðuro Basarièek, za nieca³e dwa miesi¹ce póniej w wyniku komplikacji
pourazowych zmar³ lider ugrupowania ch³opskiego Stjepan Radiæ. Z ¿yciem
uszli ranni w zamachu Ivan Pernar oraz Ivan Granða1.
Tragiczne wydarzenia w parlamencie jugos³owiañskim doczeka³y siê licznych i obszernych relacji w prasie europejskiej, w tym równie¿ polskiej.
W wielu regionach Polski rozprawiano o przyczynach zamachu, omawiano jego
przebieg i spekulowano o konsekwencjach. Uwadze polskich tytu³ów prasowych nie usz³y równie¿ wydarzenia, które mia³y miejsce w pierwszych tygodniach po zamachu. Wiod¹cym tematem doniesieñ prasowych by³a antysystemowa dzia³alnoæ partii chorwackich ludowców, a tak¿e stan zdrowia Stjepana
Radicia, wreszcie jego mieræ oraz jej konsekwencje dla trwa³oci Jugos³awii2.
1

D. Djokiæ, Elusive Compromise. A History of Interwar Yugoslavia, London 2007, s. 67.
Oficjaln¹ nazw¹ ówczesnego pañstwa jugos³owiañskiego by³o Królestwo Serbów, Chorwatów i S³oweñców.
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Czêsto w polskiej prasie nie by³o jednomylnoci co do opisywanych wydarzeñ, zarysowa³y siê bowiem ostre stanowiska, które krajowej opinii publicznej dostarczy³y szerokich mo¿liwoci identyfikacji z wydarzeniami
w Jugos³awii. Bezsprzeczny pozostaje fakt i¿ polska prasa nie zlekcewa¿y³a
opisywanych zajæ wobec ich bezprecedensowego znaczenia, które wkrótce
mia³o doprowadziæ do rekonstrukcji ustrojowej Królestwa w³adanego przez
Karaðorðeviciów.
Celem tego artyku³u jest wiêc omówienie przebiegu zamachu przeprowadzonego w parlamencie jugos³owiañskim w 1928 r., a tak¿e wskazanie przyczyn i konsekwencji tego zbrodniczego czynu. Rozwa¿ania w sensie ród³owym zosta³y oparte g³ówne na relacjach polskiej prasy miêdzywojennej,
w których da³o siê zauwa¿yæ du¿e zainteresowanie opisywanymi wydarzeniami. Publikacje polskiej prasy miêdzywojennej  czêsto oparte na relacjach
polskich korespondentów prasowych lub cytowane z innych doskonale zorganizowanych tytu³ów europejskich  stanowi¹ wiarygodne, a zarazem pasjonuj¹ce ród³o w zakresie omawianych wydarzeñ. W ka¿dym razie artyku³
w sensie materia³owym zosta³ uzupe³niony o najwa¿niejsz¹ literaturê przedmiotu, tj. przede wszystkim o ustalenia dokonane przez cenionego wspó³czenie serbskiego autora Dejana Djokicia, a tak¿e wybitnego chorwackiego
pisarza i publicysty Zvonimira Kulundicia, autora jedynej jak dot¹d monografii rozlegle omawiaj¹cej zamach parlamentarny w 1928 r.

Przyczyny i przebieg zamachu
Jeszcze w dniu zamachu 20 czerwca 1928 r. w wieczornym wydaniu
Kuriera Poznañskiego znalaz³a siê informacja o wydarzeniach, które mia³y
miejsce w parlamencie jugos³owiañskim. Tego dnia g³ównym ród³em doniesieñ dla poznañskiego dziennika by³ Budapeszt. Na podstawie relacji radiowej
ze stolicy wêgierskiej uzyskano komunikat, ¿e podczas posiedzenia sejmowego
pose³ Punia Raèiæ odda³ strza³y z rewolweru bêbenkowego w kierunku grupy
chorwackich pos³ów. W wyniku odniesionych ran na miejscu zmar³ pose³
Pavle Radiæ, za pos³owie Ivan Pernar oraz Ðuro Basarièek zostali ciê¿ko
ranni3. W relacji podkrelono, ¿e wszyscy deputowani byli cz³onkami Ludowej Partii Ch³opskiej, chorwackiego ugrupowania kierowanego przez wuja
zastrzelonego pos³a, charyzmatycznego Stjepana Radicia. W krótkim komunikacie znalaz³a siê równie¿ informacja o schwytaniu zamachowca przez
stra¿ parlamentarn¹. Doniesienia Kuriera Poznañskiego wskazywa³y,
¿e do zamachu dosz³o przed godzin¹ 13:30, wtedy bowiem z Zagrzebiem
zosta³y zerwane wszelkie po³¹czenia telefoniczne. Tymczasem pose³ Raèiæ
odda³ strza³y w kierunku chorwackich parlamentarzystów dok³adnie o go3

Tragiczne zajcia w skupczynie, Kurier Poznañski, 20 VI 1928, nr 278, s. 3.
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dzinie 11:25, a wiêc przesz³o dwie godziny przed zerwaniem ³¹cznoci
z Zagrzebiem4.
W wydaniach polskiej prasy z dnia 21 czerwca 1928 r. wydarzenia belgradzkie doczeka³y siê szerszych relacji. £ódzka Ilustrowana Republika
przesadnie poinformowa³a o krwawym posiedzeniu parlamentu, podczas którego zosta³o zamordowanych czterech pos³ów, a czterech kolejnych zosta³o
rannych, w tym przywódca chorwackich ludowców Stjepan Radiæ. Przebieg
posiedzenia w parlamencie jugos³owiañskim w relacji ³ódzkiej gazety okrelono jako bardzo burzliwy. Chorwaccy ludowcy wykrzykiwali w kierunku
przeciwników politycznych, g³ównie serbskich radyka³ów, liczne inwektywy.
Najbardziej aktywny pod tym wzglêdem by³ Stjepan Radiæ, który parlamentarzystów Ludowej Partii Radykalnej obrzuca³ okreleniami: winie,
³otrzy, bandyci!, Jestecie zwierzêtami i winiami! oraz Wasze miejsce nie
tutaj!, za w ripocie odpowiadano mu: Radiæ zwariowa³! Nale¿y go oddaæ
do szpitala! Pod obserwacjê lekarzy!. Przewodnicz¹cy parlamentu wreszcie
przerwa³ posiedzenie5, a gdy opuci³ salê sejmow¹ rozleg³y siê strza³y oddane
przez Raèicia w kierunku pos³ów chorwackich6. Zamachowiec mia³ nastêpnie
staæ spokojnie na swoim miejscu7, po czym aresztowa³a go ¿andarmeria. Te
informacje potwierdzi³y doniesienia G³osu Polski8 oraz Has³a £ódzkiego9.
Wstrz¹saj¹cy opis zamachu zamieci³ Kurier Poznañski: W pewnej
chwili w rêku pos³a radykalnego Raèicia b³ysn¹³ rewolwer, z którego pad³o
szeæ strza³ów. Niewypowiedziana panika ogarnê³a pos³ów. W pierwszych
³awach jeden z pos³ów z twarz¹ zalan¹ krwi¹ run¹³ na pod³ogê. By³ to pose³
Pavle Radiæ. Nastêpnie osunêli siê ze swoich ³aw ciê¿ko ranni pos³owie:
Pernar, Basarièek, Granða i Stjepan Radiæ. Przyby³y lekarz stwierdzi³ zgon
Pavle Radicia [...] Pozosta³ych rannych pos³ów przewieziono do szpitala10.
Jednoczenie nie potwierdzi³y siê informacje o natychmiastowym aresztowaniu Raèicia, którzy korzystaj¹c z zamieszania zbieg³ z parlamentu. Wed³ug
g³ównego radia belgradzkiego nied³ugo po dokonanym zamachu Raèiæ przyby³ do ministerstwa spraw wewnêtrznych, sk¹d minister Anton Koroec odda³ go w rêce belgradzkiej policji. Wkrótce zamachowiec wyda³ owiadczenie,
w którym stwierdzi³, ¿e nie móg³ d³u¿ej patrzeæ na obrzucanie b³otem
4

Z. Kulundiæ, Atentat na Stjepana Radiæa, Zagreb 1967, s. 418.
Obradom przewodniczy³ Serb Ninko Periæ. Szkic sytuacyjny dramatycznego posiedzenia
zosta³ opublikowany w artykule o przebiegu zamachu pióra chorwackiej historyk Jean Lunt
Marinovic. Zob. Croatian View Point, http://www.croatianviewpoint.com, J. L. Marinovic,
80th Anniversary of Serbian Assassination of Croatian MPs in Belgrade, 18 VII 2013.
6 Krwawe posiedzenie Skupsztyny, Ilustrowana Republika, 21 VI 1928, nr 170, s. 1.
7 Ibidem.
8 Mord w parlamencie, G³os Polski. Dziennik polityczny, spo³eczny i literacki, 21 VI
1928, nr 170, s. 3.
9 Strza³y w parlamencie jugos³owiañskim, Has³o £ódzkie. Dziennik Bezpartyjny, 21 VI
1928, nr 170, s. 1.
10 Dalsze szczegó³y tragicznych zajæ w skupczynie, Kurier Poznañski, 21 VI 1928,
nr 280, s. 1.
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wszystkiego, co serbskie11. Swój czyn t³umaczy³ silnym impulsem emocjonalnym pod wp³ywem przebiegu obrad w parlamencie. Stwierdzi³, ¿e gotów
jest poddaæ siê bez wyroku karze mierci przez rozstrzelanie. Ponadto Raèiæ
wyjani³, ¿e nie opuci³ parlamentu po to, aby uciekaæ, ale by za³atwiæ swe
prywatne sprawy12.
Wczeniej, 21 czerwca 1928 r., w porannym wydaniu Kuriera Poznañskiego zosta³y opublikowane szczegó³owe informacje o zamachu. Komunikaty radiowe i telegraficzne nap³ynê³y do Poznania z Belgradu, Zagrzebia,
Wiednia oraz Berlina13. Drog¹ radiow¹ z Zagrzebia ustalono, ¿e w wyniku
strza³ów oddanych przez Raèicia ciê¿ko ranny w brzuch zosta³ równie¿ Stjepan Radiæ, a wskutek odniesionych ran w okolicach szyi zmar³ Ðuro Basarièek14.
Kilka godzin po zamachu lidera chorwackich ludowców odwiedzi³ sam
król Aleksander I, który odby³ d³u¿sz¹ rozmowê z rannym politykiem15, po
czym Stjepan Radiæ zosta³ przewieziony na blok operacyjny. Monarcha dzieñ
po zamachu nawiedzi³ tak¿e trumnê zamordowanego Pavle Radicia, a nastêpnie z³o¿y³ kondolencje wdowie po nim16. Natomiast Rada Ministrów Królestwa SHS wyda³a uchwa³ê, w której zdecydowano o pochowaniu ofiar na
koszt pañstwa, udzieleniu wszelkiej pomocy rodzinom zabitych oraz zapewnieniu kosztów leczenia poszkodowanym. Warto te¿ dodaæ, ¿e w Zagrzebiu na
znak ¿a³oby zamkniêto lokale publiczne, a tak¿e przerwano pracê w niektórych warsztatach i instytucjach przemys³owych  tego typu okolicznoci nie
mia³y miejsca w innych nie-chorwackich czêciach Jugos³awii17.
Tymczasem opiniê na temat pos³a Raèicia do Kuriera Poznañskiego
przes³a³a z Wiednia Polska Agencja Telegraficzna, wedle której by³ on znany
jako: Jeden z najwiêkszych krzykaczów i bra³ ¿ywy udzia³ w burzliwych
zajciach ostatniego posiedzenia, w czasie którego obrzuca³ najostrzejszymi
wyzwiskami Stjepana Radicia i jego zwolenników18. Wkrótce szersz¹ biografiê zamachowca zamieci³a Ilustrowana Republika19. W prasie poinformo11

Zeznania zabójcy, Kurier Poznañski, 21 VI 1928, nr 280, s. 1.
Ibidem.
13 Szczegó³y tragicznego zajcia w skupczynie, Kurier Poznañski, 21 VI 1928, nr 279, s. 1.
14 W tym komunikacie znalaz³a siê tak¿e informacja, ¿e wskutek zamachu zmar³ pose³
o nazwisku Pawierawicz. Chodzi³o prawdopodobnie o obecnego na sali Svetozara Pribiæevicia,
który siedzia³ po prawej stronie od Stjepana Radicia, który nie odniós³ ¿adnych ran w zamachu.
Postrzelony zosta³ natomiast siedz¹cy po lewej stronie od lidera Ludowej Partii Ch³opskiej Ivan
Granða, a o nim w cytowanym komunikacie nie wspominano.
15 Szczegó³y , Kurier Poznañski, 21 VI 1928, nr 280, s. 1.
16 W prasie przytoczono ostatnie s³owa Pavle Radicia, który na chwilê przed zgonem
powiedzia³: Ratujcie mnie dla mojej biednej ¿ony i mych biednych kochanych dzieci!. Ibidem.
17 Ibidem.
18 Ibidem.
19 W tej gazecie poinformowano o tym, ¿e Raèiæ w 1905 r. wyemigrowa³ do Belgradu, gdzie
prowadzi³ dzia³alnoæ przeciwko czarnogórskiemu ksiêciu Miko³ajowi. Dwa lata póniej zosta³
aresztowany wraz z grup¹ emigrantów planuj¹cych wysadzenie parlamentu Czarnogóry, ale
z wiêzienia zbieg³. Nastêpny wyrany lad jego aktywnoci mia³ miejsce w 1918 r. Wtedy Raèiæ
12
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wano równie¿, ¿e bêdzie on s¹dzony na podstawie 155 paragrafu ustawy
karnej o dokonanie dwóch morderstw i usi³owanie dokonania kolejnych
dwóch20. Warto te¿ przytoczyæ informacjê o tzw. w¹tku Popovicia. Otó¿ pose³
Ludowej Partii Radykalnej w przededniu zamachu otwarcie grozi³ Stjepanowi Radiciowi. Mia³ do niego wykrzyczeæ w parlamencie: Jeszcze pan straci
tu sw¹ g³owê. O to sam siê ju¿ postaram21.

Il. 1. Strona tytu³owa Dziennika Bia³ostockiego wydanego 22 czerwca 1928 roku
ród³o: Parlament Jugos³awii zbroczony krwi¹, Dziennik Bia³ostocki, 22 VI 1928, nr 172, s. 1.

W nastêpnych dniach po zamachu w parlamencie jugos³owiañskim na
³amach polskiej prasy ruszy³y spekulacje na temat przyczyn i konsekwencji
mordu dokonanego przez pos³a Raèicia. Na ³amach £ódzkiego Echa Wieczornego stwierdzono, ¿e Raèiæ upatrywa³ w Stjepanie Radiciu i partii chorwackich ludowców zagro¿enie dla trwa³oci Jugos³awii. Jednoczenie ujawniono,
znalaz³ siê na licie oficerów spiskuj¹cych przeciwko nastêpcy tronu serbskiego, ksiêciu Aleksandrowi, ale skar¿ono go tylko pod zarzutem sk³adania fa³szywych zeznañ. Kroaci przeciw
Serbom, Ilustrowana Republika, 24 VI 1928, nr 173, s. 4.
20 Pogrzeb zamordowanych pos³ów w Zagrzebiu, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25 VI
1928, nr 174, s. 11.
21 W rzeczywistoci Popoviæ wypowiedzia³ takie s³owa: Jamèim svojom glavom, da Stjepan Radiæ mora danas ovdje biti ubijen..., które w polskim przek³adzie brzmi¹: Gwarantujê
jego g³ow¹, ¿e Stjepan Radiæ musi dzi tutaj zgin¹æ  (t³umaczenie autora). Por. Z. Kulundiæ,
op. cit., s. 388; Szczegó³y , Kurier Poznañski, 21 VI 1928, nr 280, s. 1.
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¿e dzieñ przed zamachem czarnogórski pose³22 wraz z grup¹ dwudziestu
dwóch innych deputowanych serbskich radyka³ów z³o¿y³ wniosek o zbadanie
stanu umys³owego przywódcy chorwackich ludowców. Wniosek nie by³ jednak rozpatrywany. Powo³uj¹c siê na ród³a belgradzkie dziennikarze ³ódzkiej
gazety stwierdzili, ¿e Raèiæ mia³ zamiar wymordowaæ wszystkich pos³ów
chorwackich, ale  jak mia³ zeznaæ zamachowiec  zabrak³o mu pocisków
w rewolwerze. Gazeta krytycznie oceni³a te¿ Stjepana Radicia, którego nazwano nieobliczalnym demagogiem, separatyst¹ i agitatorem23. Ponadto spekulowano, ¿e Strza³y w Skupczynie rozogni¹ ranê rozdzielaj¹c¹ Serbów
i Chorwatów, która zdawa³a siê zabliniaæ po wejciu Radicia wraz z chorwack¹ parti¹ ch³opsk¹ do parlamentu jugos³owiañskiego24.
Tymczasem 22 czerwca 1928 r. w obszernej relacji na ³amach Dziennika
Bia³ostockiego zasugerowano, ¿e przyczyny zamachu mog³y wynikaæ z prowokacji chorwackiej wobec niepoczytalnego czarnogórskiego pos³a. Otó¿ zdaniem dziennikarzy tej gazety na chwilê przed tragedi¹ parlamentarn¹ do
rozwcieczonego Raèicia próbowa³ zbli¿yæ siê i obrzuciæ go obelgami pose³
Pernar, którego jednak powstrzyma³ deputowany Basarièek. Reakcj¹ czarnogórskiego zamachowca by³y wykrzyczane s³owa: Zastrzelê ka¿dego, kto siê
do mnie zbli¿y!25, po czym wyci¹gn¹³ broñ i zacz¹³ strzelaæ26. Te doniesienia
czêciowo potwierdzi³ sam Raèiæ, który stwierdzi³, ¿e mia³ wra¿enie, i¿ Pernar chce siê na niego rzuciæ, ale szeroko rozumianej opinii publicznej wola³
przedstawiæ bardziej donios³¹ wersjê, w której jako g³ówne motywy swojego
czynu wymieni³ ochronê serbskoci, jugos³owiañskoci, t³umacz¹c siê silnym
impulsem emocjonalnym pod wp³ywem wydarzeñ parlamentarnych27. Wszystko
to bez w¹tpienia wskazuje na szereg zaburzeñ psychicznych w pokrêtnej
osobowoci Raèicia.
Kolejne dni w polskiej prasie up³ywa³y pod znakiem licznych doniesieñ i dyskusji z Jugos³awii. Przyczyny zamachu, stan zdrowia Stjepana
Radicia oraz nastroje spo³eczne w Belgradzie i Zagrzebiu by³y wiod¹cymi
tematami poruszanymi w popularnych polskich tytu³ach prasowych. Ró¿ne
by³y oceny wydarzeñ w parlamencie jugos³owiañskim. O ile w pierwszych
kilkunastu godzinach po zamachu w polskiej prasie dominowa³y niejasnoci
co do przyczyn wydarzeñ w Belgradzie, o tyle po kilku dniach popularne
22 Interesuj¹ce, ¿e w ³ódzkiej gazecie podano informacjê o narodowoci Raèicia, bêd¹cego
przecie¿ Czarnogórcem, co wiadczy³o o akceptowaniu i rozumieniu odrêbnoci pomiêdzy narodem czarnogórskim a serbskim przez £ódzkie Echo Wieczorne. Inn¹ orientacjê pod tym wzglêdem g³osili przecie¿ Nikola Paiæ i serbskie elity polityczne. Czarnogórskoæ nie znajdowa³a te¿
uznania wród wielu przedstawicieli rodowiska miêdzynarodowego.
23 Zeznania mordercy, £ódzkie Echo Wieczorne, 21 VI 1928, nr 146, s. 1.
24 Ibidem.
25 Parlament Jugos³awii zbroczony krwi¹, Dziennik Bia³ostocki, 22 VI 1928, nr 172, s. 1.
26 Z relacji Dziennika Bia³ostockiego mo¿na siê równie¿ dowiedzieæ o motywach przyniesienia broni przez Raèicia do parlamentu. Pose³ stwierdzi³, ¿e nosi³ j¹ z przyzwyczajenia od
czasu wojen ba³kañskich, w których bra³ udzia³. Ibidem.
27 Ibidem.
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tytu³y podzieli³y siê w opiniach na temat samej sytuacji w Jugos³awii po
zamachu.
Dziennikarze Goñca Wielkopolskiego w artykule opublikowanym
23 czerwca 1928 r. sformu³owali mia³¹ tezê, ¿e g³ównym powodem krwawego dramatu w parlamencie jugos³owiañskim by³o z³o¿enie podpisu przez
szefa dyplomacji jugos³owiañskiej Vojislava Marinkovicia pod uk³adami jugos³owiañsko-w³oskimi reguluj¹cymi kwestie obywatelskie, finansowe i komunikacyjne w sprawie Fiume28. Uk³ad budz¹cy oburzenie Chorwatów, podpisany 20 lipca 1925 r. w Nettuno, gwarantowa³ W³ochom swobodne migrowanie
i osiedlanie siê w Dalmacji. Z tego powodu, gdy po trzech latach dokument
zosta³ przed³o¿ony do ratyfikacji, rodowisko chorwackich ludowców podejmowa³o wszelkie dzia³ania, aby traktat nie nabra³ mocy obowi¹zuj¹cej. Zdaniem dziennikarzy Goñca Wielkopolskiego to w³anie ta sprawa rozwcieczy³a Stjepana Radicia. To w du¿ej mierze jemu przypisano odpowiedzialnoæ
za wydarzenia w parlamencie, a szczególnie obarczono go za mieræ siostrzeñca Pavle. Ponadto stwierdzono, ¿e tendencje separatystyczne wobec Jugos³awii
nie przesta³y byæ nigdy obce Stjepanowi Radiciowi. Okrelono go sprawc¹
licznych kryzysów parlamentarnych, demagogiem i wybitnym radykalist¹,
cz³owiekiem, który przysporzy³ ju¿ wiele k³opotów Jugos³awii. Natomiast przychylnie wypowiedziano siê na temat Pavle Radicia, który  zdaniem dziennikarzy Goñca Wielkopolskiego  by³ politykiem umiarkowanym, potrafi¹cym
odwodziæ stryja od gwa³townych dzia³añ29.
W kontrowersyjnym artykule spekulowano na temat mo¿liwych konsekwencji zamachu. Uznano, ¿e wydarzenia w parlamencie spowoduj¹ powa¿ne
komplikacje w stosunkach jugos³owiañsko-w³oskich, które nastêpnie mog¹
oddzia³ywaæ na pozosta³e pañstwa. W sugestywnej formie stwierdzono, ¿e:
Na po³udniu Europy z dymów rewolweru Raciczowego urosn¹æ mog¹ niebezpieczne chmury. Dla dobra pokoju dymy te jednak powinny rozproszyæ zabiegi rozumnych polityków, by z trudem budowane dzie³o powszechnej zgody nie
zosta³o naruszone30. Ponadto w Goñcu Wielkopolskim zosta³a równie¿ zamieszczona krótka kronika ostatnich wydarzeñ w Jugos³awii ze szczególnym
uwzglêdnieniem stanu zdrowia Stjepana Radicia, który  wed³ug Agencji
Avala  [ ] po dokonaniu operacji znacznie siê poprawi³31.
28 Swoista poprawnoæ polityczna dziennikarzy Goñca Wielkopolskiego by³a uderzaj¹ca. W artykule u¿yto nazwy Fiume zamiast Rijeka, czym ewidentnie dano wyraz poparcia dla
¿¹dañ w³oskich. Nale¿y pamiêtaæ i¿ d³ugotrwa³y spór jugos³owiañsko-w³oski o chorwack¹ Rijekê
zosta³ teoretycznie uregulowany na mocy traktatu podpisanego 27 stycznia 1924 r. w Rzymie.
Postanowieñ traktatu nie zaakceptowali jednak Chorwaci. W rzeczywistoci traktat nie uregulowa³ wielu kwestii, które by³y przedmiotem licznych sporów pomiêdzy pañstwami w kolejnych
latach. Stopniowo przewa¿a³y ¿¹dania w³oskie. Nastêpstwem tej sytuacji by³o podpisanie 20 lipca
1925 r. jugos³owiañsko-w³oskiego uk³adu w Nettuno, który gwarantowa³ W³ochom swobodne
migrowanie i osiedlanie siê w Dalmacji. Ratyfikacja traktatu trwa³a przesz³o trzy lata. Nast¹pi³a piêæ dni po mierci Stjepana Radicia, czyli 13 sierpnia 1928 r.
29 mieræ w Skupczynie, Goniec Wielkopolski, 23 VI 1928, nr 143, s. 1.
30 Ibidem.
31 Po strza³ach w Skupczynie, Goniec Wielkopolski, 23 VI 1928, nr 143, s. 2.
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Innych przyczyn krwawych wydarzeñ w Belgradzie dopatrywali siê
dziennikarze Ilustrowanego Kuryera Codziennego w du¿ym artykule, opublikowanym 23 czerwca 1928 r. W tekcie stwierdzono, ¿e Jugos³awia znalaz³a siê w stanie ciê¿kiego przesilenia wewnêtrznego. Niejako w formie kontrastu do wydarzeñ w Belgradzie opublikowano rozmowê króla Aleksandra I
z francuskim dziennikarzem Julesem Sauerweinem, która odby³a siê dzieñ
przed zamachem, czyli 19 czerwca 1928 r.. Król wtedy powiedzia³: Spójrz
pan [...] na nasz kraj tak piêkny, tak bogaty i tak ró¿norodnie ukszta³towany,
od S³owenii, która jest Tyrolem jugos³owiañskim, do Wardaru, gdzie ronie
bawe³na. Przejd pan przez Boniê, w której ca³y wschód siê odzwierciedla
i przez nasz¹ przecudn¹ riwierê dalmatyñsk¹. We wszystkich tych pod
wzglêdem obyczaju, klimatu i produkcji w tak ró¿nych okolicach spotkasz
pan jeden i ten sam lud jugos³owiañski. Ró¿nice w dziedzinie religii i pisma
nie zmieniaj¹ nic w fakcie zasadniczym, ¿e wszyscy mieszkañcy mówi¹ jednym jêzykiem i maj¹ wspólny idea³, który wyra¿a siê w ¿yczeniu pêdzenia
¿ycia pokojowego w tym kraju, w którym Bóg obdarzy³ nas wszystkim, czego
do ¿ycia potrzebujemy. Nie grozimy nikomu, nie obra¿amy nikogo. Wród
prawos³awnych, wród katolików, wród muzu³manów, w ka¿dym spotkanym
cz³owieku zobaczysz pan Jugos³owianina, który jest odwa¿nym, cierpliwym
i namiêtnie oddanym tradycjom niezawis³oci32.
S³owa wypowiedziane przez monarchê w przeddzieñ zamachu zosta³y
gorzko zweryfikowane, gdy od kul Raèicia na ziemiê osuwali siê kolejni
chorwaccy pos³owie. Dlatego równie¿ dziennikarze krakowskiego dziennika
rozwa¿ali ró¿ne aspekty funkcjonowania Jugos³awii, która  ich zdaniem
 od uchwalenia konstytucji w 1921 r. zosta³a podzielona na dwa g³ówne
ruchy w pañstwie, tj. przeciwników zmian oraz rewizjonistów. Pierwsz¹ grupê utworzyli demokraci i radykalni Serbowie, obroñcy ustroju Jugos³awii,
druga, skupiona przede wszystkim wokó³ Chorwatów i przedstawicieli Boni,
domaga³a siê wzmocnienia w³adzy królewskiej kosztem prerogatyw rz¹du,
a tak¿e reformy administracyjnej pañstwa oraz utworzenia izby wy¿szej
w parlamencie. Maj¹c na uwadze te podzia³y  dodatkowo skomplikowane
mozaik¹ narodowociow¹, wyznaniow¹ i obyczajow¹ w pañstwie  ³atwiej
zrozumieæ wypadki w parlamencie. Przynajmniej w ten sposób czyn Raèicia
t³umaczono w Ilustrowanym Kuryerze Codziennym33.
Ponadto na ³amach krakowskiego dziennika stwierdzono, ¿e wydarzenia
w parlamencie nie powinny wp³yn¹æ na byt Jugos³awii, a wrêcz mog¹ oczyciæ pañstwo z rozwydrzonego partyjniactwa34. Negatywne konsekwencje zamachu mog³y  zdaniem cytowanej gazety  zaogniæ resentyment Chorwatów do Serbów i pog³êbiæ antagonizmy dzielnicowe35, ale zarówno sytuacja
32 Mordercze strza³y w skupsztynie belgradzkiej, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23 VI
1928, nr 172, s. 1.
33 Ibidem, s. 12.
34 Ibidem, s. 2.
35 Ibidem.
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wewnêtrzna w kraju, jak i niesprzyjaj¹ce po³o¿enie miêdzynarodowe powinny wp³yn¹æ mobilizuj¹co na jego przetrwanie36.
Warto dodaæ, ¿e dwa dni po zamachu oficjalne owiadczenie wystosowa³
pose³ jugos³owiañski w Polsce Jovan D. Milankoviæ37. G³ówne w¹tki tego
owiadczenia zosta³y zacytowane 23 czerwca 1928 r. w Gazecie Lwowskiej.
Pose³ stara³ siê wyjaniæ motywy zamachu, twierdz¹c w obronie Raèicia, ¿e:
Zabójstwa dokonano na tle antagonizmów osobistych, zaostrzonych ostatnio
powtarzaj¹cymi siê wci¹¿ obrazami przedstawicieli stronnictw rz¹dowych
przez reprezentantów opozycji38, a zarazem zwróci³ uwagê, i¿ Raèiæ by³
cz³owiekiem egzaltowanym i ³atwo obra¿aj¹cym siê.
Takie t³umaczenia mia³y odci¹gn¹æ polsk¹ (i miêdzynarodow¹) opiniê
publiczn¹ od formu³owania wobec Jugos³awii os¹dów jako o pañstwie pozbawionym elementarnych zasad parlamentaryzmu, sk³óconym i pogr¹¿onym
w konfliktach narodowociowych. Zreszt¹ zapewnienia cytowanego pos³a
o tym, ¿e aktualnie w Jugos³awii panuje spokój i ³ad, a ludnoæ wyra¿a
wielk¹ wdziêcznoæ królowi, poniewa¿ odwiedzi³ rannych i rodziny zamordowanych, tylko utwierdza w przekonaniu o staraniach jugos³owiañskich elit
w kreowaniu, mimo wszystko, optymistycznego obrazu Jugos³awii39.
W tym samym wydaniu Gazety Lwowskiej zosta³ umieszczony krótki
artyku³, w którym rozpatrywano sytuacjê polityczn¹ w Jugos³awii po zamachu. Zwrócono uwagê na gwa³town¹ rywalizacjê partyjn¹ w pañstwie, bêd¹c¹
 zdaniem dziennikarzy lwowskiego dziennika  konsekwencj¹ stosunków
panuj¹cych w przedwojennej Serbii. W sumie wiêc Gazeta Lwowska by³a
zdania, ¿e bezporednich przyczyn krwawego zajcia w parlamencie nale¿y
upatrywaæ w dominacji serbskiej w pañstwie, za zamach dokonany przez
Raèicia wymownie okrelono refleksem wzburzenia, które powsta³o w ostatnich tygodniach40. Tak¹ ocenê sytuacji w Jugos³awii po zamachu parlamentarnym dobitniej rozwiniêto w Dzienniku Bia³ostockim.
Na ³amach wspomnianej gazety 23 czerwca 1928 r. opublikowano fragmenty rozmowy przeprowadzonej z by³ym referentem prasowym poselstwa
jugos³owiañskiego w Warszawie, korespondentem warszawskim gazety
Obzor, Chorwatem Vlastimilem Mareem. Jego zdaniem tragedia w Belgradzie by³a nastêpstwem: [...] nieobliczalnej szowinistycznej supremacji starej
Serbii, której wyk³adnikiem politycznym s¹ radyka³owie41. Wspominana supremacja, zdaniem Marea, mia³a ujawniaæ siê w zwalczaniu przez radyka36

Ibidem.
Jovan D. Milankoviæ by³ jugos³owiañskim pos³em nadzwyczajnym i ministrem pe³nomocnym w Polsce w okresie od 16 maja 1928 r. do 13 marca 1929 r. Stosunki dyplomatyczne
Polski. Informator, red. K. Szczepanik, A. Herman-£ukasik, B. Janicka, Warszawa 2007, s. 206.
38 Owiadczenie Pos³a S.H.S. w Warszawie, Gazeta Lwowska, 23 VI 1928, nr 142, s. 1.
39 Ibidem.
40 Strza³y w parlamencie, Gazeta Lwowska, 23 VI 1928, nr 142, s. 2.
41 Szowinizm Serbów grozi w jednoæ jugos³owiañskiego pañstwa, Dziennik Bia³ostocki,
23 VI 1928, nr 173, s. 2.
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³ów serbskich wszelkich roszczeñ narodowych, kulturalnych i gospodarczych
ze strony poaustriackich krajów sukcesyjnych, a wiêc Banatu, Baèki, Chorwacji, S³awonii, Boni i Hercegowiny oraz Dalmacji. Jego zdaniem serbscy
radyka³owie, zajmuj¹cy przecie¿ najwa¿niejsze stanowiska pañstwowe, ignorowali aspiracje wymienionych terytoriów. Stosowali te¿ liczne prowokacje,
jak zawieranie traktatów z W³ochami. Takie dzia³ania Mare okreli³ skrytym d¹¿eniem radyka³ów do supremacji Serbii, a wyrazicielami ideologii
jugos³owiañskiej okreli³ Chorwacjê i S³oweniê, gdzie czci siê i kocha króla
jak w ¿adnym innym regionie Jugos³awii. To równie¿ w osobie monarchy
Aleksandra I chorwacki dziennikarz upatrywa³ szansê zjednoczenia tzw. Jugos³owian: Król tego dokona!, stwierdzi³ z du¿¹ stanowczoci¹ na ³amach
bia³ostockiego dziennika42.
Marginalne znaczenie mia³y informacje, jakoby Raèiæ zacz¹³ strzelaæ do
chorwackich pos³ów, poniewa¿ Pavle Radiæ w trakcie posiedzenia wspomnia³
o ksiêciu Kontromaniczu. Ta zagadkowa postaæ wed³ug wiedeñskiego Wiener Algemeine Zeitung mia³a byæ przodkiem ksiêcia Boni i pretendentem
do chorwackiego tronu. Wspomnia³y o nim równie¿ m.in. Nowy Kurier,
Gazeta Lwowska oraz Ilustrowany Kuryer Codzienny. W relacji tej ostatniej gazety Kontromanicz zosta³ okrelony hochsztaplerem, wczeniej karanym za inne oszustwa, w tym podawanie siê za brata ma³¿onki króla Aleksandra I, królowej Marii Karaðorðeviæ43.

Sytuacja w Zagrzebiu po zamachu
Kolejnym interesuj¹cym w¹tkiem w kontekcie zamachu parlamentarnego by³a sytuacja w Zagrzebiu, czyli politycznym, spo³ecznym, kulturowym
i religijnym centrum narodu chorwackiego w Jugos³awii. Dwa dni po zamachu na ³amach Kuriera Poznañskiego doæ enigmatycznie wspomniano
o nasilaj¹cych siê niepokojach w Zagrzebiu44.Ten w¹tek zosta³ rozwiniêty
m.in. na ³amach S³owa Pomorskiego, gdzie 23 czerwca 1928 r. poinformowano, ¿e od dnia zamachu sytuacja w Zagrzebiu utrzymywa³a siê w tonie
¿a³oby narodowej. Dzieñ po zamachu wszystkie dzienniki zagrzebskie zosta³y
wydane w czarnych obwódkach, a na ich ³amach opisywano ¿yciorysy ofiar,
potêpiano zabójcê i podnoszono w¹tki antyserbskie. W emocjonalnych s³owach rozwodzono siê te¿ nad straszn¹ zbrodni¹45, która zosta³a dokonana
w stolicy Serbii46. W Zagrzebiu do odwo³ania zamkniêto niemal wszystkie
42

Ibidem.
Doko³a krwawego zajcia w Skupczynie, Nowy Kurier, 24 VI 1928, nr 144, s. 1; Po
strza³ach w Skupczynie, Gazeta Lwowska, 24 VI 1928, nr 143, s. 3; Pogrzeb zamordowanych
pos³ów w Zagrzebiu, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 25 VI 1928, nr 174, s. 11.
44 Krwawe zajcia w skupczynie nie bêdê mia³y powa¿niejszych nastêpstw, Kurier Poznañski, 22 VI 1928, nr 282, s. 3.
45 Po zbrodni w Bia³ogrodzie, S³owo Pomorskie, 23 VI 1928, nr 143, s. 2.
46 Ibidem.
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sklepy i wywieszono flagi ¿a³obne. O godzinie 16:00 usta³ ruch uliczny, dosz³o
te¿ do demonstracji ulicznych, w wyniku których aresztowano kilku demonstrantów47.
W rzeczywistoci zamieszki w Zagrzebiu od dnia zamachu parlamentarnego nasila³y siê z ka¿d¹ godzin¹. Krytyczny moment nast¹pi³ wieczorem
22 czerwca 1928 r., o czym informowa³y te¿ polskie gazety. W porannym
wydaniu Kuriera Poznañskiego 23 czerwca 1928 r. szeroko pisano o zagrzebskich demonstrantach, dla spacyfikowania których rz¹d jugos³owiañski
wys³a³ liczne oddzia³y policji. W wyniku dzia³añ policyjnych zginê³y dwie
osoby, wiele zosta³o rannych, a ponadto dokonano licznych aresztowañ. Wed³ug informacji Polskiej Agencji Telegraficznej szczególnie nasilone demonstracje w Zagrzebiu rozpoczê³y siê 22 czerwca 1928 roku o godzinie 20:00.
Zgromadzony t³um w liczbie piêciu tysiêcy osób zachowywa³ siê agresywnie
na ulicach Zagrzebia, w wyniku czego policja zastrzeli³a cztery osoby, piêædziesi¹t rani³a, za sto kolejnych zosta³o aresztowanych48.
Wiêcej informacji na temat rozruchów w Zagrzebiu zosta³o zamieszczonych na ³amach Ilustrowanego Kuryera Codziennego. W krakowskiej gazecie napisano o kilku demonstracjach przeprowadzonych 22 czerwca 1928 r.,
które mia³y miejsce w Zagrzebiu od wczesnych godzin porannych i trwa³y do
pónego wieczora. Szczególnie grona sytuacja wytworzy³a siê w czasie przewo¿enia zw³ok zamordowanych pos³ów z Belgradu do Zagrzebia. W wyniku
staræ z policj¹ zginê³y wtedy trzy osoby, czternacie zosta³o rannych,
a w pónych godzinach wieczornych mieræ ponios³y kolejne trzy osoby49.
Równie¿ Ilustrowana Republika opisywa³a wydarzenia w Zagrzebiu.
Wed³ug relacji tej gazety w miecie odby³y siê dwie g³ówne demonstracje
 poranna i wieczorna. W porannej uczestniczy³o oko³o piêtnastu tysiêcy
ludzi, którzy domagali siê ust¹pienia rz¹du kierowanego przez Velimira Vukiæevicia. W wyniku staræ z t³umem mieræ ponios³o piêciu policjantów,
a kilkunastu zosta³o rannych. Nie podano natomiast informacji o ofiarach
w ludnoci cywilnej. Pónym wieczorem odby³a siê druga demonstracja, która by³a rezultatem pog³osek o mierci Stjepana Radicia. Z tego powodu pod
redakcj¹ rz¹dowego organu prasowego Ustarni List zgromadzi³ siê piêciotysiêczny t³um, nad którym nie potrafi³a zapanowaæ policja. W³adze w Belgradzie zdecydowa³y siê wiêc na wys³anie ¿andarmerii, która u¿y³a broni. Zginê³o
dwóch robotników, czterdzieci trzy osoby zosta³y ranne, a sto osiemdziesi¹t
47 Materia³y zawarte w Archiwum Jugos³owiañskim wskazuj¹, ¿e pierwsze demonstracje
w Zagrzebiu odby³y siê ju¿ w dniu zamachu na Stjepana Radicia. Jednym z zatrzymanych
demonstrantów by³ Josip Broz, ówczesny sekretarz Zwi¹zku Pracowników Przemys³u Metalurgicznego Chorwacji oraz sekretarz zagrzebskiego oddzia³u Komunistycznej Partii Jugos³awii.
Arhiv Jugoslavije, Çáèðêà Âî¼èñëàâà £îâàíîâèà Ìàðàìáîà, sygn. 335-17, Äåìîíñòðàöè¼å

ó Çàãðåáó Ïîâîäîì Ñêóïøòèíñêîã Àòåíòàòà, Tåëåãðàì.

48 ¯a³obne manifestacje i krwawe demonstracje w Zagrzebiu, Kurier Poznañski, 23 VI
1928, nr 283, s. 3.
49 Zabici i ranni w Zagrzebiu, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24 VI 1928, nr 173, s. 9.
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aresztowano. Sytuacja siê uspokoi³a, gdy z Belgradu nap³ynê³a wiarygodna
informacja, i¿ Stjepan Radiæ ¿yje, aczkolwiek miasto pozosta³o pod sta³¹
kontrol¹ policji i ¿andarmerii50.
Warto te¿ wspomnieæ, ¿e  w myl doniesieñ Goñca Wielkopolskiego
 w Zagrzebiu ukaza³o siê rozporz¹dzenie rz¹dowe, na mocy którego bramy
domów oraz lokali publicznych mia³y byæ zamkniête od godziny 19:00 do 6:00.
Przebywanie na ulicach miasta po godzinie 19:00 zosta³o zakazane z wy³¹czeniem osób, których zawód do tego zmusza. Tak¹ sytuacjê dziennikarze Goñca
Wielkopolskiego skomentowali: W Zagrzebiu niemal¿e stan wojenny!51.

Il. 2. Fotografia króla Aleksandra I z ma³¿onk¹ w kontracie z nag³ówkami opisuj¹cymi
kryzysowe wydarzenia w Zagrzebiu po zamachu na chorwackich pos³ów
ród³o: Zabici i ranni w Zagrzebiu, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 24 VI 1928, nr 173, s. 9.

Kolejne doniesienia o sytuacji w Zagrzebiu nap³ynê³y do Polski dzieñ po
pogrzebie Pavle Radicia oraz Ðuro Basarièeka w dniu 24 czerwca 1928 r.
Pogrzeb zamordowanych pos³ów zosta³ wykorzystany przez partiê chorwackich ludowców do przeprowadzenia pokojowej manifestacji antyrz¹dowej.
Kurier Poznañski informowa³: W pogrzebie wziê³o udzia³ ca³e miasto. Budynki przystrojone by³y w chor¹gwie ¿a³obne. Sk³ady, banki i zak³ady przemys³owe zosta³y zamkniête. Konduktowi ¿a³obnemu towarzyszy³y t³umy publicznoci [...] Zwraca³y uwagê dwa ogromne wspania³e wieñce od króla
serbskiego, niesione na czele pochodu52. W trakcie pogrzebu wyg³oszono
orêdzie przygotowane przez Stjepana Radicia, w którym polityk wezwa³ na50

Jugos³awia na wulkanie, Ilustrowana Republika, 23 VI 1928, nr 172, s. 2.
Sytuacja w Jugos³awii, Goniec Wielkopolski, 24 VI 1928, nr 144, s. 1.
52 Demonstracyjny pogrzeb pos³ów Radicza i Bazariczka, Kurier Poznañski, 24 VI 1928,
nr 285, s. 1.
51
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ród chorwacki do zachowania spokoju oraz wiernoci królowi53. Podczas ceremonii pogrzebowych przemówi³a równie¿ wdowa po Pavle Radiciu, która
wyrazi³a nadziejê, ¿e ¿ycie jej mê¿a by³o ostatni¹ ofiar¹ z³o¿on¹ na o³tarzu
zgody serbsko-chorwackiej54.
Jednak w Zagrzebiu wci¹¿ wrza³o. Wed³ug relacji Ilustrowanej Republiki Rada Miejska w Zagrzebiu jeszcze w dniu 23 czerwca 1928 r. przyjê³a
rezolucjê, w której zamachowca Raèicia okrelono przypadkowym morderc¹,
za odpowiedzialnoæ za wydarzenia w parlamencie jugos³owiañskim przypisano wszystkim, którzy wraz z Czarnogórcem brali udzia³ w serbskiej polityce hegemonii terroru55. Chodzi³o oczywicie o rodowisko serbskich radyka³ów, a tak¿e wspó³pracuj¹ce z nimi ugrupowania. W tej rezolucji zarzucono
Belgradowi stosowanie pod³ej taktyki, która od 1918 r. mia³a s³u¿yæ terrorowi wobec narodu chorwackiego. Podczas sesji rady wzburzeni radni wykrzykiwali: Precz z mordercami Chorwatów!56.
Tymczasem Gazeta Lwowska poda³a informacjê, ¿e partia chorwackich
ludowców oraz jej polityczni sprzymierzeñcy w ramach tzw. Koalicji Demokratycznej Ch³opskiej (zaliczali siê do niej m.in. serbscy roz³amowcy demokratyczni pod kierownictwem Svetozara Pribiæevicia) podjêli decyzjê o wycofaniu siê z uczestnictwa w pracach parlamentu dopóki Chorwaci nie
uzyskaj¹ zadoæuczynienienia i dopóki nie zostan¹ zagwarantowane prawa
niezbêdne do uzyskania równouprawnienia parlamentarnego. Ponadto politycy chorwaccy i inni cz³onkowie Koalicji Demokratycznej Ch³opskiej zerwali
wszelkie stosunki z rz¹dem, odrzucili równie¿ wszelk¹ pomoc rz¹dow¹ dla
rannych i rodzin ofiar zamachu, chc¹c samodzielnie zabezpieczyæ ich byt.
Chorwaccy ludowcy wezwali tak¿e naród chorwacki do zachowania spokoju57. Równoczenie konsekwentnie domagano siê dymisji rz¹du Vukiæevicia58. Warto dodaæ, ¿e tych dzia³añ nie zlekcewa¿y³ król Aleksander I, który
25 czerwca 1928 r. przyj¹³ na audiencji tymczasowych liderów Koalicji Demokratycznej Ch³opskiej, czyli Pribiæevicia, Kovaæevicia oraz Kotuicia. Wed³ug
relacji Kuriera Poznañskiego audiencja trwa³a dwie i pó³ godziny, ale nie
przynios³a ¿adnych konstruktywnych rezultatów59.

mieræ Stjepana Radicia
Napiêt¹ sytuacjê w Jugos³awii czêciowo z³agodzi³y informacje o poprawiaj¹cym siê stanie zdrowia Stjepana Radicia, o czym w dniu 26 czerwca
53
54
55
56
57
58
59

Ibidem.
Kir ¿a³oby na ziemiach Chorwacji, Dziennik Bia³ostocki, 23 VI 1928, nr 173, s. 1.
Kroaci przeciw Serbom, Ilustrowana Republika, 24 VI 1928, nr 173, s. 4.
Ibidem.
Po strza³ach w Skupczynie, Gazeta Lwowska, 24 VI 1928, nr 143, s. 3.
Ibidem.
Przed ust¹pieniem rz¹du Wukicewicza, Kurier Poznañski, 25 VI 1928, nr 286, s. 3.
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1928 r. doniós³ Kurier Poznañski60. W innej wielkopolskiej gazecie, tj.
w Nowym Kurierze napisano, i¿ wraz z dniem 26 czerwca 1928 r. zarz¹dzenia policyjne na terenie Zagrzebia przesta³y obowi¹zywaæ, a sytuacja w Jugos³awii uleg³a normalizacji61. Prawie tydzieñ póniej, 2 lipca 1928 r. w Kurierze Poznañskim zamieszczono informacjê, z której wynika³o, ¿e stan
zdrowia Stjepana Radicia ulega sta³ej poprawie i polityk niebawem zostanie
wypisany ze szpitala62.
Rzeczywicie, w dniu 8 lipca 1928 r. o godzinie 8:00 Stjepan Radiæ wraz
z pos³ami Pernarem i Granð¹ opucili szpital w Belgradzie. Nastêpnie ca³a
trójka w towarzystwie ¿ony Radicia oraz lekarza uda³a siê do Zagrzebia63.
W Ilustrowanym Kuryerze Codziennym poinformowano, ¿e przejazd Stjepana Radicia przez Chorwacjê by³ jednym wielkim pochodem triumfalnym64. Na dworcu w Zagrzebiu lidera chorwackich ludowców wita³o oko³o
szeædziesiêciu tysiêcy osób. Wszystkich polityków obsypano du¿¹ iloci¹
kwiatów i wyniesiono z poci¹gu na rêkach65.
Wkrótce Stjepan Radiæ powróci³ do aktywnej dzia³alnoci politycznej. Ju¿
20 lipca 1928 r. na ³amach Kuriera Poznañskiego zacytowano pogl¹d przywódcy chorwackich ludowców cytowany na ³amach gazety partyjnej. Stjepan
Radiæ stwierdzi³, ¿e kwestia chorwacka powinna zostaæ umiêdzynarodowiona, a status Chorwacji wobec Jugos³awii porówna³ do sytuacji Irlandii wobec
Anglii66. Wedle kolejnych doniesieñ chorwacki polityk wzi¹³ udzia³ w przes³uchaniu w ramach trwaj¹cego od 1 lipca 1928 r. procesu Raèicia. Ta okolicznoæ zosta³a wykorzystana przez Stjepana Radicia do wyg³oszenia d³ugiej
przemowy, w której polityk grzmia³ na temat szerokiego spisku zawi¹zanego
przez serbskie elity rz¹dz¹ce i godz¹cego w jego ¿ycie. Przywódca chorwackich ludowców domaga³ siê, aby w trwaj¹cym procesie postawiæ w stan
oskar¿enia tak¿e przewodnicz¹cego obrad parlamentarnych Pericia, premiera Vukiæevicia oraz ministra na dworze królewskim Jovanovicia. Ca³a trójka,
zdaniem chorwackiego pos³a, by³a zaanga¿owana w organizacjê zamachu
parlamentarnego67.
Jednak nieoczekiwanie pod koniec lipca 1928 r. w polskiej prasie poinformowano o pogarszaj¹cym siê stanie zdrowia Stjepana Radicia, a nastêpnie,
na pocz¹tku sierpnia 1928 r. poinformowano, ¿e polityk zachorowa³ na zapa60

Sytuacja w Jugos³awii, Kurier Poznañski, 26 VI 1928, nr 288, s. 1.
W Zagrzebiu panuje spokój, Nowy Kurier, 27 VI 1928, nr 146, s. 3.
62 Stan zdrowia..., Kurier Poznañski, 4 VII 1928, nr 299, s. 1.
63 Postulaty w Chorwacji, Gazeta Poranna. Ilustrowany Dziennik Informacyjny Wschodnich Kresów, 10 VII 1928, nr 8555, s. 1.
64 Triumfalny pochód Radicza wród Chorwatów, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10 VII
1928, nr 189, s. 2.
65 Ibidem.
66 Radiciowi chodzi³o o uzyskanie statusu podobnego do Irlandii, która na mocy traktatu
angielsko-irlandzkiego z 6 grudnia 1921 r. zosta³a ustanowiona rok póniej jako Wolne Pañstwo
Irlandii. Doko³a likwidacji przesilenia rz¹dowego w S. H. S., Kurier Poznañski, 20 VII 1928,
nr 237, s. 1.
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lenie p³uc68. Z tego powodu Radiæ nie móg³ wzi¹æ udzia³u w pierwszych po
czerwcowym zamachu obradach parlamentu jugos³owiañskiego. Obrady zaplanowano na 1 sierpnia 1928 roku, choæ w planach Stjepana Radicia pozostawa³o wy³¹cznie uczestnictwo na posiedzeniu w Zagrzebiu.
Dosz³o bowiem do sytuacji, w której z inicjatywy chorwackich ludowców
wykszta³ci³ siê kontrparlament wobec parlamentu jugos³owiañskiego, zlokalizowany w starym zagrzebskim sejmie, bêd¹cym przed wielk¹ wojn¹ parlamentem walcz¹cych o niepodleg³oæ Chorwatów. W ten sposób zarówno
w Belgradzie, jak i w Zagrzebiu obrady odby³y siê 1 sierpnia 1928 r. o godzinie
11:00. Posiedzeniu belgradzkiemu przewodniczy³ Ninko Periæ, który wyg³osi³
mowê upamiêtniaj¹c¹ zas³ugi Pavle Radicia oraz Ðuro Basarièeka. Przemówienia wys³uchano na stoj¹co. Tymczasem kontrparlament podj¹³ uchwa³ê
o koniecznoci od³¹czenia Chorwacji od Jugos³awii. Pod nieobecnoæ Stjepana
Radicia obradom przewodniczy³ Pribiæeviæ. Serbski polityk nie poinformowa³
zebranych, ¿e w ostatnim czasie pod jego adresem nap³ynê³o wiele grób
pozbawienia ¿ycia. Trudno zweryfikowaæ ile by³o w tym prawdy, a ile politycznej egzaltacji Pribiæevicia69.
Polska prasa odnios³a siê do dzia³alnoci dwóch parlamentów w Jugos³awii. Na ³amach Ilustrowanego Kuryera Codziennego napisano o ¿a³obnej
sesji skupsztyny i demonstracyjnym posiedzeniu Chorwatów70, w Nowym
Kurierze o rozdwiêkach w Jugos³awii71, za Kurier Poznañski przytoczy³ reakcjê Rzymu na ostatnie wydarzenia w Zagrzebiu, które rzymski
dziennik Piccolo okreli³ krzykiem wojennym Chorwatów72. W ten sposób
kryzys pomiêdzy parti¹ chorwackich ludowców oraz ich sprzymierzeñcami
a jugos³owiañskimi elitami rz¹dz¹cymi pog³êbia³ siê.
Niesprzyjaj¹c¹ sytuacjê wewnêtrzn¹ w pañstwie dodatkowo pogorszy³a
informacja o agonalnym stanie Stjepana Radicia, o czym w Polsce informowa³ m.in. Dziennik Bia³ostocki. 6 sierpnia 1928 r. pisz¹c, ¿e cia³o przywódcy
chorwackich ludowców zosta³o sparali¿owane, a on sam wkrótce umrze73.
Przed will¹ chorwackiego polityka w Zagrzebiu zaczê³y gromadziæ siê
t³umy mieszkañców miasta, ale z uwagi na stan chorego poza opiek¹ medyczn¹ i rodzin¹ nikt z zewn¹trz nie zosta³ do niego dopuszczony74. O bezpieczeñstwo Stjepana Radicia mia³y dbaæ wys³ane z Belgradu pu³ki serbskie, które
67
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Przes³uchanie Stjepana Radica, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 27 VII 1928, nr 206,

68 Stan zdrowia Radicza budzi nadal obawy, G³os Polski. Dziennik polityczny, spo³eczny
i literacki, 1 VIII 1928, nr 212, s. 1; Radicz nadal powa¿nie chory, Kurier Poznañski, 30 VII
1928, nr 344 s. 3.
69 ¯a³obna sesja skupsztyny i demonstracyjne posiedzenie Chorwatów, Ilustrowany Kuryer
Codzienny, 3 VIII 1928, nr 213, s. 11.
70 Ibidem.
71 Rozdwiêki w Jugos³awii, Nowy Kurier, 2 VIII 1928, nr 176, s. 2.
72 Krzyk wojenny Chorwatów, Kurier Poznañski, 4 VIII 1928, nr 354, s. 2.
73 Stefan Radicz w agonii, Dziennik Bia³ostocki, 6 VIII 1928, nr 217, s. 2.
74 Zamach na Radicza?, Kurier Poznañski, 8 VIII 1928, nr 359, s. 1.
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otrzyma³y rozkaz zdecydowanego reagowania na wypadek jakichkolwiek niepokojów75. Sensacyjnie w tym kontekcie zabrzmia³y doniesienia Kuriera
Poznañskiego, wedle których noc¹ z 7 na 8 sierpnia 1928 r. do ogrodu willi
Stjepana Radicia wtargnê³o dwóch niezidentyfikowanych osobników. W³amywacze zbiegli na widok ledz¹cych ich prywatnych detektywów, dzia³aj¹cych
na zlecenie partii chorwackich ludowców. W Zagrzebiu zapanowa³o przekonanie, ¿e próbowano dokonaæ zamachu na konaj¹cego Stjepana Radicia  próbowano go dobiæ! wo³a³ t³um zgromadzony pod will¹ polityka76. Wobec tych
wszystkich wydarzeñ zarz¹d Ludowej Partii Ch³opskiej wyda³ odezwê do
ludnoci chorwackiej o zaniechanie wszelkich demonstracji, s¹dzono bowiem,
¿e Serbowie planuj¹ dokonaæ wyrachowanej prowokacji77.
Coraz bardziej prawdopodobna mieræ Stjepana Radicia by³a tematem
artyku³ów w polskiej prasie, która powo³ywa³a siê na niezale¿ne orodki
prasowe na Ba³kanach. Zdaniem Sofii i Bukaresztu mieræ przywódcy chorwackich ludowców mog³aby mieæ katastrofalne skutki dla ca³ego pañstwa78.
8 sierpnia 1928 r. o godzinie 20:55 Stjepan Radiæ zmar³. Nastêpnego dnia
o zgonie przywódcy chorwackich ludowców w Polsce poinformowa³y m.in.
Kurier Poznañski oraz £ódzkie Echo Wieczorne. Wed³ug wielkopolskiej
gazety wieczorem 8 sierpnia 1928 r. u Stjepana Radicia odnotowano podwy¿szon¹ temperaturê cia³a. Jego stan komplikowa³a cukrzyca, której objawy
w ostatnich tygodniach uleg³y nasileniu w nastêpstwie ran odniesionych
w zamachu parlamentarnym. Wezwany z Zagrzebia profesor Menckenbach
zasta³ Stjepana Radicia w agonii. Rodzinie umieraj¹cego polityka zasugerowa³ wezwanie ksiêdza79. Tymczasem w £ódzkim Echu Wieczornym napisano, ¿e zgon przywódcy partii chorwackich ludowców nast¹pi³ nagle, gdy¿ ca³e
popo³udnie spêdzi³ w fotelu, bawi³ siê równie¿ z wnukami. Zdaniem gazety
mieræ Radicia nast¹pi³a w wyniku ran odniesionych podczas zamachu
w parlamencie80.
Polska prasa 10 sierpnia 1928 r. szeroko rozpisywa³a siê na temat okolicznoci mierci Stjepana Radicia oraz reakcji na ten fakt w Jugos³awii.
W Ilustrowanym Kuryerze Codziennym stwierdzono, ¿e zgon polityka nast¹pi³ w wyniku ataku serca, który rozpocz¹³ siê o 20:50 i trwa³ przez piêæ
minut. Rodzina zmar³ego na pó³ godziny przed mierci¹ zebra³a siê przy jego
³o¿u. Spodziewano siê, ¿e by³y to ostatnie chwile Stejpana Radicia. O jego
mierci mia³y poinformowaæ dzienniki zagrzebskie w specjalnych wieczornych wydaniach, które zosta³y w mgnieniu oka rozchwytane81. Tego wieczora do mieszkañców Zagrzebia specjaln¹ odezwê wystosowali te¿ dzia³acze
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partii chorwackich ludowców oraz ich sprzymierzeñcy, którzy wezwali Chorwatów do zachowania spokoju. Kondolencje za porednictwem dowódcy korpusu dyplomatycznego w Zagrzebiu zd¹¿y³ przes³aæ król Aleksander I. Noc¹
stra¿ przy zmar³ym polityku pe³nili jego zwolennicy partyjni. Zdaniem dziennikarzy Ilustrowanej Republiki byli to wiceprzewodnicz¹cy partii Vladko
Maèek oraz wieloletni przyjaciel Radicia o nazwisku Prpiæ82. Nastêpnego
dnia w miecie zapanowa³a atmosfera ¿a³oby, ale i niepokoju. Na ulicach
Zagrzebia pojawi³a siê policja konna, aby zapobiec ewentualnym rozruchom83.
Wiêcej o klimacie w Zagrzebiu w dniach 8 i 9 sierpnia 1928 r. napisano
w G³osie Polskim. Wed³ug tej gazety: O godzinie 10 wieczorem zamkniêto
wszystkie teatry i kina. Na miecie zbiera³y siê t³umy publicznoci, wród
której rozleg³ siê p³acz. Spokoju nigdzie nie zak³ócono [...] Wszystkie sklepy
s¹ przez dzieñ zamkniête. W policji i wojsku zarz¹dzono ostre pogotowie84.
Na ³amach Kuriera Poznañskiego pisano o przygnêbieniu, g³êbokim ¿alu
i szczerym wzruszeniu, jakie zapanowa³y w Zagrzebiu. Wspominano, ¿e
w dniu mierci Stjepana Radicia w miecie o pó³nocy rozbrzmia³y wszystkie
dzwony kocielne85. Wraz ze mierci¹ Stjepana Radicia do dymisji podali siê
¿upan oraz szef policji w Zagrzebiu w akcie manifestu wobec zarz¹dzeñ
jugos³owiañskiego MSW, aby w razie zamieszek w Zagrzebiu s³u¿bê w miecie od policji zagrzebskiej przejê³a jugos³owiañska ¿andarmeria wojskowa86.
Kurier Poznañski przytoczy³ równie¿ reakcje prasy serbskiej i miêdzynarodowej na wieæ o mierci Stjepana Radicia. Otó¿ Politika napisa³a
o przegranej walce przywódcy chorwackich ludowców, który d¹¿y³ do realizacji koncepcji trójnarodowej Jugos³awii z siln¹ autonomi¹ Chorwacji, za inny
serbski dziennik, Vreme, ubolewa³ z powodu mierci Stjepana Radicia jako
bolesnego wydarzenia zarówno dla Chorwatów, jak i dla Serbów. Angielski
Times wyra¿a³ nadziejê, ¿e nastêpcami zmar³ego polityka bêd¹ osoby
o bardziej umiarkowanych pogl¹dach, a w Daily Telegraph zauwa¿ono, ¿e
Stjepan Radiæ by³ najbardziej wp³ywow¹ osobistoci¹ w Chorwacji, czym jednoczenie zasugerowano, i¿ trudno bêdzie zast¹piæ go w jugos³owiañskiej
polityce. Natomiast we w³oskim Messaggero zastanawiano siê, czy Chorwaci zdo³aj¹ zachowaæ spokój po mierci swojego przywódcy, tak w sensie spo³ecznym, jak i politycznym87.
10 sierpnia 1928 r. Ilustrowana Republika za Polsk¹ Agencj¹ Telegraficzn¹ informowa³a o otwarciu testamentu politycznego Stjepana Radicia.
Polityk na swojego zastêpcê wyznaczy³ Ante Trumbicia, prosz¹c naród chor82
83
84

10 VIII
85
86
87

Zgon Stefana Radicza, Ilustrowana Republika, 10 VIII 1928, nr 220, s. 1.
Zgon Stefana Radicza, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 10 VIII 1928, nr 220, s. 10.
W Zagrzebiu ostre pogotowie, G³os Polski. Dziennik polityczny, spo³eczny i literacki,
1928 nr 221, s. 1.
¯a³oba w Zagrzebiu, Kurier Poznañski, 9 VIII 1928, nr 361, s. 1.
Po mierci Radicza, ibidem, 9 VIII 1928, s. 1.
Ibidem.
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wacki o zachowanie spokoju88. Tego samego dnia w £ódzkim Echu Wieczornym ukaza³ siê artyku³ pod wymownym tytu³em Dlaczego Radicz umar³?,
gdzie zamieszczono wynik obdukcji zw³ok Stjepana Radicia. Na jego podstawie profesor Jurak poinformowa³, ¿e mieræ polityka nast¹pi³a: [...] wskutek
os³abienia dzia³alnoci serca, bêd¹cej skutkiem odt³uszczenia worka sercowego oraz cukrzycy, której stan pogorszy³ siê po doznanych ranach postrza³owych. Nale¿y podkreliæ, ¿e rany postrza³owe i towarzysz¹ce im podniecenie
nerwowe przyspieszy³y zgon89. Przeprowadzenie dodatkowej sekcji zlecono
profesorowi Kosticiowi, który operowa³ Stjepana Radcia natychmiast po wydarzeniach w parlamencie. Ponadto lekarz s¹dowy Borkiæ pobra³ próbkê krwi
polityka, aby ustaliæ, czy przyczyn¹ mierci nie by³o zaka¿enie.
W Ilustrowanej Republice poinformowano równie¿ o przeniesieniu
zw³ok Stjepana Radicia do zagrzebskiego biura partii chorwackich ludowców.
Przeniesieniu towarzyszy³o oko³o szeædziesi¹t tysiêcy osób, g³ównie chorwackich ch³opów. Uroczystoæ przebieg³a spokojnie. Ponadto informowano, ¿e na
¿yczenie rodziny zmar³ego na pogrzebie nie s¹ mile widziani cz³onkowie
rz¹du. Nied³ugo po przewiezieniu zw³ok Stjepana Radicia do biura partii
zarz¹d chorwackich ludowców wyda³ owiadczenie, cytuj¹c s³owa zmar³ego
polityka: Ja mogê byæ zabity, ale ducha zabiæ nie mo¿na90.

Il. 3. Jedna z pierwszych informacji w Polsce o mierci Stjepana Radicia
ród³o: Zgon Stefana Radicza, £ódzkie Echo Wieczorne, 9 VIII 1928, nr 188, s. 1.
88

Zgon Stefana Radicza, Ilustrowana Republika, 10 VIII 1928, nr 220, s. 1.
Dlaczego Radicz umar³?, £ódzkie Echo Wieczorne, 10 VIII 1928, nr 189, s. 1.
90 Ibidem.
89
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Pogrzeb Stjepana Radicia odby³ siê 12 sierpnia 1928 r. Ilustrowany
Kuryer Codzienny informowa³, ¿e dzieñ wczeniej do Zagrzebia przyby³y
tysi¹ce osób, aby oddaæ ho³d zmar³emu politykowi, a poci¹gi wioz¹ce t³umy
przyje¿d¿a³y do godzin porannych nastêpnego dnia. O liczbie przyby³ych ludzi wiadczy³ pochód pogrzebowy, który ci¹gn¹³ siê na dziesiêæ kilometrów.
Przed wyruszeniem pochodu przemawiali kolejno wysocy dzia³acze Koalicji
Demokratycznej Ch³opskiej. Jako pierwszemu g³os oddano Maèkowi. Mowy
podkrelaj¹ce wielkie zas³ugi Stjepana Radicia wyg³osili równie¿ Pribiæeviæ
i Trumbiæ, a tak¿e trzynastu przedstawicieli ró¿nych chorwackich gmin
i miast. Pochód wyruszy³ o godzinie 11:50. Uczestniczy³o w nim oko³o osiemdziesiêciu tysiêcy osób, kolejne dwiecie piêædziesi¹t tysiêcy sta³o wzd³u¿ ulic.
Podczas ceremonii dwór reprezentowa³ chorwacki genera³ o nazwisku Natiæ,
w pogrzebie uczestniczy³o te¿ kilka delegacji zagranicznych, g³ównie z Europy rodkowej i Po³udniowej. Przebieg pochodu by³ spokojny, choæ dosz³o do
drobnego incydentu, poniewa¿ na placu Jelavicia m³ody ch³opiec nieumylnie
rozwali³ stos desek, którego huk wród uczestników pochodu spowodowa³
wytworzenie siê pog³oski o zamachu bombowym. T³um nie popad³ jednak
w panikê. Pochód na miejsce pochówku dotar³ o godzinie 15:00 wtedy z³o¿ono
cia³o Stjepana Radicia do grobu91.
Nastêpnego dnia zarz¹d partii chorwackich ludowców poinformowa³, ¿e
przewodnicz¹cym ugrupowania zosta³ Maèek. Nie by³o w tym nic zaskakuj¹cego, poniewa¿ rosn¹c¹ pozycjê polityka z Jastrebarska odzwierciedli³y choæby
wypowiedzi i przemówienia, których udzieli³ od dnia mierci Stjepana Radicia.
W¹tpliwoci móg³ wzbudzaæ fakt, ¿e Maèek nie zosta³ wymieniony w testamencie politycznym swego charyzmatycznego poprzednika, ale zarz¹d partii
w tej sprawie wyda³ nastêpuj¹ce owiadczenie: Stjepan Radiæ, przez Boga
dany narodowi chorwackiemu wódz, nie przesta³ byæ mimo mierci jego przywódc¹. Jako przywódca narodu chorwackiego wybrany przez chorwack¹ partiê
ludow¹ prezydentem od jej za³o¿enia, zostanie i po mierci jej przywódc¹92.
Równoczenie chorwaccy ludowcy zapowiedzieli, ¿e domagaj¹ siê rekonstrukcji Jugos³awii na zasadzie zupe³nego równouprawnienia narodów w ramach federacji. Zapewnili, ¿e maj¹ pokojowe zamiary, ale nie ust¹pi¹, gdy
nie ustanie rz¹d centralny i nie zostan¹ rozpisane nowe wybory parlamentarne. Do tego czasu zdecydowano siê utrzymywaæ bojkot wobec rz¹du
i parlamentu. Maèek w taki oto sposób uzasadnia³ te decyzje: Zamach z 20
czerwca zniszczy³ wszystko to, co zbudowano w Jugos³awii od czasu przewrotu. Sytuacja siê teraz zaostrzy³a skutkiem mierci Radicia. Teraz dopiero
zrozumielimy, ¿e jêzyk sam nie wystarcza do utworzenia jednolitego narodu.
Wchodz¹ tu w grê inne czynniki stanowi¹ce naród, a mianowicie kultura
i sytuacja geopolityczna [...] Pragniemy samodzielnej Chorwacji, jednak je91

Chorwacja z³o¿y³a na wieczny sen wodza swojego, Radicza, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14 VIII 1928, nr 224, s. 4.
92 Wodê z Adriatyku wylano na trumnê Radicza, ibidem, 15 VIII 1928, nr 225, s. 10.
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stemy ze wzglêdów polityki zagranicznej przeciwko oderwaniu Chorwacji od
reszty pañstwa. Pragniemy federacji, w której by uczestniczy³y wszystkie
narody jugos³owiañskie, nie wy³¹czaj¹c Bu³garii93.

Jugos³awia na rozdro¿u
Od mierci Stjepana Radicia konflikt pomiêdzy Zagrzebiem a Belgradem
ulega³ sta³emu zaognieniu. Partia chorwackich ludowców i jej sprzymierzeñcy domagali siê przebudowy modelu ustrojowego pañstwa, a pierwszym krokiem ku temu celowi mia³a byæ rewizja konstytucji z 1921 r. Tymczasem
ekipa rz¹dz¹ca trwa³a w przekonaniu, ¿e konflikt mo¿na za³agodziæ bez
gruntownych reform w pañstwie. Ze stanowiskiem rz¹du zgadza³ siê król
Aleksander I, który wed³ug wiedeñskiego Reichpostu nied³ugo po mierci
Stjepana Radicia stanowczo wypowiedzia³ siê przeciwko federalistycznemu
modelowi Jugos³awii94.
10 rocznica utworzenia Jugos³awii zbli¿a³a siê w atmosferze pog³êbiaj¹cego siê kryzysu wewnêtrznego pañstwa. Uroczyst¹ ceremoniê, zaplanowan¹
przez rz¹d na 1 grudnia 1928 r. poprzedzi³y kolejne zdecydowane dzia³ania
chorwackich ludowców oraz ich sprzymierzeñców. Otó¿ 1 wrzenia 1928 r.
w Zagrzebiu wystosowano uchwa³ê o zbojkotowaniu uroczystoci pañstwowych, a tak¿e zakazuj¹c¹ zwolennikom partii brania udzia³u w innych manifestacjach, kongresach, uroczystociach, konferencjach i wystawach, w których wezm¹ udzia³ przedstawiciele rz¹du95.
Konsekwentnemu stanowisku Chorwatów da³ wyraz Maèek w swoim
przemówieniu wyg³oszonym podczas uroczystoci zorganizowanych na czeæ
chorwackich patriotów zastrzelonych w 1903 r.96 13 wrzenia 1928 r. Ilustrowany Kuryer Codzienny przytoczy³ relacjê Neue Freie Presse, wedle
której przewodnicz¹cy partii chorwackich ludowców w czasie wspominanych
uroczystoci owiadczy³, ¿e Chorwaci za¿¹daj¹ chorwackiego sejmu i rz¹du
w obecnych granicach pañstwa jugos³owiañskiego, a tak¿e równouprawnienia w sprawach dotycz¹cych ca³ego pañstwa. Ponadto Maèek nie wykluczy³
ca³kowitego wyodrêbnienia siê Chorwacji z granic Jugos³awii, ale tylko wtedy, gdy porozumienie z Serbami okaza³oby siê niemo¿liwe97. Chorwacja grozi³a wojn¹ Jugos³awii.
93 Pribicewicz wyranie rzuci³ s³owo: federacja!, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14 VIII
1928, nr 224, s. 4.
94 Sytuacja w Jugos³awii po mierci Radicza, Kurier Poznañski, 11 VIII 1928, nr 365, s. 1.
95 Zaostrzenie walki opozycji chorwackiej z rz¹dem, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 1 IX
1928, nr 244, s. 9.
96 Chodzi³o o ofiary demonstracji antywêgierskich, zorganizowanych w Chorwacji na pocz¹tku 1903 r. Wielu Chorwatów ponios³o wówczas mieræ, trafi³o do aresztu lub uda³o siê na
emigracjê. Zob. L. Monzali, The Italians of Dalmatia: From Italian Unification to World War I,
Toronto 2009, s. 234.
97 Chorwaci ¿¹daj¹ szerokiej autonomii, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13 IX 1928, nr 254, s. 10.
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Il. 4. Król Aleksander I wychodzi ze szpitala po odwiedzinach rannych chorwackich pos³ów.
Na jego widok Stjepan Radiæ mia³ krzykn¹æ: Niech ¿yje król!
ród³o: Niepokój w Jugos³awii, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 28 VI 1928, nr 177, s. 1.

Rz¹d w ka¿dym razie nie reagowa³ na napiêcia w Chorwacji, odrzucaj¹c
mo¿liwoæ rozwi¹zania parlamentu i przeprowadzenia reform w duchu koncepcji federalistycznej. Chorwatom pozwalano na wiele, poniewa¿ w Belgradzie s¹dzono, ¿e ich dzia³ania nie znajduj¹ pokrycia w rzeczywistoci. Nie
podjêto zatem szczególnych dzia³añ nawet wobec du¿ej manifestacji antyserbskiej, która mia³a miejsce 21 padziernika 1928 r. w Sisaku podczas
kongresu Koalicji Demokratycznej Ch³opskiej. Wziê³o w nim udzia³ oko³o
piêædziesiêciu tysiêcy ch³opów z ca³ej Chorwacji, oko³o piêciu tysiêcy mieszkañców Zagrzebia oraz piêædziesiêciu dwóch pos³ów chorwackich. Na ulicach
ma³ego Sisaku zorganizowano masowy pochód, którego zwieñczeniem by³y
przemówienia Maèka i Pernara. Przewodnicz¹cy chorwackich ludowców powiedzia³, ¿e czerwcowe zajcia w parlamencie by³y obmylanym mordem
serbskich elit Belgradu, którego nieprzewidzianym skutkiem by³o zjednoczenie siê Chorwacji przeciw Belgradowi. Polityk sytuacjê rz¹du podsumowa³
s³owami: Belgrad straci³ ju¿ wiarê w swoje bagnety, poniewa¿ wie, ¿e si³a
wypada³a z jego r¹k98, mówi³ równie¿ o wielkim zjednoczeniu osiemnastu
milionów S³owian Po³udniowych w duchu idei Stjepana Radicia. Natomiast
Pernar stwierdzi³, ¿e pojednanie Chorwacji z Serbi¹ mo¿e nast¹piæ tylko na
zasadzie absolutnej niezale¿noci Chorwacji99.
98 Wielka demonstracja antyserbska w Chorwacji, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 23 X
1928, nr 294, s. 2.
99 Ibidem.
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Znajduj¹ca siê w g³êbokim kryzysie wewnêtrznym Jugos³awia 1 grudnia
1928 r. obchodzi³a dziesiêæ lat istnienia. Podzia³ pañstwa znalaz³ swoje odzwierciedlenie w sposobie obchodzenia tego symbolicznego wydarzenia przez
monarchê i rz¹d oraz rodowisko skupione wokó³ chorwackich ludowców.
W katedrze prawos³awnej w Belgradzie odby³a siê uroczysta ceremonia100.
Nabo¿eñstwo celebrowa³ patriarcha Serbii Dymitr101. Uczestniczyli w nim
król Aleksander I z królow¹ Mari¹, ksi¹¿ê Pawe³ z ksiê¿n¹ Olg¹, a tak¿e
najwy¿si dygnitarze dworu, cz³onkowie rz¹du, korpus dyplomatyczny, najwy¿si urzêdnicy pañstwowi, generalicja, cz³onkowie parlamentu oraz mieszkañcy miasta. Ceremonia mia³a podnios³y charakter. W Belgradzie odczuwa³o siê atmosferê wiêta narodowego102.
Natomiast w Zagrzebiu dosz³o do krwawych demonstracji, które zosta³y
zorganizowane przez rodowiska studenckie. W wyniku staræ z policj¹ zginê³y trzy osoby, a kilka zosta³o ciê¿ko rannych. Punktem zapalnym by³o zerwanie przez chorwackich studentów sztandaru jugos³owiañskiego z katedry
w Zagrzebiu i wywieszenie na jego miejscu trzech chor¹gwi ¿a³obnych. Po
interwencji policji studentów aresztowano. Próbuj¹c ich odbiæ, kilkutysiêczny
t³um zaatakowa³ policjantów. W Ilustrowanej Republice podkrelono, ¿e
policja u¿y³a broni, a jedna z kul miertelnie rani³a dziesiêcioletniego ch³opca103. Wed³ug Kuriera Poznañskiego demonstracje w Zagrzebiu utrzymywa³y siê przez ca³y dzieñ, a na domach i placówkach publicznych wywieszano
¿a³obne chor¹gwie. Wed³ug doniesieñ poznañskiego dziennika, na terenie
miasta dokonano wielu aresztowañ104, a w Ilustrowanym Kuryerze Codziennym poinformowano, ¿e policja rozplakatowa³a na ulicach Zagrzebia
odezwê do ludnoci, w której gro¿ono stanowczym zduszeniem wszelkich
prób naruszenia spokoju publicznego105.

Zakoñczenie
Sposób, w jaki w Jugos³awii obchodzono jubileusz dziesiêciolecia istnienia pañstwa, by³ wyrazem g³êbokiego podzia³u w pañstwie, o czym wiadczy100

W Kurierze Poznañskim zauwa¿ono, ¿e jednoczenie podobne nabo¿eñstwa odby³y
siê w kocio³ach innych wyznañ. 10-lecie istnienia Królestwa S. H. S., Kurier Poznañski, 3 XII
1928, nr 556, s. 1.
101 W³aciwy tytu³ patriarchy brzmia³: Jego wi¹tobliwoæ, Arcybiskup Peciu, Metropolita
Belgradu i Karlovci, Patriarcha Serbii. Ten sam duchowny 8 czerwca 1922 r. udzieli³ lubu
królowi Aleksandrowi I z Mari¹, ówczenie tytu³owan¹ ksiê¿niczk¹ Rumunii. Zob. Êðàåâî
Âåí÷àå, Ïîëèòèêà, 8 VI 1922, nr 5071, s. 1.
102 10-lecie istnienia Królestwa S. H. S., Kurier Poznañski, 3 XII 1928, nr 556, s. 1.
103 Nastêpnego dnia w Dzienniku Bia³ostockim poinformowano, ¿e ch³opiec mia³ szesnacie lat. Por. Krwawe starcia w Zagrzebiu, Ilustrowana Republika, 2 XII 1928, nr 333, s. 1;
Krwawe wiêto narodowe w Chorwacji, Dziennik Bia³ostocki, 3 XII 1928, nr 335, s. 1.
104 Krwawe demonstracje w Zagrzebiu, Kurier Poznañski, 2 XII 1928, nr 555, s. 1.
105 W Zagrzebiu spokój, Ilustrowany Kuryer Codzienny, 4 XII 1928, nr 336, s. 2.
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³y podnios³a ceremonia w Belgradzie oraz brutalne zamieszki w Zagrzebie.
Jedn¹ stronê reprezentowa³a ekipa rz¹dz¹ca, a w szczególnoci radykalni
Serbowie, a drug¹ opozycyjna Koalicja Demokratyczna Ch³opska z parti¹
chorwackich ludowców na czele, którzy uwa¿ali siê za przedstawicieli uciskanych narodów i mniejszoci narodowych w Jugos³awii. Zatem podzia³
mia³ przynajmniej dwie p³aszczyzny: polityczn¹ i spo³eczn¹. Nie wolno równie¿ zapominaæ o ró¿nicach religijnych i kulturowych, le¿¹cych przecie¿
u podstaw to¿samoci narodów tworz¹cych Jugos³awiê.
Podzia³ Jugos³awii nie nast¹pi³ wskutek nag³ych zdarzeñ, jakimi by³y
zamach w parlamencie z 20 czerwca 1928 r., a tak¿e mieræ Stjepana Radicia, pó³tora miesi¹ca póniej. Rozmaite podzia³y by³y bowiem nieod³¹czon¹
cech¹ jugos³owiañskoci ju¿ u progu jej pañstwowoci. Jednak wydarzenia
w parlamencie, a nastêpnie zgon lidera politycznego Chorwatów nada³y tym
podzia³om formê ekstremaln¹, zagra¿aj¹c¹ jednolitoci pañstwa. Przyczyni³
siê do tego fakt, ¿e zamachowcem by³ serbski radyka³ Punia Raèiæ, który nie
strzela³ wy³¹cznie do ludzi, ale równie¿ do g³oszonych przez nich koncepcji
o rozlunieniu centralistycznego modelu pañstwa.
Chorwaci od mierci Stjepana Radicia w sierpniu 1928 r. z ka¿dym miesi¹cem g³osili coraz mielsze postulaty wzglêdem ustroju pañstwa jugos³owiañskiego. Otwarcie domagali siê rewizji centralistycznej konstytucji z 1921 r.
i uzyskania wiêkszej autonomii, wreszcie przestali uznawaæ rz¹d i parlament
Jugos³awii, grozili tak¿e od³¹czeniem siê od pañstwa. Sytuacji nie naprawi³y
wszelkie dzia³ania podejmowane przez króla Aleksandra I, który przesz³o
miesi¹c po obchodach dziesiêciolecia istnienia zjednoczonego pañstwa jugos³owiañskiego wprowadzi³ w pañstwie dyktaturê i dokona³ nieodwracalnych
zmian jego ustroju.
SUMMARY
The article entitled Assassination in the Yugoslavian Parliament in 1928: Causes and Consequences in the Light of Polish Press Reports evaluates the causes,
course and consequences of the assassination of Croatian deputies on 20 June 1928
by Punia Raèiæ, a member of the Peoples Radical Party from Montenegro. Raèiæ
killed deputies of the Croatian Peoples Peasant Party Pavel Radiæ and Ðuro Basarièek, and wounded the partys leader Stjepan Radiæ and deputies Ivan Pernar and
Ivan Granða. Stjepan Radiæ died from wound complications on 8 August 1928. The
charismatic politicians death deepend the crisis in Yugoslavia and prompted King
Aleksander I to introduce significant changes in the political system.
The article is composed of six parts arranged in chronological order: Introduction, Causes and course of the assination, Political situation in Zagreb after the
assassination, Death of Stjepan Radiæ, Yugoslavia at the crossroads, and Epilogue. The manuscript builds up smoothly to the events that led to a political and
social rift between the Croatians and the Serbs, which took on an extreme form after
the assassination of Stjepan Radiæ. It also points out several interconnected events of
1928 which nearly led to the fall of Yugoslavia.
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The described events are analyzed mainly based on Polish press reports from
the interwar period. Polish media displayed considerable interest in the events that
led up to the incident in the Yugoslav parliament, and their main sources of information were foreign correspondents as well as articles in Balkan and European press.
The author of this manuscript also relied on Serbian and Croatian literature on the
subject.
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Emigracja polska we Francji okresu miêdzywojennego sta³a siê przedmiotem zainteresowañ badaczy polskich i francuskich1. Najwiêcej uwagi powiêcono wychodstwu polskiemu w pó³nocno-wschodnich departamentach
Francji. Nie bez znaczenia by³ fakt, ¿e tereny te po I wojnie wiatowej by³y
najbardziej dotkniête zniszczeniami i stratami w sile ludzkiej. Spo³eczeñstwo
francuskie wyniszczone wojn¹, powoli podnosi³o siê po traumie wojennej.
W pomoc przy przywróceniu tych obszarów do dawnej wietnoci zaanga¿owali siê tak¿e polscy emigranci, przybyli tu nie tylko z Polski, ale w znacznej
liczbie z Westfalii i Nadrenii2.
1 E. Ko³odziej, Wychodstwo zarobkowe z Polski 19181939, Warszawa 1982; P. Kraszewski, Polska emigracja zarobkowa w latach 18701939 r. Praktyka i refleksja, Poznañ 1995;
M. Pasztor, Polska w oczach francuskich kó³ rz¹dowych w latach 19241939, Warszawa 1999;
W. Markiewicz, Przeobra¿enia wiadomoci narodowej reemigrantów polskich z Francji, Poznañ
1960; H. Janowska, Polska emigracja zarobkowa we Francji (19191939), Warszawa 1964;
J. Ponty, Polonais méconnu. Historie des travailleurs immigrés en France dans l entre  deux
 guerres, Paris 2005; E. Témime, Marseille, ville de migrations, Vingtième siècle. Revue
dhistoire nr 7, juillet  septempre 1985.
2 Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, na mocy traktatu wersalskiego tzw. Westfalczycy
zmuszeni byli optowaæ na rzecz Polski lub Niemiec. Ci, którzy optowali za Polsk¹ musieli
opuciæ terytorium Niemiec do dnia 1 sierpnia 1925 r. Francja zawar³a z Polsk¹ umowê
5 czerwca 1920 r., na mocy której konsulaty polskie w Westfalii i Nadrenii wydawa³y emigrantom polskim prowizoryczne paszporty, dziêki którym mo¿liwy by³ wyjazd do Francji. J. Gruszyñski, Spo³ecznoæ polska we Francji w latach 19181978. Problemy integracyjne trzech pokoleñ, Warszawa 1981, s. 3637.
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Francja na prze³omie XIX i XX w., by³a pe³na kontrastów w wielu sferach
¿ycia, zarówno politycznego, jak ekonomicznego i spo³ecznego. Bardzo wyrana dysproporcja wystêpowa³a w tym zakresie, gdy porównamy stolicê kraju
z jego poszczególnymi regionami. Przyk³adowo rednia p³aca pracowników
paryskich zak³adów by³a o 50% wy¿sza ni¿ osób zatrudnionych w zak³adach
tego samego typu w innych czêciach kraju. W 1936 r. skala zró¿nicowania
poziomu bezrobocia waha³a siê od 3,5 do 12%, przy czym ta pierwsza wartoæ
odnosi³a siê do samego Pary¿a3. Rewolucja przemys³owa w II po³owie XIX w.
przynios³a swoje wymierne korzyci we Francji w³anie na prze³omie stuleci,
czego dowodem by³ wzrost dynamiki zmian w procesie industrializacji du¿ych orodków miejskich. Odnosz¹c siê ponownie do Pary¿a mo¿na stwierdziæ, ¿e o ile w XIX w. by³ on pozbawiony wiêkszej liczby zak³adów, o tyle
z pocz¹tkiem ubieg³ego stulecia zacz¹³ siê rozrastaæ wokó³ niego pas industrialnych przedmieæ, gdzie w zak³adach metalurgicznych, przemys³u lotniczego i samochodowego zatrudnionych by³o oko³o 180 tys. osób4.
Produkcja przemys³owa we Francji w 1924 r. by³a na poziomie z 1913
roku5. Najlepiej wygl¹da³a sytuacja w przemyle samochodowym, budowlanym i hutniczym, najgorzej w przemyle w³ókienniczym. W rolnictwie i hodowli zwiêkszy³a siê produkcja zbo¿a, miêsa, warzyw, owoców, mleka a tak¿e
wina6. Spadek produkcji nast¹pi³ na prze³omie 1928/1929 roku, jednak sytuacja ta nie wp³ynê³a na zmniejszenie zatrudnienia wród emigrantów polskich.
Dla pañstwa polskiego w pierwszych latach niepodleg³oci, borykaj¹cego
siê  jak zauwa¿y³a Janine Ponty  z problemami ekonomicznymi, spo³ecznymi i wewnêtrznym chaosem politycznym, sytuacja pañstwa francuskiego pozwoli³a na czêciowe rozwi¹zanie jednej z licznych bol¹czek kraju, jakim by³o
bezrobocie, a tak¿e przeludnienie terenów nieuprzemys³owionych, zw³aszcza
wiejskich7. Gospodarka polska w pierwszym rzêdzie wymaga³a modernizacji
i ujednolicenia po okresie zaborów8. Druga Rzeczpospolita boryka³a siê
z hiperinflacj¹ do momentu wprowadzenia reform W³adys³awa Grabskiego.
Wprowadzane stopniowo zmiany mia³y pozytywne skutki, jednak prosperity
nie trwa³o d³ugo, zw³aszcza, w sytuacji, gdy Polska prowadzi³a wojnê celn¹
3

R. Vinen, France 19341970, New York 1996, s. 12.
Ibidem.
5 J. Baszkiewicz, Historia Francji, Wroc³awWarszawaKraków 2008, s. 539540;
Ch. Bettelheim, Ekonomika Francji 19191954, Warszawa 1955, s. 4851; A. Broder, Historie
économique de la France au XX siècle 19141997, Paris 1998, s. 3151; M. Kitchen, Historia
Europy 19191939, Wroc³aw 2009, s. 369, Porównuj¹c okres sprzed wojny do czasu powojennego,
ogólna produkcja wêgla w zag³êbiach wêglowych tych departamentów stanowi³a 30%, a w 1913 r.
 67%. Kolosalny spadek zanotowano tak¿e w wydobyciu wêgla i rud ¿elaza. Zniszczonych
zosta³o 32 000 kopalñ i fabryk. Straty nie ominê³y tak¿e rolnictwa.
6 Ch. Bettelheim, op. cit., s. 41.
7 J. Ponty, Polonais méconnu. Historie des travailleurs immigrés en France dans l entre
 deux  guerres, Paris 2005.
8 Z. Landau, J. Tomaszewski, Gospodarka Polski miêdzywojennej 19181939, t. I, W dobie
inflacji 19181923, Warszawa 1967, s. 3957.
4
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z Niemcami, które wypowiedzia³y uk³ad handlowy i podwy¿szy³y c³o na polski wêgiel  g³ówny narodowy produkt eksportowy9. Niestabilna sytuacja
gospodarcza sprzyja³a niepokojom spo³ecznym. Czêstym zjawiskiem by³y
strajki i bunty wród robotników i biedoty wiejskiej10. W drugiej po³owie lat
dwudziestych dostrzegalna jest poprawa nastrojów, do czego przyczyni³y siê
efekty reform zapocz¹tkowanych w 1924 r., m.in. stabilna waluta i rozpoczête wtedy inwestycje w infrastrukturze11. Zmniejsza³ siê odsetek osób pozostaj¹cych bez pracy, co by³o wynikiem nieustannie trwaj¹cego exodusu obywateli poza granice pañstwa, w tym tak¿e do Francji.
Przybywaj¹cy do tego kraju Polacy kierowali siê przede wszystkim do
pó³nocno-wschodnich, najbardziej rozwiniêtych i uprzemys³owionych czêci
Francji. Mowa tu oczywicie o departamentach Nord, Pas-de-Calais, Meurthe
et Moselle, podlegaj¹ce bezporednio pod okrêg kompetencyjny Konsulatu
Generalnego RP w Pary¿u i w Lille. W kolejnym zag³êbiu przemys³owym,
znacznie mniejszym  Dolinie Rodanu  równie¿ tworzono miejsca pracy dla
Polaków, zw³aszcza w departamentach Gard, Ardèche, które znalaz³y siê
w gestii kompetencji Konsulatu RP w Marsylii.
Tworz¹c placówki konsularne we Francji brano pod uwagê nie tylko
miejsca najwiêkszych skupisk Polonii. Rozmieszczenie sieci konsularnej we
Francji by³o nie lada wyzwaniem dla w³adz centralnych MSZ w ca³ym okresie
miêdzywojennym, co mia³o swoje odzwierciedlenie w³anie przy okrelaniu
zasiêgu terytorialnego poszczególnych okrêgów kompetencyjnych, w których
wystêpowa³y najwiêksze skupiska emigrantów12. Ka¿dy urz¹d konsularny wype³nia³ swoje obowi¹zki na okrelonym obszarze kompetencyjnym pañstwa
przyjmuj¹cego. Okrêg konsularny przydzielony konsulatom mia³ zasadnicze
znaczenie w kontaktach oficjalnych z w³adzami pañstwa przyjmuj¹cego.
Wszelkie sprawy urzêdowe czy te¿ interwencje odbywa³y siê w ramach przydzielonych kompetencji terytorialnych13. Ustalany by³ on w porozumieniu
z w³adzami MSZ oraz pañstwem przyjmuj¹cym, po czym informacjê tê
9 M. Wo³os, Alfred Ch³apowski (18741940). Biografia ambasadora Polski we Francji,
Toruñ 2001, s. 141; Z. Wroniak, Polityka polska wobec Francji w latach 19251932, Poznañ
1987, s. 4849. Na prze³omie 1928/1929 r. sprowadzono po raz pierwszy do okrêgu marsylskiego
polski wêgiel na statku pod niemieck¹ bander¹. Archiwum Akt Nowych [dalej: AAN], Konsulat
RP w Marsylii [dalej: KRPM], sygn. 646/111, KRPM do MSZ, Mo¿liwoci importu wêgla polskiego do Francji Po³udniowej, Marsylia 3.VIII.1927 r., k. 13; ibidem, Sprawozdanie bie¿¹ce KRPM
 Sytuacja wêglowa w okrêgu marsylskim pod wzglêdem naszych okolicznoci eksportowych,
Marsylia 23.I.1929 r., k. 512.
10 M. Wo³os, O Pi³sudskim, Dmowskim i zamachu majowym. Dyplomacja sowiecka wobec
Polski w okresie kryzysu politycznego 19251926, Kraków 2013, s. 124151.
11 Za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ budowa portu w Gdyni dziêki podpisanej 4 lipca 1924 r.
umowie przez Konsorcjum Polsko-Francuskie i zaanga¿owanie finansowe strony francuskiej
w jego powstanie co przyczyni³o siê do uruchomienia linii ¿eglugowej GdyniaHavre. Polska
 Francja. Dziesiêæ wieków zwi¹zków politycznych, kulturalnych i gospodarczych, pod red.
A. Tomczaka, Warszawa 1983, s. 424.
12 E. Pa³yga, Stosunki konsularne Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1970, s. 201.
13 Ibidem, s. 172.
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umieszczano w Dzienniku Urzêdowym RP, informuj¹c o ka¿dej zmianie,
jaka mia³a miejsce po ustanowieniu nowych placówek14. Zasiêg terytorialny
wyszczególniony w listach komisyjnych, ustalany by³ przez pañstwo wysy³aj¹ce, po czym pañstwo przyjmuj¹ce udziela³o zgody poprzez exequatur15.
Konsulat RP w Marsylii w latach 30. sprawowa³ opiekê nad emigracj¹
rozlokowan¹ w 11 departamentach po³udniowej Francji (Bouches-du-Rhône
(Marsylia), Var (Tulon), Basses-Alpes (Digne)16, Vaucluse (Avinion), Lozère
(Mende), Ardèche (Privas), Gard (Alès), Hérault (Montpellier)17, Drôme (Valence), Hautes-Alpes (Gap), Corse18. Dla placówki marsylskiej by³ to czas
prowadzenia wielu negocjacji z w³adzami miejscowymi w sprawie emigracji
polskiej. Francja prze¿ywaj¹c kryzys gospodarczy, wprowadzi³a obostrzenia
dla emigrantów znajduj¹cych siê na jej terytorium w celu ochrony miejsc
pracy dla w³asnych obywateli19.
Lata trzydzieste to tak¿e, w sferze stosunków bilateralnych, sprawa
och³odzenia stosunków polsko-francuskich. Przyczyn os³abienia sojuszu polsko-francuskiego, podpisanego w 1921 r., do którego oba pañstwa odwo³ywa³y
siê w zale¿noci od aktualnej sytuacji geopolitycznej, nale¿y szukaæ ju¿ od
momentu podpisania traktatów w Locarno w 1925 r.20 Jednak¿e najwiêksz¹
prób¹ si³ w tym aliansie by³a bez w¹tpienia Konferencja Rozbrojeniowa
w Genewie w latach 19321933, wieñcz¹ca zapocz¹tkowan¹ w 1925 r. seriê
spotkañ w kwestii uregulowania problemu zbrojeñ na wiecie, w trakcie
której Francja okaza³a s³aboæ i politykê ustêpstw wzglêdem Niemiec, okrelon¹ jako kontynuacjê polityki briandyzmu21. Od tego czasu mo¿na by³o
dostrzec systematycznie rosn¹c¹ nieufnoæ miêdzy oboma pañstwami, a jej
symptomatycznym odzwierciedleniem by³ brak porozumienia w kwestii wojny prewencyjnej przeciw Niemcom22.
14 W. Skóra, S³u¿ba konsularna Drugiej Rzeczypospolitej. Organizacja, kadry i dzia³alnoæ, Toruñ 2006, s. 71.
15 E. Pa³yga, op. cit., s. 179. Exequatur  zgoda pañstwa przyjmuj¹cego na wykonywanie
przez okrelon¹ osobê funkcji kierownika s³u¿by konsularnej pañstwa wysy³aj¹cego.
16 Dzisiejszy departament Alpes-de-Haute-Provence.
17 Rocznik S³u¿by Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej wed³ug stanu na 1 kwietnia 1937,
Warszawa 1937, s. 66. Region ten znalaz³ siê w gestii kompetencji konsulatu RP w Marsylii od
powo³ania placówki w 1919 r., nastêpnie od 1930 r. podlega³ konsulatowi w Tuluzie, by powróciæ
pod opiekê Marsylii od 1936 r..
18 Rocznik S³u¿by Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej wed³ug stanu na 1 kwietnia 1936,
Warszawa 1936, s. 57.
19 Referat Stanis³awa Kary, konsula generalnego i radcy emigracyjnego Ambasady RP w Pary¿u, pt. Rynek pracy we Francji, przygotowany na zjazd konsularny w Pary¿u odbyty (ostatecznie) 23 listopada 1936 r., w: Zjazdy i konferencje konsulów polskich we Francji. Protoko³y
i referaty 19311938, pod red. H. Cha³upczaka, E. Ko³odzieja, Lublin 2009, dok. 26, s. 312313.
20 Zob. H. Korczyk, Dzia³anie i recepcja Locarna 19271936, Warszawa 1999.
21 H. Bu³hak, Polska  Francja z dziejów sojuszu 19331936, Warszawa 2000, s. 914.
22 T. Kumiñski, Polska, Francja, Niemcy 19331935. Z dziejów sojuszu polsko-francuskiego, Warszawa 1963, s. 4089; H. Bu³hak, op. cit., s. 1831; Polska polityka zagraniczna w latach
19261932. Na podstawie tekstów min. Józefa Becka, oprac. A. Ciencia³a, Pary¿ 1990, s. 6875.
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Marsza³ek Józef Pi³sudski przygl¹daj¹c siê swojej sojuszniczce, która bez
w¹tpienia nie traktowa³a Polski jako równorzêdnego partnera, zacz¹³ realizowaæ w³asn¹ politykê  równych odleg³oci pomiêdzy Moskw¹ i Berlinem.
Pi³sudski z Beckiem nie chcieli dopuciæ, aby Moskwa sta³a siê g³ównym
partnerem Francji. Z drugiej strony oczekiwali od Francji i Anglii, ¿e oba te
pañstwa zahamuj¹ ekspansjê Niemiec. Zwi¹zek Radziecki widz¹c agresywn¹
ekspansjê Japonii na Dalekim Wschodzie (Mand¿uria) oraz wyra¿aj¹c zaniepokojenie g³oszonymi przez rosn¹cych w si³ê nazistów has³ami antykomunistycznymi, chcia³ u³o¿yæ relacje z Polsk¹ w sposób satysfakcjonuj¹cy obie
strony. W tocz¹cej siê grze dyplomatycznej aktywn¹ rolê odgrywa³a tak¿e
Francja, próbuj¹c nak³oniæ ZSRR do zawarcia szeregu uk³adów z pañstwami
s¹siaduj¹cymi. Z kolei warunkuj¹c podpisanie parafowanego uk³adu z ZSRR
od zawarcia identycznego uk³adu z Polsk¹, strona francuska liczy³a na wyst¹pienie Polski wzglêdem Sowietów z propozycj¹ zawarcia uk³adów z Rumuni¹ i krajami nadba³tyckimi23. Zarówno w³adze w Warszawie, jak i w Moskwie dostrzeg³y w dzia³aniach Pary¿a chêæ stworzenia systemu uk³adów
multilateralnych, niekoniecznie dla nich korzystnego i dlatego przypieszy³y
negocjacje dwustronne. Popiech Pi³sudskiego w tej sprawie doprowadzi³ do
sytuacji, w której Polska podpisuj¹c pakt 25 lipca 1932 r., ratyfikowa³a go
szybciej ni¿ analogiczny uk³ad z ZSRR ratyfikowa³a Francja24.
Wydarzenia 1933 r. (objêcie urzêdu kanclerskiego przez Hitlera, Pakt
Czterech, wyst¹pienie Niemiec z Ligi Narodów) zmieni³y optykê postrzegania
pozycji tego pañstwa w Europie przez Pary¿, Londyn, ale tak¿e Warszawê.
Strona polska po zawarciu uk³adu o nieagresji z ZSRR i realizuj¹c politykê
równych odleg³oci, prowadzi³a dzia³ania zmierzaj¹ce do ustanowienia analogicznego uk³adu ze swoim zachodnim s¹siadem. D³ugie i trudne negocjacje
zosta³y zwieñczone podpisaniem deklaracji o niestosowaniu przemocy w dniu
26 stycznia 1934 r.. Gry dyplomatyczne prowadzone przez oba kraje, czyli
Francjê i Polskê sprawi³y, ¿e Francuzi przystêpuj¹c do rozmów z W³ochami,
Angli¹ i Niemcami w sprawie Paktu Czterech, nie ukrywali, i¿ czuj¹ siê
zdradzeni przez swoj¹ sojuszniczkê. Podpisanie Paktu Czterech  choæ jego
nieratyfikowanie stwarza³o podwaliny pod nowy uk³ad si³ w polityce miêdzy23 A. Skrzypek, Strategia pokoju. Radziecka polityka zbiorowego bezpieczeñstwa w Europie
19321939, Warszawa 1979, s. 1518.
24 Polska demonstruj¹c swoj¹ niezale¿noæ wobec Francji, ratyfikowa³a pakt o nieagresji
w ZSRR 26 listopada 1932 r., zanim uczyni³a to Francja, a z drugiej strony solidaryzowa³a siê
z krajami ba³tyckimi, które podpisywa³y go z ZSRR znacznie wczeniej. M. Wo³os, op. cit.,
s. 475622; M. Kornat, Polityka zagraniczna Polski 19381939. Cztery decyzje Józefa Becka,
Gdañsk 2012, s. 1625; K. Kania, Edward Bernard Raczyñski 18911993 dyplomata i polityk,
Warszawa 2014, s. 7187; T. Serwatka, Opinie Józefa Pi³sudskiego na temat bolszewików i Rosji
Sowieckiej Niepodleg³oæ, t. LV z 2005, s. 335347; H. Batowski, Miêdzy dwiema wojnami
19191940 Kraków 2001; Historia dyplomacji polskiej, t. IV: 19181939 pod red. P. £ossowskiego, Warszawa 1995. W tym czasie rz¹d polski poinformowa³ stronê francusk¹ o wydaleniu
francuskiej misji wojskowej do 1 sierpnia 1932 r., zob. T. Schramm, Francuskie misje wojskowe
w pañstwach Europy rodkowej 19191938, Poznañ 1987; Z. Wroniak, op. cit., s. 192194.

180

Anna Ambrochowicz-Gajownik

narodowej  stanowi³o zagro¿enie dla Polski. Po zacienieniu relacji na linii
WarszawaBerlin, Polska zapewnia³a sojuszniczkê, ¿e podpisanie deklaracji
nie narusza w ¿aden sposób sojuszu z 1921 r., natomiast w samej w Francji
akt ten spotka³ siê z licznymi przejawami krytyki i przek³ada³ siê na stosunek spo³eczeñstwa francuskiego wzglêdem polskiej emigracji25.
Na szczeblu lokalnym, jednym z najwa¿niejszych narzêdzi kszta³tuj¹cych
wzajemne relacje by³a prasa. W tym trudnym dla stosunków bilateralnych
okresie konsulat marsylski stara³ siê neutralizowaæ negatywne skutków publikowania w lokalnych mediach informacji w z³ym wietle prezentuj¹cych
politykê zagraniczn¹ lub wewnêtrzn¹ Polski26. Jednym z przejawów takich
dzia³añ by³o zamieszczanie w prasie przychylnej stronie polskiej polemik,
replik, czy te¿ artyku³ów wyjaniaj¹cych meandry polskiej polityki. Mia³y
one wp³yw miêdzy innymi na bardziej racjonaln¹ postawê lokalnej spo³ecznoci wobec polskiej mniejszoci.
Nominacja Józefa Becka na stanowisko ministra spraw zagranicznych
w listopadzie 1932 r. nast¹pi³a w okresie bardzo z³ej koniunktury gospodarczej pañstwa polskiego, bêd¹cej pochodn¹ kryzysu zapocz¹tkowanego w Stanach Zjednoczonych w 1929 r. W odniesieniu do s³u¿by dyplomatycznej
i konsularnej mia³o to swoje konsekwencje w ograniczeniu bud¿etu. Redukcjami, w pierwszej kolejnoci, objêto rodki przeznaczone na bezporednie
wspieranie rodowisk emigracyjnych. Aby zapobiec ca³kowitej utracie kontroli nad nimi, Beck poleci³ wytê¿yæ pracê nad tworzeniem i podtrzymywaniem
organizacji, które roztaczaj¹ bezporedni¹ opiekê nad emigrantami27.
W przypadku placówki marsylskiej realizacja tego polecenia by³a o tyle celowa, i¿ jej pracownicy nie zawsze mogli dotrzeæ bezporednio do skupisk
polonijnych i w zwi¹zku z tym kierownictwo konsulatu rozpoczê³o w latach 30.
intensywn¹ pracê ze stowarzyszeniami czy organizacjami polonijnymi na
swoim terenie. Za g³ówny cel stawiano sobie mo¿liwoæ uzyskania informacji
statystycznych, dotycz¹cych migracji wewnêtrznych Polaków w poszczególnych departamentach nadzorowanych przez konsulat, jak równie¿ organizowanie ¿ycia emigracji w celu zacieniania wiêzów miêdzy rodakami. Przyk³a25 J. Meysztowicz, Czas przesz³y dokonany. Wspomnienia ze s³u¿by w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych w latach 19321939, Kraków 1984, s. 6768; J. Laroche, Polska lat 19261935.
Wspomnienia ambasadora francuskiego, Warszawa 1966, s. 146147; I. Davion, Strategiczne
stosunki francusko-polskie w latach 19181939 Rocznik Instytutu Europy rodkowo-Wschodniej 2011, R. 9, z. 1, s. 113125.
26 AAN, Ambasada RP w Pary¿u, sygn. 463/241, KRPM do Ambasady RP w Pary¿u,
Sprawozdanie o g³osach marsylskiej prasy w okresie od 15.I.1934 do 1.II.1934 roku, Marsylia
1.II.1934 r., k. 56.
27 P. £ossowski, Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej. Z dziejów polskiej s³u¿by zagranicznej, Warszawa 1992, s. 208. Realizuj¹c pomys³ Becka, w czerwcu 1934 r. utworzono wiatowy
Zwi¹zek Polaków z Zagranicy w celu utrzymywania wiêzi wszystkich Polaków przebywaj¹cych
za granic¹ z krajem. W. Wrzesiñski, wiatowy Zwi¹zek Polaków z Zagranicy, w: Encyklopedia
Historii Drugiej Rzeczypospolitej, red. A. Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, P. Stawecki,
J. Tomaszewski, Warszawa 1999, s. 452.
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dem mog¹ byæ organizowane imprezy z okazji wi¹t narodowych. W tego
typu obchodach brali udzia³ przedstawiciele francuskich w³adz lokalnych,
którzy niejednokrotnie zabierali g³os, podkrelaj¹c znaczenie wiêzi polsko-francuskich. W dobie kryzysu w³adze polskie wiêksz¹ wagê zaczê³y przyk³adaæ do tego, czy strona francuska w³aciwie realizuje postanowienia konwencji emigracyjnej z 3 wrzenia 1919 r., rozszerzonej w padzierniku 1920 r.
o kwestie praw socjalnych28 i uzupe³nionej podpisan¹ w grudniu 1929 r.
kolejn¹ konwencj¹, zapewniaj¹c¹ górnikom prawo do ubezpieczenia.
Ka¿dy emigrant chc¹cy podj¹æ pracê na terenie Francji musia³ wykazaæ
siê dokumentem od pracodawcy, który zg³osi³ zapotrzebowanie na jego us³ugi. Wewnêtrzne przepisy pañstwa francuskiego odnonie pozwolenia na pracê
i pobyt zmienia³y siê najbardziej w latach 30. Emigranci po przybyciu do
miejsca docelowego musieli zg³osiæ siê w prefekturze z paszportem i zawiadczeniem od pracodawcy o potrzebie zatrudnienia w ci¹gu 48 godzin od przybycia do Francji29. W prefekturze wyrabiano tzw. kartê to¿samoci  carte
didentité. Dekretem z dnia 25 padziernika 1924 r. ustalono wa¿noæ karty
na 3 lata, z mo¿liwoci¹ przed³u¿ania30. Bez tej karty cudzoziemiec nie móg³
swobodnie poruszaæ siê na terenie Francji. W niej te¿ wpisany by³ wykonywany zawód.
Od 1932 r. fala kryzysu gospodarczego we Francji spowodowa³a zwolnienia w zak³adach pracy w okrêgu marsylskim, g³ównie wród cudzoziemców.
Równolegle w³adze francuskie zaczê³y sukcesywnie wprowadzaæ ró¿nego rodzaju obostrzenia w dostêpie do rynku pracy dla cudzoziemców31. 10 sierpnia
1932 r. zacz¹³ obowi¹zywaæ dekret dotycz¹cy ochrony robotników krajowych
we Francji i wprowadzaj¹cy tzw. proporcjê pracowników cudzoziemskich
w stosunku do krajowych32. Pocz¹tkowo dokument ten ogranicza³ liczbê zatrudnionych emigrantów przy budowach i robotach publicznych, w przemyle
papierniczym, samochodowym, drzewnym, konfekcyjnym, turystycznym, fabrykach konserw miêsnych czy zak³adach fryzjerskich33. W wyniku jego
wprowadzenia liczba bezrobotnych polskich emigrantów zwiêksza³a siê
z ka¿dym rokiem34. W Saint Auban (Alpes-Maritimes) i w La Seyne-sur-Mer
(Var), oraz w fabryce metalurgicznej Coder pod Marsyli¹ przedsiêbiorstwa
zwalnia³y polskich robotników. Z pomoc¹ przysz³a placówka marsylska, któ28

H. Janowska, op. cit., s. 63.
J. Ponty, op. cit., s. 24; Archives Nationale [dalej: AN], Police générale, F/469, Laction
de LAssociation des ouvriers polonais en France.
30 Instruction Générale. Concernant l application des dispositions du décret du 25 octobre
1924. Relatif a la carte d identité des étrangers, Melun 1924, s. 26.
31 Rocznik Wychodstwa Polskiego we Francji i Belgii, Pary¿ 1948, s. 71.
32 M. D. Lewis, Les frontières de la Répubique. Immigration et limites de luniversalisme
en France (1918  1940), Marseille 2010, s. 80, s. 122; J. Ponty, op. cit., s. 291.
33 Zjazdy i konferencje..., dok. 14, s. 209.
34 W dep. Alpes-Maritimes obostrzenie zastosowano dla pracowników cudzoziemskich pracuj¹cych w przemyle piekarskim i cukierniczym oraz budowlanym. AAN, KRPM, sygn. 464/324,
Ambasada RP w Pary¿u do KRPM, Pary¿, 13.III.1934 r., k. 353, k. 392.
29
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rej konsul interweniowa³ u dyrekcji, by zapewni³a zasi³ki zwolnionym, jak to
mia³o miejsce w Briançon (Hautes-Alpes) lub te¿ znalaz³a im inne miejsca
pracy. Emigranci mogli staraæ siê o zasi³ki tylko w tym departamencie,
w którym pracowali35. Niejednokrotnie wychodcy nie otrzymywali ich, gdy¿
pierwszeñstwo mieli francuscy robotnicy. Przedsiêbiorstwa zwalnia³y nie tylko pracowników fizycznych, ale tak¿e osoby wykszta³cone, jak np. in¿ynierów
polskich, którzy szkolili francuskich pracowników w zak³adach przemys³owych np. w departamencie Bouches-du-Rhône.
W przeciwieñstwie do przemys³u, w rolnictwie francuskim pomimo kryzysu w dalszym ci¹gu istnia³o zapotrzebowanie na dodatkowe pary r¹k do
pracy. W wielu przypadkach pracê na roli podejmowali najbiedniejsi sporód
zamieszkuj¹cych Francjê obywateli polskich, czêsto nawet za najni¿sz¹ stawkê lub darmowe wy¿ywienie czy nocleg. W³adze francuskie pozwala³y na
podjêcie tego typu zajêcia, nie zmieniaj¹c w kartach to¿samoci kategorii
wykonywanej pracy. Sytuacja ta by³a komfortowa dla polskich obywateli,
gdy¿ zarobki w rolnictwie nie by³y wysokie, a z chwil¹ wyjcia Francji
z kryzysu, mogli oni ponownie wróciæ do pracy w przemyle, bez meldowania
siê w prefekturze przy zmianie zawodu36.
Wydawane kolejno dekrety z 1932 i 1933 r. coraz bardziej uniemo¿liwia³y
podejmowanie pracy przez cudzoziemców a tym samym przed³u¿anie czy
wyrabianie karty to¿samoci. Dekret z 1932 r. skróci³ czas obowi¹zywania
karty z 3 do 2 lat37, za dekret z 23 padziernika 1933 r. stanowi³, ¿e ka¿dy
cudzoziemiec mo¿e uzyskaæ lub przed³u¿yæ kartê to¿samoci tylko w przypadku otrzymania kontraktu pracy powiadczonego przez Ministerstwo Pracy lub podleg³e mu organy. Jeli emigrant nie posiada³ wa¿nej karty to¿samoci, podlega³ nakazowi natychmiastowego wydalenia (ekspulsji)38. W tej
sytuacji znaleli siê emigranci, którzy powróciwszy do Francji po odbytej
w kraju s³u¿bie wojskowej, chcieli podj¹æ pracê, a maj¹c wa¿ne karty to¿samoci zostali poinformowani, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym dekretem potrzebuj¹ wzmiankowanego powiadczenia ze strony w³adz francuskich39.
Dekret z 6 lutego 1935 r. z kolei wstrzymywa³ cudzoziemcom mo¿liwoæ
przemieszczania siê miêdzy departamentami w celu poszukiwania pracy40. Emigranci chc¹c wyjechaæ do innego departamentu, musieli uprzednio uzyskaæ pozwolenie od prefekta. Czêsto nie przestrzegali tego rozporz¹35

k. 195.

36

k. 108.

AAN, KRPM, sygn. 464/321, Ambasada RP w Pary¿u do KRPM, Pary¿, 5.IV.1932 r.,
AAN, KRPM, sygn. 464/323, Ambasada RP w Pary¿u do KRPM, Pary¿, 29.XI.1934 r.,

37 Nouveaux décrets règlementant le séjour des étrangers en France. Dèclaration obligatoire de résidence délivrance de la carte didentité  tarif. Le certificat sanitaire les obligations des
travailleurs étrangers, Paris 1932, s. 7.
38 Zjazdy i konferencje , dok. 14, s. 210.
39 AAN, KRPM, sygn. 464/323, Ambasada RP w Pary¿u do KRPM, Pary¿ 8.I.1934 r., k. 92.
40 Ibidem, KRPM do Ambasady RP w Pary¿u, Marsylia IV.1935 r., k. 132.
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dzenia i w sposób niewiadomy, na miejscu dowiadywali siê, i¿ przybyli nielegalnie41.
W³adze francuskie  jak ju¿ wczeniej wspomniano  nagminnie stosowa³y ekspulsje. Ich ofiarami by³y nie tylko osoby nieposiadaj¹ce wa¿nych
kart to¿samoci; powodem by³ równie¿ chocia¿by brak gotówki przy sobie
w chwili wylegitymowania. Czêst¹ przyczyn¹ wydalenia by³o tzw. w³óczêgostwo  wszystkie osoby, które przemieszcza³y siê z jednego miejsca do drugiego w celach zarobkowych, a bêd¹cy chwilowo bez pracy, podlega³y karze
wiêzienia od 2 do 3 tygodni, a nastêpnie otrzymywa³y nakaz natychmiastowej ekspulsji42. Ofiar¹ ekspulsji czêsto pada³ kobiety utrzymuj¹ce siê z nierz¹du, a nawet te, które odesz³y od swoich mê¿ów, uk³adaj¹c sobie ¿ycie
z nowym partnerem, mieszkaj¹cym w innym departamencie. Warto wspomnieæ w tym miejscu, ¿e w wyniku zamachu na ministra spraw zagranicznych Francji Louisa Barthou i króla Jugos³awii Aleksandra I Karadziordziewicia w Marsylii 9 padziernika 1934 r., w³adze francuskie objê³y ledztwem
tak¿e rodowiska polskich emigrantów43, skrzêtnie wykorzystuj¹c ten fakt
w celu intensyfikacji wydaleñ Polaków z Francji.
Procedura wydalenia trwa³a zazwyczaj trzy miesi¹ce. Zadaniem konsulatu, po otrzymaniu informacji, i¿ dana osoba podlega ekspulsji, by³o wystosowanie proby do prefektury o repatriacjê. Ta wysy³a³a pismo do francuskiego
Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych z prob¹ o wydanie decyzji. Czas oczekiwania na decyzjê nie by³ ani dla konsulatu, ani dla emigranta dobry. Konsulat dysponuj¹c ma³ym bud¿etem na zapomogi, nie zawsze by³ w stanie
zagwarantowaæ pomoc. A zazwyczaj emigranci jej potrzebowali, zw³aszcza
ci nieposiadaj¹cy oszczêdnoci. Do 1933 r. w oczekiwaniu na repatriacjê mieli oni mo¿liwoæ podjêcia dorywczej pracy, aby zarobiæ na bilet powrotny do Polski. W wielu przypadkach placówka wysy³a³a probê do prefektury, by ta pozwoli³a na tymczasow¹ pracê. Jednak wraz z nasilaj¹cym siê
bezrobociem w okrêgu marsylskim, w³adze lokalne tylko w wyj¹tkowych
sytuacjach udziela³y zgody na podjêcie pracy do czasu opuszczenia III Re41 W takiej sytuacji znalaz³ siê Ludwik Sikora, który pracuj¹c w Pary¿u jako monter
zosta³ oddelegowany do firmy w Marsylii do pracy przy instalacji grzewczej. Gdy przyby³ do
Marsylii odmówiono mu zgody na pobyt. W tej samej sytuacji byli Oleksa Lytwyn, Mieczys³aw
v Orzeszyna. Ibidem.
42 AAN, KRPM, sygn. 464/844, KRPM do MSZ w sprawie ekspulsji i repatriacji ekspulsowanych na koszt rz¹du francuskiego, Marsylia 23.V.1928 r., k. 4951.
43 Nowym ministrem spraw zagranicznych zosta³ Pierre Laval. Jego poprzednik  Barthou  by³ zwolennikiem zbli¿enia z ZSRR, st¹d zabiegi Francji, by Polska podpisa³a Pakt
Wschodni. Polska sprzeciwia³a siê podpisaniu paktu ze wzglêdu na poprawne stosunki
z Niemcami. Owe wrogie nastawienie do emigrantów polskich mog³o byæ równie¿ spowodowane
faktem, i¿ Polska wystêpowa³a w obronie Wêgier na arenie Ligii Narodów, które pos¹dzano
o powi¹zania z terrorystami chorwackimi. Polska polityka , s. 128129; T. Kumiñski, op. cit.,
s. 205. Natomiast Laval za cel swojej polityki obra³ drogê szukania porozumienia z III Rzesz¹
i W³ochami. G. Warner, Pierre Laval and the Eclipse of France 19311945. A political biography,
New York 1968, s. 6263.
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publiki44. Dlatego te¿ niejednokrotnie konsulat proszony by³ przez ambasadê
o stosowanie dotychczasowej taktyki, tj. ¿¹dania pokrywania repatriacji przez
w³adze francuskie, tym bardziej ¿e w wielu przypadkach Konsulat ma do
czynienia z Polakami, których identycznoæ lub obywatelstwo s¹ w¹tpliwe45.
Ambasada RP poinformowa³a w³adze francuskie, ¿e to do nich nale¿y sprawa
pokrycia kosztów podró¿y emigrantów, zgodnie z dekretem wydanym w 1931
r., o którym ni¿ej mowa46. Problem ponownie pojawi³ siê w 1935 roku, kiedy
strona francuska wstrzyma³a transporty dla cudzoziemców a¿ do odwo³ania47. Ten stan rzeczy trwa³ do stycznia 1936 r. W tej sytuacji emigranci
 nie posiadaj¹c kart to¿samoci, poniewa¿ zosta³y im zabrane wobec zamiaru opuszczenia terytorium pañstwa francuskiego  nara¿eni byli na kary
wiêzienia, co praktykowa³a czêsto strona francuska. Nie przys³ugiwa³y im
równie¿ francuskie wiadczenia socjalne, gdy¿ byli en instance de repatriement48. Rz¹d francuski wznawiaj¹c ostatni raz transporty zobligowa³ emigrantów do z³o¿enia deklaracji w urzêdzie porednictwa pracy nie póniej ni¿
do 27 stycznia49.
Ambasada RP w Pary¿u poinformowa³a konsulat w Marsylii, i¿ francuskie Ministerstwo Pracy pismem z 2 czerwca 1931 r. zobowi¹za³o siê pokryæ
koszty biletu do granicy francuskiej50. Darmowy przejazd przys³ugiwa³ tylko
tym emigrantom, którzy wylegitymowali siê zakupionym biletem od granicy
francuskiej do Polski. Placówka marsylska stanê³a przed zadaniem sprawdzania ka¿dego emigranta powracaj¹cego do Polski, czy posiada fundusze na
kupienie biletu. Nasuwa siê zatem pytanie, co dzia³o siê z emigrantami,
którzy nie mieli pieniêdzy na zakup biletu? Otó¿ rozwi¹zanie tej kwestii
odbywa³o siê na kilku p³aszczyznach.
Konsulat w Marsylii posiada³ skromny bud¿et na zapomogi dla wychodców, który obejmowa³ równie¿ pokrywanie kosztów biletów od Strasburga do
Polski. Transporty do Polski odchodzi³y ze Strasburga za porednictwem
firmy Orbis, z któr¹ wspó³pracowa³y konsulaty polskie. Ambasada RP upowa¿ni³a konsulat w Strasburgu, by to on dysponowa³ pul¹ darmowych biletów, w³¹cznie z tymi przeznaczonymi dla innych konsulatów. Strasburg przydziela³ 12 darmowych biletów dla najbardziej potrzebuj¹cych z okrêgów
placówek w Marsylii, Lyonie i Tuluzie. Bilet dla doros³ej osoby kosztowa³
250 fr.fr. ju¿ z wliczon¹ wiz¹ tranzytow¹, a dla dziecka w wieku od 4 do 10
44 ANN, KRPM, sygn. 464/902, KRPM do Pana Radcy Emigracyjnego w Pary¿u w sprawie
wydalenia z Francji obywateli polskich, Marsylia I.1933 r., k. 222223.
45 Ibidem, Ambasada RP w Pary¿u do KRPM w sprawie wydalania cudzoziemców, Pary¿
5.XII.1934 r., k. 281.
46 Ibidem, sygn. 464/902, Konsulat Generalny RP w Pary¿u [dalej: KGRPP] do KRPM,
Pary¿ 10.I.1935 r., k. 230.
47 AAN, KRPM, sygn. 464/904, Ambasada RP w Pary¿u do KRPM w sprawie transportów
reemigrantów na koszt skarbu francuskiego, Pary¿ 20.IX.1935 r., k. 12.
48 W oczekiwaniu na repatriacjê.
49 AAN, KRPM, sygn. 464/904, KRPM do regionalnego oddzia³u Zwi¹zku Strzeleckiego
w Brousses, Molière-sur-Cèze, Rochebelle, Champelouson, Biver, Marsylia 8.I.1936 r., k. 31.
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 125 fr.fr51. Niewykorzystane bilety choæby przez jeden konsulat, przekazywane by³y kolejnemu. Poci¹gi dla reemigrantów odchodzi³y w poniedzia³ki
i czwartki. Ta informacja by³a doæ istotna, poniewa¿ ka¿dy kto przyby³
w inny dzieñ nara¿a³ siebie i konsulat na dodatkowe koszta zwi¹zane
z wy¿ywieniem i noclegiem52. Placówka marsylska otrzyma³a instrukcje dla
reemigrantów, by do konsulatu w Strasburgu kierowali siê tylko ci, którzy
mieli zapewnione darmowe bilety, natomiast pozosta³e osoby winny zg³aszaæ
siê do firmy Orbis, posiadaj¹c przy sobie pieni¹dze na zakup biletu. Ju¿
w 1933 r. okrêg marsylski nie otrzyma³ darmowych biletów. Decyzjê tak¹
podj¹³ konsulat w Strasburgu, poniewa¿ w chwili przejêcia zbiorowych transportów przez francusk¹ Agence Centrale de Transport Groupés, firma Orbis
straci³a wiêkszoæ potencjalnych klientów53. Biuro podró¿y zobowi¹za³o siê
wystawiaæ darmowe bilety w wysokoci 3% od ogólnej sprzeda¿y biletów
emigrantom polskim powracaj¹cym do Polski. Na tym tle dosz³o do nieporozumieñ z konsulatem w Strasburgu, poniewa¿ przydzieli³ on sobie pozosta³e
darmowe bilety. W tym te¿ czasie francuska agencja wstrzyma³a zbiorowe
transporty. Zatem w jaki sposób poradzi³ sobie konsulat?
Przepisy francuskie od 1933 r. zakazywa³y podejmowania pracy na czas
rozstrzygniêcia kwestii ekspulsji. Konsul korzystaj¹c z wyrobionych ju¿ dobrych stosunków z prefekturami, prosi³ o zapewnienie zasi³ków lub umo¿liwienie podjêcia tymczasowej pracy do momentu rozstrzygniêcia sprawy wyjazdu54. Proby te nie zawsze by³y rozpatrywane pozytywnie. W³aciwie
mo¿na zadaæ pytanie, co bardziej op³aca³o siê w³adzom francuskim  wyp³aciæ zasi³ek czy pozwoliæ na pracê? Osoby, które znalaz³y siê w tej sytuacji,
otrzymywa³y pozwolenie na tymczasow¹ pracê na okres 2 tygodni. Ta sytuacja odci¹¿a³a konsulat od wyp³acania zapomóg, za emigrantom pozwala³a
zarobiæ (w jakiej czêci) na bilet powrotny do kraju. Wa¿n¹ rolê w tej kwestii
odgrywa³y organizacje polonijne, które wspomaga³y bezdomnych, zapewniaj¹c im darmowe posi³ki i noclegi, zak³adaj¹c specjalny komitet w Alès,
w którego prace zaanga¿owa³ siê konsulat. W miarê mo¿noci konsul wspomaga³ bud¿et komitetu, jednak bardziej nastawiony by³ na zbieranie dla
bezrobotnych odzie¿y, butów, ¿ywnoci. Poczyni³ starania, by tak¿e pracowni50 ANN, KRPM, sygn. 464/902, ARPP do KRPM w sprawie wydawania polskim robotnikom biletów do granicy, Pary¿ 5.VI.1931 r., k. 79.
51 Ibidem, Konsulat RP w Strasburgu [dalej: KRPS] do KRPM, Strasburg 23.XII.1932 r.,
k. 218219.
52 Ibidem.
53 AAN, KPRM, sygn. 464/844, ARPP do KRPM w sprawie kontyngentu bezp³atnych
biletów repatriacyjnych Orbisu, Pary¿ 11.IX.1935 r., k. 326327.
54 W departamencie Bouches-du-Rhône w miejscowoci Biver ko³o Gardanne zostali objêci
ekspulsj¹: Antoni Ocha³ z ¿on¹ i jednym dzieckiem, Jan Kordalski z ¿on¹ i trojgiem dzieci,
Stanis³aw Wodnicki z ¿on¹ i dwójk¹ dzieci, Damazy Kulisz z ¿on¹ i trojgiem dzieci, Antoni
P³aszczykowski z ¿on¹ i dwojgiem dzieci, Micha³ Poleszczuk, Jan Hosz, Stanis³aw Hermañski,
Jan Macura z ¿on¹. AAN, KRPM, sygn. 464/324, KRPM do Radcy Emigracyjnego w Pary¿u,
Marsylia, IX.1935 r., k. 524.
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cy konsulatu wp³acali drobne sumy do kasy komitetu. Do akcji tej w³¹czy³y
siê równie¿ konsulaty honorowe55. Wspó³praca z organizacjami samopomocowymi by³a bardzo istotna, gdy¿ pracownicy konsulatu na tak du¿ej przestrzeni nie byli w stanie wszêdzie dotrzeæ, dlatego te¿ wszelkie komunikaty ze
strony s³u¿by konsularnej kierowane by³y na rêce prezesów stowarzyszeñ.
Emigranci pojawiali siê w ró¿nych polskich konsulatach prosz¹c o pomoc.
W nieprzyjemnej sytuacji znalaz³a siê placówka marsylska, poniewa¿ petenci
z jej okrêgu konsularnego przybyli pieszo do Strasburga oznajmiaj¹c, ¿e
konsul w Marsylii nie udzieli³ im pomocy. Placówka strasburska zagwarantowa³a przyby³ym pomoc materialn¹, medyczn¹, zapewni³a odzie¿ i obuwie56.
Konsul w Strasburgu wystosowa³ pismo do swojego kolegi z Marsylii, by
lepiej dba³ o emigrantów ze swojego rejonu, na co konsul marsylski odpisa³,
¿e nigdy nie przewidzi siê liczby osób znajduj¹cych siê w potrzebie ani takich
sytuacji, w których petenci ma³o zorientowani bêd¹ prosiæ o pomoc inny
konsulat57.
Konsulat opiekowa³ siê nie tylko pracuj¹cymi emigrantami. Pomocy
w³adz polskich potrzebowa³y równie¿ osoby chore, przebywaj¹ce w szpitalach
i zak³adach psychiatrycznych. Uk³ad z 3 listopada 1926 r. by³ uzupe³nieniem
konwencji z 14 padziernika 1920 r., który stanowi³ podstawê do regulowania
repatriacji chorych przebywaj¹cych siê na terenie Francji. W myl tego uk³adu w³adze francuskie pokrywa³y koszt leczenia maksymalnie do 60 dni. Po
tym up³ywie czasu skarb pañstwa polskiego obci¹¿any by³ op³atami za dalszy
pobyt w lecznicy. Jeli w ci¹gu leczenia (w 45 dniu od jego rozpoczêcia) osoba
okaza³a siê byæ ju¿ zdolna do powrotu kraju, prefektury mia³y obowi¹zek
wystawiæ zawiadczenie o zdolnoci do podró¿y i wys³aæ je niezw³ocznie do
konsulatu58. Niemniej nie wszystkie prefektury przestrzega³y tego terminu,
celowo spóniaj¹c siê z ich przes³aniem, co skutkowa³o postawieniem ¿¹dañ
stronie polskiej zwrotu kosztów za przed³u¿aj¹ce siê leczenie. Kuriozalny
okaza³ siê przypadek, gdzie prefektura departamentu Ardèche za¿¹da³a
zwrotu kosztów pobytu dwóch obywatelek polskich za 276 dni spêdzone
w szpitalu59.
Po wdro¿eniu tego¿ uk³adu, Ambasada RP w Pary¿u wystosowa³a pismo
do wszystkich podleg³ych konsulatów, by niezw³ocznie przeprowadzi³y statystykê chorych umieszczonych w szpitalach i uzdrowiskach. Dok³adne informacje mia³y zawieraæ datê umieszczenia w szpitalu lub uzdrowisku i rodzaj
55

AAN, KRPM, sygn. 464/321, KRPM do Radcy Emigracyjnego w Pary¿u, Marsylia
10.II.1935 r., k. 129.
56 AAN, KRPM, sygn. 464/844, KRPS do KRPM w sprawie repatriacji obywateli polskich
przyby³ych do Strasburga, Strasburg 5.X.1932 r., k. 198.
57 Ibidem, KRPM do Radcy Emigracyjnego w Pary¿u, Marsylia 30.V.1933 r., k. 237238.
58 AAN, KRPM, sygn. 464/911, KRPM do Pana Radcy Emigracyjnego w Pary¿u w sprawie
zwrotu kosztów leczenia z tytu³u Konwencji z 14.X.1920 r., Marsylia 27.IX.1935 r., k. 192193.
59 Ibidem, ARPP do KRPM w sprawie zwrotu kosztu leczenia Dalman Marii i Paw³owskiej
Franciszki, Pary¿ 25.IX.1935 r., k. 190191.
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choroby. Rejestr umys³owo chorych przeprowadzano na oddzielnych formularzach60, poniewa¿ osoby poddawano badaniom przez lekarza konsularnego,
który stwierdza³ zdolnoæ do podró¿y. Koszty takich badañ by³y jednak zbyt
du¿e, gdy¿ op³ata za pojedyncze badanie wynosi³a od 30 do 60 fr.fr61. Stosuj¹c siê do zaleceñ p³yn¹cych z centrali MSZ, placówka marsylska zmuszona
by³a opieraæ siê na pomocy lekarza zak³adowego, którego opinie nie zawsze
odzwierciedla³y stan faktyczny. Ambasada RP w Pary¿u wyda³a zarz¹dzenie
konsulatom na terenie Francji, by powracaj¹cy badani byli równie¿ pod
wzglêdem chorób wenerycznych, zw³aszcza ki³y. Jak ju¿ wczeniej wspomniano, wielu Polaków wyje¿d¿a³o do kraju kieruj¹c siê via Strasburg, wiêc tamtejszy konsulat poruszy³ tê kwestiê w kontekcie zapobiegania rozprzestrzenianiu siê tych chorób w Polsce. Osoby, u których wykryto chorobê weneryczn¹,
natychmiast poddawane by³y leczeniu na koszt pañstwa francuskiego lub
przedsiêbiorstwa, w którym dana osoba pracowa³a. Natomiast osoby wzbudzaj¹ce podejrzenia o ewentualne nosicielstwo, zarz¹dzeniem w³adz polskich,
musia³y podaæ miejsce docelowe w Polsce, w którym zamierza³y siê osiedliæ62.
Konsulat parokrotnie styka³ siê z sytuacjami, w których w³adze miejscowe
nie wydawa³y zgody na repatriacjê, wyd³u¿aj¹c pobyt chorych powy¿ej 60 dni
i obarcza³y stronê polsk¹ kosztami leczenia63. W tych okolicznociach skarb
pañstwa ponosi³ jeszcze wiêksze koszty, wynikaj¹ce z faktu przebywania
w szpitalach osób zara¿onych chorobami wenerycznymi nawet przez kilkanacie lat64.
Francuskie Ministerstwo Zdrowia Publicznego wyda³o zarz¹dzenie
w dniu 7 lipca 1938 r. o niewysy³aniu rzeczy wartociowych oraz pieniêdzy
osób repatriowanych do poszczególnych konsulatów. Wszystkie dyrekcje szpitali zastosowa³y siê do rz¹dowego pisma, co niew¹tpliwie stanowi³o utrudnienie dla pracy konsulatu65. Miejscowe w³adze francuskie niechêtnie godzi³y
siê na pokrywanie kosztów przejazdu do granicy polskiej umys³owo chorych,
choæ winny przestrzegaæ postanowieñ uk³adu z 1926 r.66 Czasem uda³o siê
60 AAN, KRPM, sygn. 464/905, ARPP do KRPM w sprawie uk³adu o repatriacji, Pary¿
14.XI.1930 r., k. 14.
61 Ibidem, KRPM do Pana Radcy Emigracyjnego w Pary¿u w sprawie polsko-francuskiego
uk³adu o repatriacji i kosztach leczenia, Marsylia 6.III.1930 r., k. 13; Zjazdy i konferencje ,
dok. 6, s. 93.
62 AAN, KRPM, sygn. 464/923, Ministerstwo Opieki Spo³ecznej do MSZ w sprawie roztaczania opieki lekarskiej nad chorymi wenerycznie reemigrantami z Francji, Warszawa
6.XII.1935 r., k. 11.
63 AAN, KRPM, sygn. 464/905, KRPM do Radcy Emigracyjnego w Pary¿u w sprawie
repatriacji obywateli polskich, Marsylia 4.II.1931 r., k. 25.
64 AAN, KRPM, sygn. 464/911, KRPM do Radcy Emigracyjnego w Pary¿u w sprawie
kosztów leczenia, Marsylia 2.II.1931 r., k. 95. Za przyk³ad niech pos³u¿y przypadek Stefana
Kwiata z powiatu roda, który zosta³ umieszczony w paryskim szpitalu w 1922 r. natomiast
mo¿na by³o go repatriowaæ w 1928 r. Niestety, rachunek za koszty leczenia w tym przypadku
nie by³ znany.
65 Ibidem, ARPP do KRPM w sprawie przesy³ki gotówki oraz przedmiotów wartociowych,
stanowi¹cych w³asnoæ repatriowanych umys³owo chorych, Pary¿ 22.VII.1938 r., k. 222.
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uzyskaæ darmowy przejazd dla chorego reemigranta tylko do granicy francuskiej67.
Innym zagadnieniem, wchodz¹cym w zakres opieki konsularnej by³o egzekwowanie od rz¹du francuskiego umowy z 1929 r. o ubezpieczeniach górniczych, która obowi¹zywa³a od 30 czerwca 1934 r.68 Na jej podstawie wszyscy
górnicy oraz urzêdnicy kopalñ ubezpieczeni w Polsce na wypadek mierci lub
inwalidztwa, mogli ubiegaæ siê o przyznanie renty francuskiej. Cz³onkowie
rodzin  wdowy, sieroty oraz rodzice dzieci, mogli ubiegaæ siê o renty, jeli
zmar³y górnik by³ ubezpieczony co najmniej 15 lat  ³¹cznie w Polsce
i Francji. Dziecko ucz¹ce otrzymywa³o zasi³ek do 14 roku ¿ycia. Konsulat
dba³, by ka¿dy emigrant zosta³ poinformowany o tym zarz¹dzeniu i w³aciwie
wype³ni³ potrzebne dokumenty. Konsul zaanga¿owa³ do pracy prezesów stowarzyszeñ, którzy mieli pomagaæ przy wype³nianiu wniosków69.
Inaczej wygl¹da³a sprawa przyznawania rent czy zasi³ków dla Polaków,
którzy zanim przybyli do Francji, pracowali w Niemczech. O wiadczenia te
mogli ubiegaæ siê tylko ci, którzy op³acali sk³adki, a pañstwo niemieckie
gwarantowa³o im te wiadczenia. Kwestiê tê regulowa³a umowa polsko-niemiecka z 11 czerwca 1931 r. Konsulat na swoim terenie tworzy³ listy osób
pobieraj¹cych zasi³ki gwareckie z bud¿etu Ministerstwa Opieki Spo³ecznej70
oraz przyznane, a jeszcze nie wyp³acane renty. Po podpisaniu umowy polskoniemieckiej, w³aciwe instytucje niemieckie mia³y wyp³acaæ je w nastêpuj¹cej
kolejnoci: renty zaleg³e  dla rencistów od 1 lipca 1931 r. oraz wszystkim
innym ubezpieczonym  1 padziernika 1931 r., a bie¿¹ce  od 1 wrzenia
1933 r, czyli w od momentu wejcia w ¿ycie wspomnianej umowy. Zaleg³e
wiadczenia mia³ przekazywaæ konsulat w Marsylii, za bie¿¹ce  PKO. Niemniej jednak zasi³ki te nie by³y wyp³acane przez pañstwo niemieckie, poniewa¿ z uprawnieñ mogli korzystaæ tylko ci, którzy zamieszkiwali w Polsce
b¹d w Niemczech71. W³adze polskie zainteresowane by³y rozstrzygniêciem
sprawy ubezpieczeñ górników polskich pracuj¹cych w Westfalii. Uregulowanie tej kwestii mia³o nast¹piæ w chwili ratyfikacji konwencji generalnej francusko-niemieckiej z 29 lipca 1932 r.72 Strona niemiecka nie ratyfikowa³a
jednak podpisanej konwencji. W³adze polskie prowadzi³y w tej sprawie rozmowy z rz¹dem niemieckim, niestety bezskutecznie. Dla Polski uregulowanie
66 AAN, KRPM, sygn. 464/906, ARPP do KRPM w sprawie repatriacji za miesi¹c marzec
1939 r., Pary¿ 29.IV.1939 r., k. 1.
67 Ibidem, KRPM do ARPP odpowied w sprawie repatriacji za miesi¹c marzec 1939 r.,
Marsylia V.1939 r., k. 2.
68 Umowa polsko-francuska o ubezpieczeniach w górnictwie zosta³a zawarta 21 grudnia
1929 r., AAN, KRPM, sygn. 464/887, Komunikat Konsulatu RP w Marsylii w sprawie wykonania polsko-francuskiej Konwencji Górniczej, Marsylia 11.V.1935 r., k. 57.
69 Ibidem, KRPM do Franciszka Deykowskiego (Gard), Marsylia 22.VIII.1934 r., k. 194195.
70 Ibidem, KRPM do Ministerstwa Opieki Spo³ecznej w Warszawie, Radcy Emigracyjnego
w Pary¿u, w sprawie rent niemieckich, Marsylia 1.IX.1933 r., k. 133.
71 Zjazdy i konferencje , dok. 32, s. 387388.
72 Ibidem.
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kwestii ubezpieczeñ by³o wa¿ne z bardzo prostej przyczyny. D³ugoletnia praca polskich Westfalczyków upowa¿nia³a ich do pobierania pensji emerytalnych, nabytych w ramach niemieckiego ubezpieczenia spo³ecznego, wprowadzenie konwencji odci¹¿y³oby wiêc skarb pañstwa polskiego.
Nowy rz¹d Leona Bluma w 1936 r. mia³ za¿egnaæ wszelkie problemy
wewnêtrzne, z jakimi boryka³a siê Francja, m.in. falê strajków zapocz¹tkowan¹ jeszcze w okresie rz¹du poprzednik Bluma  premiera Sarrauta.
W tym te¿ czasie nast¹pi³a zmiana na stanowisku ambasadora RP w Pary¿u,
którym po odwo³aniu Alfreda Ch³apowskiego zosta³ Juliusz £ukasiewicz. Aby
zminimalizowaæ niezadowolenie spo³eczeñstwa, Blum w pierwszej kolejnoci
wprowadzi³ 40-godzinny dzieñ pracy i p³atne urlopy, podwy¿szy³ emerytury
i wprowadzi³ zmiany dotycz¹ce rent górniczych73. Robotnicy osi¹gnêli sukces
na tym polu dziêki podpisanym uk³adom z Matignon 8 czerwca 1936 r. Blum
cieszy³ siê ze swojego sukcesu, udowadniaj¹c, i¿ mo¿na dokonaæ reform spo³ecznych i broniæ wolnoci obywatelskich74. G³ównym przeciwnikiem reform
Frontu Ludowego (koalicji lewicy która dosz³a do w³adzy w 1936 r.) by³ Henri
Dorgères, przywódca prawicowej czêci elektoratu ch³opskiego, reprezentowanej przez Front Ch³opski. Cz³onków Frontu nazywano tak¿e zielonymi
faszystami; nie uznawali oni fiskalizmu pañstwowego75.
W sferze stosunków bilateralnych polsko-francuskich nast¹pi³a chwilowa
poprawa, czego wyrazem by³o m.in. podpisanie porozumienia w Rambouillet,
na mocy którego Francja zadeklarowa³a udzielenie Polsce kredytu na modernizacjê armii w wysokoci 2 miliardów franków. Krok ten by³ podyktowany
nie tylko chêci¹ prze³amania impasu w relacjach dwustronnych, ale tak¿e
73 M. lufiñska, Myl polityczna Leona Bluma, Rzeszów 2002, s. 9395, 105. Rz¹d Bluma
wprowadzi³ dziêki inicjatywie podsekretarza stanu do spraw sportu i rekreacji  Leo Lagrangego  nowe pomys³y na zaktywizowanie ubo¿szych sfer spo³ecznych, m.in. poprzez organizowanie
wycieczek w Alpy i na Riwierê, campingów i innych form rekreacji. W wielu wypadkach skorzysta³y z tej propozycji osoby, które do tej pory nie mog³y sobie pozwoliæ na spêdzenie urlopu, czy
w ogóle wolnego czasu w miejscach uznawanych do tej pory za zarezerwowane dla wy¿szych
sfer, zob. Czy p. Blum rzuci Francjê w przepaæ eksperymentu marksistowskiego?, Ilustrowany
Kurier Codzienny nr 158 z 8.06.1936, s. 3; K. Grünberg, W latach rozpadu systemu wersalskiego (19251939), w: Polska  Francja. Dziesiêæ wieków zwi¹zków politycznych, kulturalnych
i gospodarczych, red., A. Tomczak, Warszawa 1983, s. 430.
74 M. lufiñska, op. cit., s. 98.
75 Prawdziwe nazwisko Dorgèresa to Henri Auguste D Halluin. W trakcie studiów prawniczych zwi¹zany by³ z Action Française. Przej¹³ kierownictwo nad Comité de Défense Paysanne, który wystêpowa³ przeciw prawu o ubezpieczeniach spo³ecznych z 1928 r. Zafascynowany
by³ poczynaniami Hitlera i Mussoliniego. Wid³y w górê sta³o siê jego przewodnim has³em
motywuj¹cym do buntów ch³opskich. Ch³opów podburzali do strajków cz³onkowie Frontu ubrani
w zielone koszule. Najwiêcej zwolenników mia³ Dorgères wród drobnych i rednich ch³opów.
konserwatywnych departamentach Francji  Bretanii i Normandii. J. Eisler, Od monarchizmu
do faszyzmu. Koncepcje polityczno-spo³eczne prawicy francuskiej 19181940, Warszawa 1987,
s. 7174, 226228; R. O. Paxton, Henry Dorgèress Greenshitrs and the Crise od French Agriculture, 19291939, New York 1997, s. 3, 84  134; R. O. Paxton, Francja Vichy. Stara gwardia i nowy
³ad, 19401944, Wroc³aw 2011, s. 254255.
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pragnieniem wyjcia Francji z opresji, w jakiej znalaz³a siê ona po wydarzeniach z marca 1936 r., czyli remilitaryzacji Nadrenii76.
Nowo powo³any rz¹d ograniczy³ nagminne wydalenia z kraju polskich
emigrantów. Front Narodowy wprowadzi³ nowy dekret w padzierniku 1936 r.,
który uchyla³ postanowienia dekretu z 1935 r.. Nie obowi¹zywa³y ju¿ granice
geograficzne (departamentalne) w carte didentite77. W tym czasie Polacy
chêtnie wstêpowali w szeregi CGT78, która odegra³a znacz¹c¹ rolê w tym
okresie, broni¹c ich praw do pozostania na ziemi francuskiej. Oczywicie
dzia³ania te zmierza³y w³anie do przyci¹gniêcia jak najwiêkszej liczny chêtnych do przyst¹pienia do zwi¹zku, a motorem napêdowym by³o propagowanie programu i hase³ opieraj¹cych siê na potrzebie walki z faszyzmem. Polacy integruj¹c siê z CGT, zabezpieczali siê niejako przed szykanami ze strony
opozycji79. W tym te¿ czasie widoczny by³ nap³yw nowej fali emigracji, jednak ju¿ nie na tak¹ skalê, jak w latach wczeniejszych. Na ³amach Ilustrowanego Kuriera Codziennego ukaza³o siê podsumowanie dzia³añ lewicy
francuskiej, które  wed³ug gazety  wprowadzi³y chaos w pañstwie, w wymiarze zarówno wewnêtrznym, jak i zewnêtrznym80. Podobnego zdania by³
ambasador RP Juliusz £ukasiewicz pisz¹c, ¿e utworzenie gabinetu Bluma
nie przynios³o poprawy sytuacji w ¿adnej dziedzinie polityki francuskiej
 ani wewnêtrznej, ani zagranicznej81.
Koniec rz¹dów lewicy we Francji zakoñczy³ spokojne czasy dla emigracji
polskiej, szczególnie od kiedy nowo powo³any rz¹d na czele z Edouardem
Daladierem wprowadzi³ 2 maja 1938 r. dekret o przepisach policyjnych wymierzony przeciw cudzoziemcom, ograniczaj¹cy definitywnie mo¿liwoci osiedlania siê w innych departamentach82. Przede wszystkim dekret ten potwierdza³ prawo stosowania ekspulsji. Od wprowadzenia w ¿ycie dekretu
ka¿dy emigrant zobowi¹zany zosta³ do meldowania siê ka¿dorazowo we w³aciwym komisariacie policji z prob¹ o zgodê na wyjazd do innego departa76 W. Mazur, Droga do Rambouillet. Zabiegi o francuski kredyt zbrojeniowy na modernizacjê
Wojska Polskiego (jesieñ 1935  jesieñ 1936), Przegl¹d Historyczno-Wojskowy 2013, nr 2, s. 29, 41.
77 M. D. Lewis, Les frontières..., s. 203204.
78 CGT  Conféderation Générale du Travail (Generalna Konfederacja Pracy). Zwi¹zek ten
istnia³ do 1935 r., do momentu po³¹czenia siê z CGTU  Conféderation Générale du Travail
Unitare (Powszechna Jednociowa Konfederacja Pracy), bêd¹cej pod wp³ywami Francuskiej
Partii Komunistycznej. K. Maj, op. cit., s. 3945.
79 Zjazdy i konferencje , dok. 29, s. 341342.
80 Na nienawici i negacji nie mo¿na opieraæ rz¹dów, Ilustrowany Kurier Codzienny
nr 101 z 11.04.1938, s. 2.
81 Dyplomata w Pary¿u 19361939. Wspomnienia i dokumenty Juliusza £ukasiewicza Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. rozszerzone opr. W. Jêdrzejewicz, H. Bu³hak, Londyn
1989, List szyfrowy J. £ukasiewicza do J. Becka, Pary¿, 16.III.1938 r., s. 50.
82 Les conditions du séjour des étrangers en France, Le Temps nr 28006 z 16.05.1938,
s. 2. Zasady tego dekretu przypominaj¹ te z 8.08.1893 r., które nakazywa³y emigrantowi wype³niaæ dokumenty w prefekturze za ka¿dym razem, gdy chcia³ przemieciæ siê do innego departamentu, M. Gmurczyk-Wroñska, Polacy we Francji w latach 18711914. Spo³ecznoæ polska i jej
podstawy materialne, Warszawa 1996, s. 20.
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mentu. Odt¹d w³aciciele mieszkañ zobowi¹zani zostali do zg³aszania ka¿dego zameldowanego cudzoziemca. Niezastosowanie siê do tego przepisu grozi³o kar¹ wiêzienia dla obu stron. Podniesiono wysokoæ op³at za wizê,
a tak¿e za prolongatê kart to¿samoci. W 1938 roku prawodawstwo francuskie ustanowi³o obowi¹zek zamieszczania w paszportach  poza fotografi¹
i podpisem  odcisku lewego kciuka83.
Klêska wrzeniowa Polski i ewakuacja rz¹du polskiego do Rumunii spowodowa³a wewnêtrzny chaos nie tylko wród elit politycznych84. Najwy¿sze
w³adze pañstwowe nie mog³y kontynuowaæ swej pracy we Francji na skutek
internowania w Rumunii. W wyniku nacisków na prezydenta Ignacego Mocickiego, zrezygnowa³ on ze swojej funkcji, przekazuj¹c urz¹d przebywaj¹cemu w Pary¿u by³emu marsza³kowi senatu, W³adys³awowi Raczkiewiczowi,
który z kolei 30 wrzenia 1939 r. powo³a³ rz¹d z gen. W³adys³awem Sikorskim na czele85. Francja przyjmuj¹c i zapewniaj¹c bezpieczeñstwo ukonstytuowanemu 30 wrzenia 1939 r. rz¹dowi polskiemu sta³a siê dla obywateli
polskich miejscem schronienia. Na teren Francji zaczê³y przybywaæ rzesze
Polaków. Zmieni³o siê tak¿e diametralnie funkcjonowanie konsulatu marsylskiego. Odgórne zarz¹dzenia by³y ogólnikowe  nale¿y wszêdzie szukaæ
miejsc, w których bêd¹ mogli schroniæ siê uciekinierzy z Polski. Placówka
marsylska od koñca wrzenia 1939 r. intensywnie wspó³pracowa³a z prefekturami ró¿nych departamentów, w celu ulokowania jak najwiêkszej liczby
Polaków. I nale¿y tu podkreliæ, ¿e miejscowe w³adze udziela³y wszelkiej
pomocy, nawet finansowej. Ogólnie rzecz ujmuj¹c, w³adze francuskie popiera³y tê akcjê, spodziewaj¹c siê wymiernych korzyci z faktu przybycia na ich
terytorium osób dowiadczonych w walkach obronnych 1939 r. a tak¿e specjalistycznych kadr86. Rz¹d francuski zak³ada³ równie¿ ewakuacjê osób przydatnych dla francuskiego rolnictwa i przemys³u.
Konsulat wspomaga³ proces organizowania schronisk dla ludnoci polskiej, wszystkie potencjalne miejsca docelowe konsultuj¹c nie tylko z Ambasad¹ Polsk¹, na której czele sta³ Felis Frankowski jako chargé daffaires
(zaj¹³ miejsce ambasadora Juliusza £ukasiewicza  przyjaciela Józefa Becka), ale tak¿e prefekturami87. Choæ prefektura marsylska chêtnie udziela³a
83 M. Gmurczyk-Wroñska, Polska niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach
19381944), Warszawa 2003, s. 196.
84 Ewakuacja rz¹du polskiego, zosta³a opisana we wspomnieniach W³adys³awa Pobóg-Malinowskiego  patrz P. M. ¯ukowski, W³adys³aw Pobóg-Malinowski. Z mojego okienka. Fakty
i wra¿enia z lat 19391945, t. I: 19391940, £omianki 2013.
85 H. Batowski, Polska dyplomacja na obczynie 19391941, Kraków 1991, s. 5558;
Y. Beauvois, Stosunki polsko-francuskie w czasie dziwnej wojny, Kraków 1991, s. 524; S. Zabie³³o, O rz¹d i granice. Walka dyplomatyczna o sprawê polsk¹ w II wojnie wiatowej, Warszawa
1986, s. 3239; T. Wyrwa, Bezdro¿a dziejów Polski. Kraj i emigracja po 1 wrzenia 1939 r.,
Lublin 2000, s. 1325.
86 M. Gmurczyk-Wroñska, Polska , s. 186190.
87 W. Michowicz, Organizacja polskiej s³u¿by dyplomatycznej w okresie II wojny wiatowej,
w: Historia dyplomacji polskiej, t. V: 19391945 pod red. W. Michowicza, Warszawa 1999, s. 27.
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pomocy polskim uchodcom, to jednoczenie uwa¿a³a, ¿e na terenie jej departamentu nie powinno siê tworzyæ du¿ych schronisk, poniewa¿ Marsylia jako
wielkie miasto portowe, na wypadek aktywnych dzia³añ wojennych, w mniejszym stopniu nadaje siê do tworzenia tego rodzaju schronisk, [choæ  AAG]
francuskie w³adze miejscowe s¹ ca³kowicie do dyspozycji konsulatu w tej sprawie i udziel¹ wszelkiej niezbêdnej pomocy w zorganizowaniu tego schroniska88. Prefektura oznajmi³a, ¿e mo¿e udzieliæ w Marsylii schronienia, ale
tylko na kilka dni. Prefekt marsylski podkrela³, ¿e trzeba pomóc Polsce,
która sta³a siê ofiar¹ haniebnej agresji89.
Pomocy finansowej udziela³o Ministerstwo Opieki Spo³ecznej (MOS)
wszystkim uchodcom przyby³ym z kraju, jak równie¿ cz³onkom rodzin wojskowych. Pomoc ta by³a wiadczona do momentu kapitulacji Francji90. Dla
usprawnienia przekazywania pomocy spo³ecznej uchwalono regulamin na
posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 1 marca 1940 r., który dok³adnie precyzowa³ zakres czynnoci i wspó³pracy MOS oraz ustanowionych delegatów
rz¹du do spraw opieki nad uchodcami z przedstawicielami w³adz konsularnych. Obowi¹zkiem konsulatów by³o udzielanie wszelkiej pomocy uchodcom
znajduj¹cym siê na terenie placówki, którzy byli bez rodków do ¿ycia
i kierowanie ich do orodków objêtych opiek¹. Placówki konsularne zobowi¹zane by³y przesy³aæ do MOS wnioski uzasadniaj¹ce pokrycie kosztów zwi¹zanych z opiek¹ doran¹, a po ich otrzymaniu przed³o¿yæ sprawozdanie z ich
wydatkowania. Obowi¹zek sprawowania opieki materialnej oraz kulturalnej
nad uchodcami cywilnymi i wojskowymi mieli delegaci rz¹du, wspó³pracuj¹cy z przedstawicielstwami dyplomatycznymi91.
Na terenie kompetencyjnym placówki marsylskiej uruchomiono schroniska dla kobiet prowadzone przez siostry szarytki i franciszkanki. Kobiety
narzeka³y na warunki panuj¹ce w schroniskach. Do MOS skar¿y³y siê na
brak: codziennie ciep³ej wody do mycia, wiêkszego ogrzewania pomieszczeñ,
zmiany dostarczania ¿ywnoci, poniewa¿ kuchnia francuska im nie odpowiada³a, zgody na spo¿ywanie tytoniu w ca³ym budynku, a nie tylko w miejscach
wyznaczonych, zmiany godzin powrotu do schroniska, poniewa¿ obowi¹zywa³a godzina 22, nastêpnie niezadowolenie z braku dostatecznej obs³ugi i koniecznoci sprz¹tania po sobie pokoi oraz naczyñ po posi³kach, ¿¹da³y korzy88 AAN, KRPM, sygn. 464/834, KGRPM do Ministerstwa Opieki Spo³ecznej w Angers,
Marsylia, II.1940 r., k. 81.
89 Procès  verbaux des délibérations. Conseil Général des Bouches-du-Rhone, Marseille
1940, s. 357.
90 M. Nossowska, Z dziejów pomocy polskim ¿o³nierzom i uchodcom przebywaj¹cym we
Francji w czasie II wojny wiatowej S³upskie Studia Historyczne 2010, nr 16, s. 131144;
A. Pachowicz, Towarzystwo Opieki nad Polakami we Francji 19411944, Toruñ 2013, s. 22.
91 Biblioteka Polska w Pary¿u [dalej: BPP], Konsulat RP w Tuluzie, sygn. tym. 41, Ambasada RP w Pary¿u do Konsulatu RP w Tuluzie w sprawie przes³ania regulaminu organizacji
w³adz i organów opieki nad uchodcami, uchwalonego przez Radê Ministrów 1 marca 1940 r.,
Pary¿ 10.IV.1940 r. (brak paginacji).
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stania z bezp³atnych k¹pieli92. Pracownica konsulatu  Anna Zaj¹czkowska
 badaj¹c tê sprawê, stwierdzi³a, i¿ ograniczenia te wymuszone by³y ogóln¹
z³¹ sytuacj¹, zw³aszcza ¿e dostarczanie codziennie ciep³ej wody by³o niemo¿liwe wobec ograniczeñ opa³owych. Posi³ki by³y wydzielane przez siostry, gdy¿
panie bra³y tyle, ile chcia³y, zanosz¹c zapasy na póniej do swoich pokoi93.
Siostry zakonne zaproponowa³y kobietom, by w czasie wolnym zajê³y siê
wolontariatem na rzecz sierot i ¿o³nierzy, ceruj¹c i ³ataj¹c podarte ubrania.
Nastêpnie prezes marsylskiego Polskiego Komitetu Obywatelskiego zwróci³
siê do nich z prob¹, aby zaczê³y zarabiaæ na w³asne utrzymanie w fabrykach. Jednak panie wykpi³y siê z³ym stanem zdrowia oraz faktem, ¿e [ ]
stanowisko ich spo³eczne nie pozwala na objêcie pracy w fabrykach94 . Kobiety
nie przestrzega³y wielu zasad wprowadzonych przez siostry zakonne, np.
wraca³y do schroniska pod wp³ywem alkoholu95 . Delegatura Rz¹du RP dla
spraw Uchodstwa Polskiego we Francji upowa¿nia³a dla kierowników schronisk do podejmowania rygorystycznych rodków wobec nagannego zachowania, a w ostatecznoci do podjêcia decyzji o usuniêciu ze schroniska96.
Emigracja polska na po³udniu Francji w okrêgu kompetencyjnym konsulatu RP w Marsylii, choæ nie by³a tak liczna jak w departamentach pó³nocnowschodnich, warta jest zainteresowania, zw³aszcza i¿ w wielu monografiach
o polskim wychodstwie traktuje siê j¹ w sposób ogólnikowy lub wcale (patrz
tab. 1)97. Lata trzydzieste zarówno dla pañstwa polskiego, jak i francuskiego
by³y trudne pod wieloma wzglêdami, m.in. z uwagi na problemy ekonomiczne, ale i z³o¿onoæ wzajemnych stosunków politycznych. Nowe kierownictwo
MSZ z Józefem Beckiem na czele boryka³o siê z wieloma przeciwnociami.
Ograniczony bud¿et centrali nie pozwala³ na wytê¿on¹ pracê nad wychodstwem polskim na ziemi francuskiej, a zawarte umowy nie zawsze by³y
przestrzegane przez stronê francusk¹, a jeli nawet by³y, to Francja chroni¹c
w³asny rynek i bezrobotnych ogranicza³a mo¿liwoci finansowania Polaków,
przy jednoczesnym stosowaniu w sposób nagminny nakazu ekspulsji. W artykule tym podjêto próbê scharakteryzowania tylko wybranych elementów
zwi¹zanych z organizowaniem pomocy rodakom ze strony konsulatu w Marsylii. Na uwagê zas³uguje równie¿ omówienie szkolnictwa polskiego czy istniej¹cych na tym terenie licznych stowarzyszeñ98. Rozmiary emigracji
92 AAN, KRPM, sygn. 464/834, Anna Zaj¹czkowska do Konsula Generalnego w Marsylii,
dra Adama Lisiewicza, Marsylia, 20.V.1940 r., k. 9091.
93 Ibidem.
94 Ibidem.
95 Ibidem, KGRPM do Delegata Rz¹du RP dla spraw Uchodstwa Polskiego we Francji,
Marsylia, 20.V.1940 r., k. 93.
96 AAN, KRPM, sygn. 464/835, Delegatura RP dla spraw Uchodstwa Polskiego we Francji do KRPM, Pary¿, 5.VI.1940 r., k. 2.
97 Dok³adn¹ statystykê emigracji polskiej w pó³nocno-wschodnich departamentach Francji
podaje J. Ponty, op. cit.
98 Problematyka ta szerzej zosta³a omówiona w przygotowywanej rozprawie doktorskiej
autorki pod kierunkiem prof. dr. hab. Norberta Kasparka.

194

Anna Ambrochowicz-Gajownik

w okrêgu kompetencyjnym przedstawia tabela 1, w której uwzglêdniono tak¿e liczbê emigrantów przebywaj¹cych na terenie konsulatów honorowych RP
w Afryce, podleg³ych formalnie placówce marsylskiej99.
Tabela 1
Ogólna statystyka emigracji polskiej zamieszkuj¹cej w okrêgu kompetencyjnym
konsulatu w Marsylii ³¹cznie z terytoriami zamorskimi

Lata

Liczba ludnoci

1930

10 225

1933

9288

1934

10 306

1935

8630

1936

6845

1938

9662

1939

8538100

ród³o: AAN, KRPM, sygn.464/ 316, sygn. 315, sygn. 317.

Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e emigranci do momentu wydania okólników
ograniczaj¹cych mo¿liwoæ przemieszczania siê z jednego departamentu do
drugiego, przybywali swobodnie na po³udnie Francji z terenów pó³nocnych,
w których fabryki szybciej odczu³y kryzys, z nadziej¹ na znalezienie pracy na
Riwierze francuskiej, pracuj¹c w sektorze portowym, czy w hotelarstwie.
Jeli nie mogli znaleæ pracy na po³udniu, kolejnym punktem docelowym by³
kontynent afrykañski. Dlatego dane te mog¹ byæ nieprecyzyjne, gdy¿ nawet
prefektury nie posiada³y dok³adnych statystyk emigrantów polskich. Czêsto
dane te nie s¹ wspó³mierne ze statystyk¹ prowadzon¹ przez konsulat. Sytuacja dla Polaków zmieni³a siê po wybuchu II wojny wiatowej, gdzie sojuszniczka  Francja wyda³a zezwolenie na osiedlenie rzeszy uchodców cywilnych
na swoim terytorium w licznych schroniskach, a jej lokalni przedstawiciele
wspó³pracowali w tym zakresie z placówkami konsularnymi.
SUMMARY
This article discusses the problems faced by Polish immigrants in southern
France between the two world wars (19321940). It describes the support that
members of this community received from the Polish consulate. The article also
addresses the most pressing issues on the labor market, support for the sick and
needy and extraditions of Polish citizens. In the period covering 19391940, the
author focuses on Polish refugees who arrived in France.
99 A. Ambrochowicz-Gajownik, Powstanie Konsulatów Honorowych II RP w Afryce Pó³nocnej  wybrane problemy, Dzieje Najnowsze 2012, nr 3, s. 319.
100 W sierpniu 1939 r. wed³ug szacunku konsulatu marsylskiego liczba emigrantów niewiele wzros³a do 8613 osób. AAN, KRPM, sygn. 464/318.
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Jednym z efektów zwrotu w polityce rolnej w Polsce z po³owy 1948 r.1 by³
wzrost obci¹¿eñ finansowych i rzeczowych gospodarstw ch³opskich. Przyjêta
koncepcja tworzenia na wsi na wzór radziecki zespo³owego systemu upraw
poprzez tworzenie kolektywów rolnych i rozbudowê gospodarstw pañstwowych2 zosta³a wsparta now¹ polityk¹ fiskaln¹ wobec rolników indywidualnych. Poprzez zastosowany system wiadczeñ narzuconych ch³opom, w³adza
stara³a siê wywieraæ na nich presjê, aby wstêpowali do spó³dzielni produkcyjnych. Szczególnie silny ucisk fiskalny stosowano wobec tych, którzy mieli
1 Wp³yw na zmianê polityki rolnej w Polsce wywar³ Kreml. W opracowanym 5 IV 1948 r.
przez Leonida Baranowa, Niko³aja Puchlowa i W³adimira Owczarowa memoriale O antymarksistowskiej orientacji w kierownictwie PPR m.in. oskar¿ano Gomu³kê i Minca o opónianie
kolektywizacji, zob. Polska-ZSRR. Struktury podleg³oci. Dokumenty WKP(b) 19441949, oprac.
G.A. Bordiugow i in., Warszawa 1995, s. 204217. Decyzjê o kolektywizacji przyspieszy³y tak¿e
inspirowane przez Stalina postanowienia II narady Kominformu (1923 VI 1948 r.): Dowiadczenie WKP(b) wskazuje, ¿e likwidacja ostatniej i najliczniejszej klasy wyzyskiwaczy  ku³actwa
 mo¿liwa jest tylko na drodze masowej kolektywizacji, zob. Rezolucja Biura Informacyjnego
o sytuacji w Jugos³owiañskiej Partii Komunistycznej, Nowe Drogi 1948, nr 10, s. 17. Szerzej
o mechanizmach zmiany polityki rolnej pod wp³ywem nacisków Moskwy zob. A. Skrzypek, Mechanizmy uzale¿nienia. Stosunki polsko-radzieckie 19441957, Pu³tusk, 2002, s. 214223.
2 Szerzej na temat kolektywizacji a tak¿e kolejnych jej faz zob.: A. Dobieszewski, Kolektywizacja wsi polskiej 19481956, Warszawa 1993; D. Jarosz, Polityka w³adz komunistycznych
w Polsce w latach 19481956 a ch³opi, Warszawa 1998, s. 22154. Na temat kolektywizacji na
Warmii i Mazurach zob. B. Turower, Kolektywizacja olsztyñskiej wsi w latach 19491956 i jej
nastêpstwa, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie (dalej: KMW) 2009, nr 4, s. 533543.
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najwiêksze gospodarstwa. Klasowego charakteru nowej polityki podatkowej
na wsi nie ukrywali ówczeni decydenci. Hilary Minc w przemówieniu na
lipcowym plenum KC PPR w 1948 r. powiedzia³ m.in.: polityka rz¹du ludowego zmierza³a i zmierza do ograniczenia wzrostu elementów kapitalistycznych na wsi, do ograniczania i ³agodzenia kapitalistycznego zró¿niczkowania
wsi. Osi¹ga siê to poprzez odpowiedni¹ politykê podatkow¹ wymierzon¹ swym
ostrzem g³ównie przeciwko kapitalistom wiejskim3. Rosn¹ce obci¹¿enia finansowe gospodarstw indywidualnych zwi¹zane m.in. z podatkiem gruntowym
i obowi¹zkowym Spo³ecznym Funduszem Oszczêdnociowym (SFO) (fundusz B
 rolnictwo), a tak¿e rozbudowany system obowi¹zkowych dostaw sta³y siê
wa¿nym elementem polityki rolnej pañstwa w okresie stalinowskim4.
Obok celu politycznego, poprzez zwiêkszony wymiar wiadczeñ, realizowano cel gospodarczy. Pañstwowy fiskalizm prowadzi³ do drena¿u ekonomicznego wsi i przerzucenia nañ czêci kosztów industrializacji kraju. Tak¹
politykê wymusza³o przejmowanie sowieckich wzorców gospodarczych a wraz
z nimi tak¿e dyrektywnego planowania. Utworzona w lutym 1949 r. Pañstwowa Komisja Planowania Gospodarczego, w oparciu o tzw. planowanie
bilansowe, ustala³a zadania dla poszczególnych elementów  odcinków planu.
Stosuj¹c tzw. metodê wiod¹cych ogniw kategorycznie okrelano priorytety
niektórych zadañ planu wobec innych. Uprzywilejowanie inwestycji priorytetowych oraz tych sektorów gospodarczych, na które przeznaczano szeroki
strumieñ rodków pochodz¹cych z akumulacji wewnêtrznej, prowadzi³o
w rzeczywistoci do zachwiania równowagi gospodarczej5. Tak by³o w latach
planu szecioletniego, kiedy to priorytetem sta³a siê forsowna industrializacja. ród³em akumulacji wewnêtrznej mia³y byæ rodki pochodz¹ce m.in.
z opodatkowania nieuspo³ecznionego rolnictwa. Z za³o¿enia najbardziej
opornym elementem wobec nowej polityki fiskalnej wzglêdem wsi mieli
okazaæ siê ku³acy, czyli w³aciciele najwiêkszych gospodarstw, okrelani
tak¿e mianem wiejskich kapitalistów. To oni mieli najbardziej odczuæ ciê¿ar
zobowi¹zañ w wyniku zastosowania w wiadczeniach progresji.
Na Warmii i Mazurach po wojnie z powodu niedoludnienia i trudnoci
w zagospodarowaniu wykszta³ci³a siê specyficzna struktura powierzchniowa
gospodarstw, wyró¿niaj¹ca ten region od pozosta³ej czêci kraju6. Dominowa3

H. Minc, Wytyczne w sprawie naszego ustroju gospodarczego i spo³ecznego. Referat wyg³oszony na Plenum KC PZPR dnia 6 lipca 1948 r., Nowe Drogi 1948, nr 10, s. 9293.
4 W³adza zastosowa³a równie¿ inne formy obci¹¿eñ fiskalnych (np. op³aty elektryfikacyjne,
op³aty na rzecz PFZ za gospodarstwa uzyskane w wyniku reformy rolnej, sk³adki z tytu³u
ubezpieczeñ), nie ci¹¿y³y one jednak w takim stopniu na bud¿ecie gospodarstw ch³opskich, jak
podatek gruntowy, SFO B oraz obowi¹zkowe dostawy, zob. I. Bolkowiak, Polityka finansowa
w stosunku do gospodarki nieuspo³ecznionej i ludnoci w okresie wstêpnego uprzemys³owienia
w Polsce, Warszawa 1978, s. 156164; D. Jarosz, op. cit., s. 260266.
5 Cz. Bobrowski, U róde³ planowania socjalistycznego. Analiza dowiadczeñ radzieckich,
Warszawa 1967, s. 107111.
6 B. Wilamowski, J. Mucha, Osadnictwo wiejskie w województwie olsztyñskim po roku
1945, KMW 1961, nr 2, s. 195
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³y gospodarstwa rednie i wiêksze obszarowo, co w kolejnych latach prowadzi³o do obci¹¿ania rolników wy¿szymi wiadczeniami, ni¿ w województwach
na tzw. ziemiach starych. Przy niedostatecznym stopniu zagospodarowania
gruntów pozbawionych sprzêtu i inwentarza, zastosowany system wiadczeñ
sta³ siê problemem, z którym wielu ch³opów nie by³o w stanie sobie poradziæ.

1. Przygotowania
Pierwszy powa¿ny niepokój wród mieszkañców olsztyñskich wsi wzbudzi³a tzw. regulacja gruntów rozpoczêta w maju 1948 r., w wyniku której
ch³opi doæ szybko uprzedzili siê do w³adz, t³umacz¹cych jej celowoæ koniecznoci¹ uregulowania w³asnoci gospodarstw a tak¿e ich weryfikacji powierzchniowej7. Osadnikom, którzy zgodnie z dekretem o ustroju rolnym
i osadnictwie z 1946 r.8 otrzymali grunty przekraczaj¹ce 15 i 20 ha zmniejszano gospodarstwa do 79 ha9. Uzyskane wolne grunty, z powodu trudnoci z zasiedleniem, zamienia³y siê we wtórne od³ogi. Mimo negatywnych
skutków, regulacji nie przerwano10.
Podwy¿szeniu obci¹¿eñ wsi, a tak¿e ujawnieniu gruntów ukrytych s³u¿y³a podjêta od sierpnia do padziernika 1949 r. tzw. spo³eczna klasyfikacja
gruntów. Objê³a ona grunty uprawiane przez ch³opów oraz nieu¿ytki. Sposób
przeprowadzenia klasyfikacji okrela³a instrukcja przygotowana przez Wydzia³ Rolnictwa KC PZPR. Realizowano j¹ na podstawie odgórnie narzuconych rozdzielników klasyfikacyjnych dla poszczególnych województw, powiatów, gmin i gromad, z którymi mia³y byæ skonfrontowane wyniki badañ
przeprowadzonych na miejscu przez zespo³y klasyfikacyjne. Po oglêdzinach
pól i odbytych zebraniach gromadzkich, ch³opi wype³niali arkusze o powierzchniach i klasach gleb ich gospodarstw. Zadaniem komisji by³o rozstrzygniêcie, czy podawane przez ch³opów dane s¹ zgodne z wykazami gminnymi
oraz rozdzielnikami. W przypadku rozbie¿noci opierano siê na rozdzielni7

Instrukcja ministra rolnictwa i reform rolnych z 12 V 1948 r. o regulacji gruntów na
obszarze Ziem Odzyskanych i by³ego Wolnego Miasta Gdañska, Dziennik Urzêdowy Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych (dalej: Dz.U.M.R.iR.R. ) z 1 VI 1948 r., nr 12, poz. 49, cz. 1; cz.
2: Dz.U.M.R.iR.R. z 20 VII 1948 r., nr 17, poz. 63.
8 Dekret z 6 IX 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze Ziem Odzyskanych
i by³ego Wolnego Miasta Gdañska, Dz. U. 1946 r., nr 49, poz. 279.
9 Zarz¹dzenie ministrów rolnictwa i reform rolnych, Ziem Odzyskanych, odbudowy i lenictwa z 15 I 1949 r. w sprawie zmian w stosowaniu instrukcji z 12 V 1948 r., Dz.U.M.R.iR.R. z 15 II
1949 r., nr 3, poz. 11.
10 Protokó³ posiedzenia Biura Politycznego KC PPR, 8 X 1948 r. w: Protoko³y posiedzeñ
Biura politycznego KC PPR 19471948, red. A. Paczkowski, oprac. A. Kochañski, Warszawa
2002 (Dokumenty do dziejów PRL, z. 15), s. 294.
11 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), zesp. Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej (dalej: KC PZPR), 237/XII-27, Instrukcja dla badañ w sprawie klasyfikacji
gruntów [1949], k. 1417.
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kach lub dokonywano zamiany powierzchni klas gruntów miêdzy ch³opami
danej gromady11. W województwie olsztyñskim, wed³ug rozdzielnika, do
sklasyfikowania by³o ponad 1,5 mln ha gruntów, rozbitych na szeæ klas
(tabela 1)12.
Tabela 1
Rozdzielnik i wykonanie klasyfikacji gruntów w województwie olsztyñskim
w 1949 r.

Klasa gruntu

Rozdzielnik

Wykonanie

Powierzchnia w ha*

%

Powierzchnia w ha**

%

I

15 001

1

18 642

1,41

II

120 008

8

121 562

9,17

III

375 025

25

354 662

26,77

IV

495 033

33

434 116

32,76

V

270 018

18

242 002

18,26

VI

225 015

15

154 032

11,62

Razem:
1 500 100
100
1 325 016
100
* powierzchnia obejmuje tak¿e drogi, rowy, grunty pod zabudow¹ miast
** powierzchnia gruntów rolnych
ród³o: APO KW PZPR, 1141/2971, Protokó³ z posiedzenia organizacyjnego komisji badania
klasyfikacji gruntów, 24 VIII 1949, k. 93; ibidem, Arkusz zbiorczy badania (ankiety) w sprawie
klasyfikacji gruntów (woj. olsztyñskie), k. 116122.

Sposób przeprowadzenia klasyfikacji wywo³a³ protesty wielu ch³opów,
gdy¿ w rzeczywistoci cz³onkowie komisji wielokrotnie dokonywali jej zza
biurka, bez oglêdzin pól i wys³uchania ch³opskich argumentów. Ci ostatni
zdawali sobie bowiem sprawê, ¿e przy zawy¿eniu klas gruntów bêd¹ zmuszeni do wy¿szych wiadczeñ13. Rolnicy podejmowali wiêc ró¿ne dzia³ania, aby
tego unikn¹æ. Poza próbami korupcji cz³onków zespo³ów klasyfikacyjnych,
sabotowaniem zebrañ gromadzkich, na których omawiane by³y i wype³niane
arkusze klasyfikacyjne, dokonywali zamiany przeznaczenia ziemi rolnej
z gruntów ornych na pastwiska14 .
Mimo mo¿liwoci zmian i poprawek w wojewódzkim rozdzielniku w ka¿dej klasie o 1/5, olsztyñskie w³adze partyjne wyranie instruowa³y powiatowych
pe³nomocników klasyfikacji, ¿e w ¿adnym wypadku nie wolno obni¿yæ cyfr
ustalonych [w rozdzielniku  R.G.] a raczej pójæ w kierunku zwiêkszenia15.
12 Archiwum Pañstwowe w Olsztynie (dalej: APO), zesp. Komitet Wojewódzki Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotniczej (dalej: KW PZPR), 1141/2971, Protokó³ z posiedzenia organizacyjnego komisji badania klasyfikacji gruntów dla sprawiedliwego rozdzia³u podatku gruntowego, 24 VIII 1949, k. 9293.
13 Ibidem, Sprawozdanie opisowe wojewódzkiej komisji do badañ w sprawie klasyfikacji
gruntów na terenie województwa olsztyñskiego, 24 X 1949 r., k. 177.
14 Ibidem.
15 APO KW PZPR, 1141/2971, Protokó³ z posiedzenia organizacyjnego komisji badania
klasyfikacji gruntów dla sprawiedliwego rozdzia³u podatku gruntowego, 24 VIII 1949, k. 93.
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Presja wykonania wskaników by³a bardzo silna, co potwierdzaj¹ wyniki
klasyfikacji (przekroczenie wskaników powierzchni gruntów rolnych trzech
najwy¿szych klas).
Doæ szybko pojawi³y siê negatywne skutki przeprowadzonej popiesznie
akcji, której wyniki mia³y byæ zgodne z oczekiwaniami zwierzchników, a nie
faktycznym stanem gruntów rolnych. Nieodpowiednio przeprowadzona klasyfikacja poci¹ga³a za sob¹ trudnoci w planowaniu produkcji rolnej i przewidywanych zbiorach w poszczególnych powiatach i gminach. Zawy¿a³a zobowi¹zania wsi wobec faktycznych mo¿liwoci produkcyjnych. Zastanawiaj¹ce
by³o tempo przeprowadzenia klasyfikacji. Zalecenia warszawskiej centrali,
dotycz¹ce bezwzglêdnego zachowania terminu klasyfikacji (koniec padziernika 1949 r.), wiadcz¹ o tym, ¿e w³adze od nowego, 1950 r. zamierza³y jej
wyniki wykorzystaæ nie tylko do naliczania podatku gruntowego. Mia³y tak¿e
u³atwiæ oszacowanie w gospodarstwach ch³opskich wymiaru zbo¿a objêtego
planowym skupem, który od pocz¹tku 1950 r. zaczêto realizowaæ na nowych
zasadach.

2. Podatek gruntowy i Spo³eczny
Fundusz Oszczêdnociowy Rolnictwa
2.1. Ramy prawno-proceduralne
Istotnym elementem obci¹¿eñ ch³opskich gospodarstw w latach 19481956
by³y: podatek gruntowy i sk³adki na Spo³eczny Fundusz Oszczêdnociowy
typu B (rolnictwo). Podatek gruntowy po wojnie po raz pierwszy w³adze
komunistyczne wprowadzi³y dekretem z 13 IV 1945 r. Obowi¹zywa³ tylko
przez rok, a jego ci¹ganie i wp³ywy przekazano organom samorz¹du terytorialnego16.
Nowe zasady ustalania i realizacji podatku gruntowego wprowadzono
dekretem z 20 III 1946 r. o podatkach komunalnych17. Podstawê opodatkowania stanowi³ przychód szacunkowy z gospodarstwa z roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy, wyra¿ony w kwintalach ¿yta. Liczbê hektarów gruntów
mno¿ono przez normy przychodowoci i przez cenê jednego kwintala ¿yta
z roku poprzedzaj¹cego rok podatkowy. W ustaleniu wymiaru podatku
gruntowego zastosowano progresjê. Pocz¹tkowo w gospodarstwach o przeciêtnym przychodzie szacunkowym do 20 q ¿yta  4%, od 20 do 50 q  5%,
od 50 do100 q  6%, od 100 do 200 q  7%, ponad 200 q  8%. Skala progresji
podatkowej nie by³a wiêc zbyt du¿a (1:2)18. Kolejne nowelizacje dekretu
16 Dekret z 13 IV 1945 r. o reformie samorz¹dowego systemu podatkowego, Dz. U. 1945,
nr 13, poz. 73.
17 Dekret z 20 III 1946 r. o podatkach komunalnych, Dz. U. 1946, nr 19, poz. 128.
18 Ibidem, art. 7.
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zwiêkszy³y j¹ (1:9), a tak¿e zmienia³y normy szacunkowej przychodowoci
podatkowej19.
W 1950 r., po dokonaniu wspomnianej klasyfikacji gruntów, zmieniono
mechanizm naliczania podatku gruntowego. Podstawê opodatkowania stanowi³ przychód szacunkowy wyra¿ony w z³otych. Obliczany by³ przez pomno¿enie liczby hektarów gospodarstwa, dla ka¿dej klasy gruntów i dla ka¿dego
rodzaju u¿ytków z osobna przez normê przeciêtnego przychodu szacunkowego. Norma wyra¿a³a, okrelony w z³otych, ogó³ po¿ytków przypadaj¹cych
rednio na 1 ha gruntów. Obszar Polski podzielono na trzy okrêgi gospodarcze, ka¿dy okrêg na cztery strefy ekonomiczne, a u¿ytki rolne na szeæ klas.
Rada Ministrów w drodze rozporz¹dzenia zalicza³a poszczególne powiaty do
jednego z trzech okrêgów gospodarczych oraz ustala³a wspomnian¹ wy¿ej
normê20.
Nowa ustawa o podatku gruntowym równie¿ wprowadza³a progresjê podatkow¹. W zale¿noci od przeciêtnego przychodu szacunkowego, stopa podatkowa wynosi³a od 2 do 20% (1:10)21. W 1951 r. wskaniki te wynosi³y od
3 do 23% podstawy opodatkowania22, a w 1952 r. maksymaln¹ wartoæ stopy
podatkowej podniesiono do 48%23. Wi¹za³o siê to z likwidacj¹ SFO B, którego
stawki w³¹czono do podatku gruntowego (o czym ni¿ej).
W 1953 r. zdecydowano siê na zmniejszenie liczby grup przychodowoci
gospodarstw z 19 do 12. Jednoczenie zastosowano mechanizm wprowadzaj¹cy bardziej równomiern¹ progresjê, który ³agodzi³ przejcie z jednej grupy
gospodarstw do drugiej. W powiatach województw na tzw. Ziemiach Odzyskanych obni¿ono podatek o 10%24.
Pod koniec 1953 i na pocz¹tku 1954 r., wobec dysproporcji w rozwoju
gospodarczym, spowodowanych forsown¹ industrializacj¹, dokonano korekty gospodarczej25. Jej efektem by³o m.in. uchwalenie w lipcu 1954 r. kolejne19 R. Winiewska, Obci¹¿enia podatkowe gospodarstw ch³opskich w Polsce 19441955, Warszawa 1961, s. 4142.
20 Ustawa z 28 VI 1950 r. o podatku gruntowym, Dz. U. 1950, nr 27, poz. 250, art. 7, ust. 15.
21 Ibidem, art. 10, ust. 2, pkt 1.
22 Dekret z 30 VI 1951 r. o podatku gruntowym, Dz. U. 1951, nr 38, poz. 283, art. 10, ust.
2, pkt 1; Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 VI 1951 r. w sprawie ustalenia stawek
podatku gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego na rok 1951, Dz. U. 1951, nr 38,
poz. 286.
23 Ustawa z 10 VII 1952 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym, Dz. U. 1952, nr 32,
poz. 215.
24 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 18 VI 1953 r. w sprawie ustalenia stawek podatku
gruntowego dla celów wymiaru podatku gruntowego za rok 1953, Dz. U. 1953, nr 32, poz. 127.
25 Dotychczasow¹ strategiê gospodarcz¹ poddano analizie podczas IX Plenum KC PZPR
(2930 X 1953 r.) i II Zjazdu PZPR (1017 III 1954 r.). Zdecydowano m.in. o przesuniêciu czêci
rodków na rozwój rolnictwa i wzrost produkcji artyku³ów powszechnego u¿ytku. Z³agodzeniu
ulec mia³a równie¿ polityka fiskalna wobec gospodarstw indywidualnych. Zob.: IX Plenum
Komitetu Centralnego PZPR, Warszawa 1953, s. 7195; II Zjazd PZPR. Sprawozdanie Komitetu
Centralnego PZPR, Warszawa 1954, s. 4961; J. Kaliñski, Polityka gospodarcza Polski w latach
19481956, Warszawa 1987, s. 89.
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go dekretu, do którego wprowadzono zapis daj¹cy mo¿liwoæ prezydiom PRN
obni¿ania podatku gruntowego indywidualnym gospodarstwom, je¿eli podstawa opodatkowania by³a zbyt wysoka26. Zarówno we wspomnianym dekrecie z 1954 r., jak i kolejnym z 8 VI 1955 r. nie zmniejszono jednak górnej
granicy podstawy opodatkowania, pozostawiaj¹c j¹ na poziomie 48%27.
Zmiana sposobu naliczania podatku gruntowego w 1950 r. i w latach
nastêpnych sprowadza³a siê wiêc do innego sposobu obliczania przychodu
szacunkowego, który stanowi³ podstawê opodatkowania. O jej wysokoci decydowano zza biurka, bez kierowania siê wzglêdami ekonomicznymi. Podstawa opodatkowania nie musia³a wynikaæ z faktycznych przeciêtnych przychodów, lecz z przychodu przewidywanego na rok podatkowy. W³adza
centralna decydowa³a, które i ile powiatów w danym województwie bêdzie
znajdowaæ siê w poszczególnych okrêgach gospodarczych, a tak¿e ustala³a
normy przychodów dla poszczególnych klas u¿ytków. Ten mechanizm pozwoli³
rz¹dz¹cym na wiêkszy ni¿ dotychczas drena¿ wsi. Wskanik wzrostu norm
przychodowoci podatkowej w latach 19501955 przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
1950 = 100, 1951 = 100, 1952 = 160, 1953 = 184, 1954 = 184, 1955 = 20028.
Innym elementem obci¹¿eñ gospodarstw ch³opskich by³ Spo³eczny Fundusz Oszczêdnociowy (tzw. fundusz B) wprowadzony w 1948 r. Zgodnie
z pierwotnym zapisem obowi¹zkiem wp³aty sk³adek objêci zostali w³aciciele
gospodarstw op³acaj¹cy podatek od podstawy opodatkowania przekraczaj¹cej
60 q ¿yta29. Pocz¹tkowo dla gospodarstw tych roczny wk³ad wynosi³ 40%
wymiaru podatku gruntowego, a dla przekraczaj¹cych 100 q  45%30. Jednak
jeszcze w 1948 r., po przyst¹pieniu do kolektywizacji po³¹czonej z walk¹
klasow¹ na wsi, podniesiono wspomniane stawki. Dla podatników op³acaj¹cych podatek od podstawy opodatkowania 60100 q ¿yta stawka wynosi³a
100% wymiaru podatku gruntowego, dla gospodarstw o przychodowoci
100130 q  110%, powy¿ej 130 q  130%31.
W zwi¹zku ze zmian¹ w 1950 r. sposobu naliczania wymiaru podatku
gruntowego zmianie uleg³ równie¿ mechanizm ustalania stawek oszczêdnociowych SFO (B). Zgodnie z nowym rozporz¹dzeniem ich wysokoæ uzale¿niono od podstawy opodatkowania podatku gruntowego wyra¿onej w z³otych.
26 Dekret z 13 VII 1954 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym, Dz. U. 1954, nr 32,
poz. 128.
27 Dekret z 8 VI 1955 r. o zmianie dekretu o podatku gruntowym, Dz. U. 1955, nr 23,
poz. 142, pkt 7, lit a.
28 R. Winiewska, op. cit., 9293.
29 Ustawa z 30 I 1948 r. o obowi¹zku spo³ecznego oszczêdzania, Dz. U. 1948, nr 10, poz. 74,
art. 2. pkt 2
30 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 6 IV 1948 r. w sprawie ustalenia stawki oszczêdnociowej dla uczestników funduszu B Spo³ecznego Funduszu Oszczêdnociowego na rok 1948,
Dz. U. 1948, nr 21, poz. 147.
31 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 28 VII 1948 r. w sprawie ustalenia stawki oszczêdnociowej dla uczestników funduszu B Spo³ecznego Funduszu Oszczêdnociowego na rok 1948,
Dz. U. 1948, nr 37, poz. 268.
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Podobnie jak w przypadku podatku gruntowego zastosowano progresjê (od
20 do 130%)32. Jednak problemy zwi¹zane ze ci¹galnoci¹ sk³adek od rolników indywidualnych, a tak¿e wymiana waluty z 2830 X 1950 r., która
ogo³oci³a ch³opów z czêci gotówki, narzuci³y koniecznoæ obni¿enia stawek
w 1951 r. W grupie gospodarstw o najwy¿szej podstawie opodatkowania zmniejszono wk³ad oszczêdnociowy ze 130 do 90% wymiaru podatku gruntowego33.
Obowi¹zek wnoszenia sk³adek na SFO ci¹¿y³ na ch³opach do koñca 1951 r.
Na pocz¹tku 1952 r. przepisy ustawy o obowi¹zku spo³ecznego oszczêdzania
dotycz¹ce m.in. funduszu B (rolnictwo) uchylono34 . Zniesienie niejasnego dla
ch³opów obowi¹zku nie zmniejszy³o jednak ich ogólnych obci¹¿eñ. Jak ju¿
wspomniano wy¿ej, od 1952 r. znacznie podniesiono wymiar podatku gruntowego35.
2.2. Realizacja podatku gruntowego i sk³adek SFO (B)
w województwie olsztyñskim
Zarówno podatek gruntowy, jak i sk³adki FOR od po³owy 1948 r. sta³y siê
wa¿nym elementem walki klasowej na wsi. W celu usprawnienia ich realizacji 20 VIII 1948 r. ukonstytuowa³ siê Wojewódzki Komitet Wspó³pracy do
spraw podatku gruntowego, na czele którego stan¹³ M. Soko³owski, wiceprezes ZW ZSCh. Powo³ano tak¿e jego odpowiedniki w terenie: powiatowe
i gminne komitety wspó³dzia³ania36.
Ocenê realizacji podatku gruntowego w województwie olsztyñskim zacznijmy od analizy jego wymiaru, gdy¿ s¹ w nim zawarte intencje ówczesnych w³adz. W 1948 r. wymiar podatku gruntowego w województwie ³¹cznie
z SFO (B) wyniós³ 57,2 mln z³, w 1949  79,7 mln z³, w 1950  108,0 mln z³.
w 1951  111,5 mln z³., w 1952  227 mln z³, w 1953  256,9 mln z³, w 1954
 202 mln z³, w 1955  158,1 mln z³ a w 1956  141,3 mln z³37.
32 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 3 VII 1950 r. w sprawie obowi¹zku spo³ecznego
oszczêdzania oraz ustalenia stawki oszczêdnociowej dla uczestników funduszu B Spo³ecznego
Funduszu Oszczêdnociowego na rok 1950, Dz. U. 1950, nr 27, poz. 253.
33 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 30 VI 1951 r. w sprawie obowi¹zku spo³ecznego
oszczêdzania oraz ustalenia stawki oszczêdnociowej dla uczestników funduszu B Spo³ecznego
Funduszu Oszczêdnociowego na rok 1951, Dz. U. 1951, nr 38, poz. 287.
34 Ustawa z 29 II 1952 r. o zm. ustawy o obowi¹zku spo³ecznego oszczêdzania, Dz. U. 1952,
nr 12, poz. 72.
35 Sprawê rozliczenia wniesionych wk³adów rozstrzygn¹³ dekret z 25 VI 1954 r. Zgodnie
z jego zapisami wk³ady oszczêdnociowe SFO na wniosek uczestników konwertowano na obligacje Narodowej Po¿yczki Rozwoju Si³ Polski, zob. Dekret z 25 VI 1954 r. w sprawie rozliczenia
z uczestnikami Spo³ecznego Funduszu Oszczêdnociowego, Dz. U. 1952, nr 31, poz. 123.
36 APO, zesp. Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej (dalej: KW PPR), 1073/148,
Pismo do komitetów powiatowych PPR i PPS woj. olsztyñskiego, 20 VIII 1948 r., k. 36.
37 D. Jarosz, op. cit., Tabl. II-17, s. 244245. Rok 1953 na podst. APO, zesp. Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej/Wojewódzka Komisja Planowania Gospodarczego (dalej: PWRN/
/WKPG), 444/374, Zestawienie wp³ywów finansowych z tyt. podatku gruntowego wed³ug stanu
na dzieñ 31 XII 1953 r., k. 272. Podane kwoty w nowym z³otym.

Obici¹¿enia gospodarstw ch³opskich na Warmii i Mazurach...

203

Z zestawienia powy¿szego widaæ, ¿e w latach 19481953 rós³ wymiar
podatku gruntowego i SFO B. Jak wykazano wy¿ej, zjawisko to by³o skutkiem zmian przepisów ustalaj¹cych zasady jego naliczania, przede wszystkim ros³y, ustalane centralnie, normy przychodowoci gospodarstw, stopy
opodatkowania, a tak¿e skala progresji, co przy strukturze warmiñsko-mazurskich gospodarstw musia³o prowadziæ do wzrostu obci¹¿eñ. W miarê
wzrostu wymiaru spada³ stopieñ realizacji podatku. Na dzieñ 1 X 1948 r.,
a wiêc bez ostatniego kwarta³u, wp³ywy na poczet podatku gruntowego stanowi³y 63,6% wymiaru38. Po zmianach z 1950 r. dotycz¹cych nowych zasad
naliczania podatku, ale przy niewielkiej jeszcze skali progresji, w 1951 r.
wp³ywy siêgnê³y 74,8 mln z³ (67,1%). W 1952 r., po podniesieniu stóp podatkowych realizacja by³a jednak najni¿sza w kraju i wynios³a 59,8%. W przeliczeniu na jednego p³atnika wymiar podatku gruntowego w województwie
olsztyñskim by³ wówczas jednym z najwy¿szych w kraju (rednio wyniós³ ok.
2797 z³, podczas gdy rednia dla kraju  ok. 1242 z³)39.
Wed³ug zachowanych danych Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego (WKPG) jeszcze ni¿szy wskanik wp³ywów w stosunku do wymiaru
podatku odnotowano w 1953 r. Ogólna suma wymiaru wynosi³a 256,921 mln z³,
podczas gdy wp³ywy siêgnê³y 136,592 mln z³ (53,2%)40. Wskanik ten, choæ
ni¿szy, jest zbli¿ony do wskanika z roku 1952. Przytoczone dane WKPG
ró¿ni¹ siê jednak od wyliczeñ Dariusza Jarosza, który opar³ siê na zestawieniach GUS. Wed³ug nich w 1953 r. ustalono zastanawiaj¹co niski wymiar
podatku gruntowego w województwie olsztyñskim (182 mln z³, przy 227 mln
w 1952 r.) i uzyskano zastanawiaj¹co wysokie wp³ywy z tytu³u jego realizacji,
które mia³y wynieæ a¿ 80,9%41. Zdaje siê jednak, ¿e podana przez niego
kwota wp³ywów (147,4 mln z³) uwzglêdnia równie¿ wp³ywy z tytu³u zaleg³ych wp³at podatku z 1952 r., które wynios³y 9718 tys. z³42. Autor ten podaje
tak¿e doæ nisk¹ kwotê wymiaru podatku na jednego p³atnika w 1953 r.
w województwie olsztyñskim (2100 z³, przy 2797,8 z³ w 1952 r.).
Spróbujmy obliczyæ redni wymiar podatku gruntowego na jednego p³atnika w województwie olsztyñskim w 1953 r. opieraj¹c siê na przytoczonych
wy¿ej danych WKPG. Liczba gospodarstw indywidualnych w województwie
w 1953 r. oscylowa³a w granicach 86,5 tys.43 redni wymiar wynieæ wiêc
38 APO, KW PPR, 1073/148, Zestawienie realizacji podatku gruntowego w gotówce na 1 X
1948 r., k. 89.
39 D. Jarosz, op. cit., Tabl. II-17, s. 244245 i Tabl. II-21, s. 257.
40 APO, PWRN/WKPG, 444/374, Wymiar podatku gruntowego gospodarstw indywidualnych wraz z wp³ywami w 1953 r., k. 274.
41 D. Jarosz, op. cit., Tabl. II-17, s. 244245.
42 APO, PWRN/WKPG, 444/374, Zestawienie wp³ywów finansowych z tyt. podatku gruntowego wed³ug stanu na dzieñ 31 XII 1953 r., k. 272.
43 Dane te przyjmijmy za D. Jaroszem, choæ cyfra wydaje siê wysoka (D. Jarosz, op. cit.,
Tabl. II-20, s. 256). W 1952 r., wed³ug danych CUSiK liczba gospodarstw wynosi³a 81,3 tys.
(APO, PWRN/WKPG, 444/846, Tabl. 17, Struktura gospodarstw i w³adane przez nie u¿ytki
rolne, k. 38) a wed³ug danych GUS w 1954 r. 80,9 tys. (Rocznik statystyczny województwa
olsztyñskiego 1957, Olsztyn 1958, s. 5455).
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mia³ oko³o 2970 z³. Oznacza to, ¿e w porównaniu do roku 1952, rednio na
jednego podatnika by³ on wy¿szy o 173 z³, czym m.in. mo¿na t³umaczyæ
ni¿szy wskanik jego realizacji. Przy niskiej ci¹galnoci podatku rzeczywiste
rednie obci¹¿enie pojedynczego gospodarstwa wynios³o w 1953 r. oko³o 1579 z³.
W tym miejscu spróbujmy obliczyæ redni wymiar podatku gruntowego
w województwie olsztyñskim przypadaj¹cy na 1 ha u¿ytków rolnych w 1953 r.
Wed³ug danych sprawozdawczoci podatkowej opublikowanych przez Reginê
Winiewsk¹, redni wymiar podatku gruntowego na 1 ha u¿ytków rolnych
w 1953 r. wyniós³ w Polsce 328 z³44. W województwie olsztyñskim w 1953 r.
gospodarstwa ch³opskie liczy³y 722 061 ha45. Dziel¹c podan¹ wy¿ej ogóln¹
kwotê wymiaru podatku (256,921 mln z³) przez ³¹czn¹ liczbê hektarów gospodarstw ch³opskich (722 061 ha) uzyskujemy wynik 355,82 z³. Oznacza to, ¿e
redni wymiar podatku z 1 ha w województwie olsztyñskim by³ wy¿szy od
redniego w kraju o oko³o 8,5%. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podana przez Winiewsk¹ kwota jest wartoci¹ redni¹. W województwach o strukturze gospodarstw, w której du¿y odsetek stanowi³y rednie i wiêksze area³y, rednia
kwota wymiaru podatku w przeliczeniu na hektar by³a, w zwi¹zku z progresj¹, wy¿sza. Dane WKPG dotycz¹ce wymiaru podatku gruntowego w województwie olsztyñskim w 1953 r. wydaj¹ siê wiêc prawdopodobne.
Tabela 2
Wymiar podatku gruntowego i jego realizacja w gospodarstwach indywidualnych
wed³ug grup przychodowoci w województwie olsztyñskim w 1953 roku

Grupy przychodowoci (z³)*

Wymiar (tys. z³)

Wp³ywy (tys. z³)

%

do 2800

3570

2184

61,2
60,9

28017600

14 460

8812

760114 400

130 047

80 638

62,0

14 401-16 300

28 532

14 079

49,3

16 30122 000

33 032

13 985

42,3

ponad 22 000

47 280

16 894

35,7

Razem:

256 921

136 592

53,2

* podzia³ grup przychodowoci wed³ug rozporz¹dzenia z 1952 r.
ród³o: Obliczenia w³asne na podst. APO PWRN/WKPG, 444/374, Tabela: Wymiar podatku
gruntowego wed³ug grup gospodarstw indywidualnych wraz z wp³ywami w 1953 r., k. 274.

Stopieñ ci¹galnoci podatku gruntowego spada³ wraz ze wzrostem dochodowoci gospodarstw, innymi s³owy wiêksze problemy z jego uiszczaniem
mia³y gospodarstwa wiêksze powierzchniowo, co by³o skutkiem progresji podatkowej (tabela 2). Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e by³a to celowa polityka w³adz
prowadz¹ca do rozku³aczania polskiej wsi, wykañczania gospodarstw najbardziej produktywnych i obracania ich w ruinê.
44

R. Winiewska, op. cit., s. 98.
APO, PWRN/WKPG, 444/845, Spis rolny 1953, Tabl. 1. U¿ytkowanie ziemi wed³ug
powiatów i poszczególnych grup w³asnoci, k. nlb.
45
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W trzech ostatnich latach interesuj¹cego nas okresu, po wspomnianej
wy¿ej korekcie gospodarczej z lat 1953/1954, stopieñ realizacji podatku
gruntowego w województwie olsztyñskim rós³. W 1954 r. wyniós³ 69,1%,
w 1955  88,7% a w 1956  87%46.
Obok oporu wobec realizacji podatku gruntowego ch³opi negatywnie
ustosunkowywali siê tak¿e do obowi¹zku uiszczania sk³adek na SFO (B).
Mimo wprowadzenia etatów zastêpców powiatowych pe³nomocników rz¹dowych do spraw podatku gruntowego odpowiadaj¹cych za SFO, a tak¿e zatrudnienia w ich biurach kontrolerów SFO, wp³ywy by³y niskie47. Wed³ug
obliczeñ R. Winiewskiej realizacja wp³at w 1948 r. wynios³a w Polsce 93,5%
ustalonego wk³adu, w 1949  70%, 1950  83%, w 1951  53%48. Nieco inne
dane, w oparciu o akta Ministerstwa Skarbu i G³ównego Pe³nomocnika
Rz¹du do spraw Podatku Gruntowego podaje D. Jarosz. Wynika z nich,
¿e w okresie od 1 I do 30 XI 1949 r. realizacja SFO B wynios³a 78,6%,
a w 1950 r. 64%49.
W województwie olsztyñskim realizacja wp³at sk³adek oszczêdnociowych by³a jedn¹ z najni¿szych w kraju. Wed³ug stanu na dzieñ 10 VII 1948 r.
pierwsz¹ ratê sk³adki na SFO B zrealizowano w 29,4%. W kolejnych miesi¹cach ci¹galnoæ nie poprawi³a siê. Do 1 IX 1948 r. wp³ywy, jak siê wyrazi³
wojewódzki pe³nomocnik ds. podatku gruntowego M. Ko³³¹taj, przedstawia³y
siê katastrofalnie. Druga rata zosta³a wp³acona zaledwie w 9%. Po miesi¹cu
wp³ywy wzros³y do 17,4%50. W okresie od 1 I do 30 XI 1949 r. wp³aty sk³adek
SFO B wynios³y 53,5% ustalonego wk³adu (ni¿szy wskanik odnotowano
jedynie w województwie bia³ostockim), a w 1950 r. zaledwie 35,5%, co by³o
najni¿szym wskanikiem realizacji SFO B w kraju51.
W³adze zdawa³y sobie sprawê, ¿e wysoki wymiar wiadczeñ podatkowych
w województwie olsztyñskim jest nie do udwigniêcia przez wielu ch³opów.
Interesuj¹ce wnioski mo¿na wysnuæ z analizy dokumentów WKPG, w których znajdujemy dane dotycz¹ce oczekiwanego stopnia realizacji planowanych wp³at z tytu³u podatku gruntowego. wiadcz¹ o tym, ¿e plan wojewódzki zak³ada³ w 1953 r. zrealizowanie wp³at na poziomie 153,550 mln z³,
podczas gdy ustalony wymiar wynosi³ 256,921 mln z³. Oznacza to, ¿e dla
wykonania planu wp³ywów z tytu³u podatku gruntowego w 100% wystarczy³o zrealizowaæ je w wysokoci ok. 60% wymiaru. Niektóre za powiaty, nie
realizuj¹c pe³nych wp³at z tytu³u wymiaru, realizowa³y plan, a nawet go
46

D. Jarosz, op. cit., Tabl. II-17, s. 244245.
APO, KW PPR, 1073/148, Okólnik G³ównego Pe³nomocnika Rz¹dowego ds. Podatku
Gruntowego nr 6/48 z 26 VIII 1948 r., k. 18.
48 R. Winiewska, op. cit., s. 62, tab. 10.
49 D. Jarosz, op. cit., s. 260, tab. II-22.
50 APO, KW PPR, 1073/148, Sprawozdanie z akcji na fundusz B SFOR na dzieñ 10 VII
1948 r., k. 79; ibidem, Protokó³ z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Wspó³dzia³ania ds. podatku gruntowego i FOR, 27 IX 1948 r., k. 37; ibidem, Zestawienie realizacji Funduszu B SFO
na dzieñ 1 X 1948 r., k. 88.
51 D. Jarosz, op. cit., s. 260, tab. II-22.
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przekracza³y, np. w powiecie mor¹skim wykonano 101,4% zak³adanego planu, podczas gdy w stosunku do wymiaru wp³ywy siêgnê³y 61,7%52.
wiadczenia pieniê¿ne z tytu³u podatku gruntowego, zgodnie z dekretem
z 28 I 1947 r., podlega³y przymusowemu ci¹ganiu w drodze egzekucji administracyjnej53. W praktyce stosowano kolejnoæ dzia³añ, stanowi¹cych swoist¹
gradacjê ewentualnych sankcji. Procedurê egzekucyjn¹ wobec zalegaj¹cych
ch³opów rozpoczynano od zajêcia ruchomoci, z wy³¹czeniem podstawowego
inwentarza (m.in. konia, krowy, dwóch kóz). Je¿eli ch³op nie uregulowa³
zaleg³oci podatkowych, przystêpowano do zwózek, czyli wywiezienia z gospodarstw zajêtych ruchomoci. Ostateczn¹ sankcj¹, zgodnie z zapisami dekretu, by³a sprzeda¿ zajêtych ruchomoci w drodze licytacji.
Wobec braku danych zbiorczych dotycz¹cych ca³ego interesuj¹cego nas
okresu skupmy siê na dwóch latach, w których obci¹¿enia gospodarstw by³y
najwy¿sze (1952 i 1953 r.). Od stycznia do wrzenia 1952 r. odsetek zajêtych
maj¹tków podatników podatku gruntowego w województwie olsztyñskim wyniós³ 14,29%, podczas gdy w kraju 4,19%. W pierwszej po³owie 1953 r., wobec
wykazanego wzrostu wymiaru podatku na jednego p³atnika w województwie
olsztyñskim, nasili³y siê problemy z jego regulowaniem. Zwiêkszy³ siê tak¿e
odsetek zajêtych maj¹tków do wartoci 25,62%. Wskanik ten w Polsce tak¿e
wzrós³, ale wynosi³ 8,49%. Dodajmy, ¿e odsetek zajêæ w województwie olsztyñskim w obu latach by³ najwy¿szy w kraju. Skala zjawiska by³a wiêc
ogromna. Zajêcia maj¹tku ruchomego okazywa³y siê doæ skuteczn¹ form¹
egzekwowania przez w³adze nale¿noci podatkowych, o czym wiadczy stosunek licytacji do dokonanych zajêæ. W województwie olsztyñskim w 1952 r.
wyniós³ on 3,76%, a w 1953 r.  7,45%54.
Poza struktur¹ powierzchniow¹ gospodarstw na Warmii i Mazurach, stymuluj¹c¹ wzrost obci¹¿eñ fiskalnych, inn¹ przyczyn¹ nierealizowania przez
ch³opów podatku gruntowego i sk³adek SFO (B) by³y s³abo prosperuj¹ce
gospodarstwa autochtonów, czêsto pozbawione rodków pomocowych i prowadzone przez kobiety, których mê¿owie, ojcowie i synowie zginêli w czasie
wojny, pozostali w strefach okupacyjnych Niemiec lub zostali wywiezieni do
ZSRR. W gospodarstwach tych, w wyniku braku r¹k do pracy, czêsto uprawiano jedynie czêæ gruntów, w zwi¹zku z czym ich dochody by³y ni¿sze od
zak³adanych przez trójki gromadzkie i gminny aparat rolny. Innym problemem by³ niew³aciwie obliczany wymiar podatku. Czêsto w ród³ach archiwalnych wystêpuj¹ relacje o zani¿onej b¹d zawy¿onej jego wysokoci, co
mo¿na przypisaæ ba³aganowi w dokumentacji gminnej oraz korupcji niektó52

Obliczenia w³asne na podst. APO, PWRN/WKPG, 444/374, Zestawienie porównawcze
wp³ywów z tyt. podatku gruntowego od gosp. ind. w roku 1952 i 1953, k. 273; ibidem, Wymiar
podatku gruntowego wg grup gospodarstw indywidualnych wraz z wp³ywami wg grup w 1953 r.,
k. 274.
53 Dekret z 28 I 1947 r. o egzekucji administracyjnej wiadczeñ pieniê¿nych, Dz. U. 1947,
nr 21, poz. 84.
54 Zob. D. Jarosz, op. cit., Tab. II-19 i Tab. II-20, s. 255256.
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rych miejscowych dzia³aczy. Pomiar wraz z klasyfikacj¹ gruntów przeprowadzony w 1949 r. okazywa³ siê po kilku latach nieaktualny55.
Przyczyn¹ nienajlepszej realizacji podatku gruntowego na Warmii i Mazurach by³o tak¿e s³abe przywi¹zanie osadników do otrzymanej ziemi. Wobec
du¿ej czêci gospodarstw nie zosta³a ukoñczona procedura uw³aszczeniowa,
co wiêcej, w zwi¹zku z kolektywizacj¹ w³adze celowo spowalnia³y i wstrzymywa³y akcjê nadañ tytu³ów w³asnociowych56. Wielu osadników nie odczuwa³o tak silnego przywi¹zania do uprawianych gruntów, jak do gospodarstw,
których wci¹¿ byli w³acicielami na tzw. ziemiach starych. Nie zale¿a³o im
zbyt mocno na tym, aby kosztem bardzo wysokiego podatku gruntowego,
otrzymane grunty zachowaæ. Osadnicy z centralnej Polski, którzy przewa¿ali
w strukturze ludnoci województwa57, mogli bowiem powróciæ na gospodarstwa stare lub, wobec niedoludnienia Warmii i Mazur, przenieæ siê do
innych gospodarstw.

3. Planowy skup i obowi¹zkowe dostawy
3.1. Ramy prawno-proceduralne
Obok obci¹¿eñ fiskalnych istotnym elementem wiadczeñ wsi by³y obowi¹zkowe dostawy p³odów rolnych po zani¿onych cenach. Obci¹¿enia rzeczowe
rolnictwa by³y wprowadzone przez now¹ w³adzê ju¿ w latach 1944194658.
Stopniowa poprawa zaopatrzenia rynku sprawi³a, ¿e dostawy rzeczowe zosta³y zniesione latem 1946 r. Decyzja w³adz w tej sprawie by³a tak¿e podyktowana wzglêdami politycznymi. Zniesienie przez komunistyczny rz¹d wiadczeñ mia³o mu przysporzyæ sympatyków na wsi w perspektywie zbli¿aj¹cych
siê wyborów59.
Do pomys³u obowi¹zkowych dostaw w³adze powróci³y w koñcu 1949 r.,
gdy pojawi³y siê pierwsze oznaki zahamowania produkcji rolnej i trudnoci
w zaopatrzeniu rynku. Prób¹ przeciwdzia³ania niedoborom zbo¿a by³o wprowadzenie nowych warunków skupu w 1950 r. Pocz¹tkowo plany skupu by³y
zatwierdzane przez zebrania gromadzkie, a ch³opi podejmowali indywidualne
55

k. 261.

APO, KW PZPR, 1141/3000, Protokó³ z narady roboczej aparatu partyjnego, 24 VI 1954 r.,

56 Zob. L. Kosiñski, Procesy ludnociowe na Ziemiach Odzyskanych w latach 19451960,
Warszawa 1963, s. 91.
57 Wed³ug Stanis³awa ¯yromskiego w 1948 r. stanowili oni blisko 50% mieszkañców ówczesnego województwa olsztyñskiego, zob.: S. ¯yromski, Procesy migracyjne w województwie
olsztyñskim w latach 19451949, Olsztyn 1971, Tablica 32, s. 138.
58 Dekret PKWN z 18 VIII 1944 r. o wojennych wiadczeniach rzeczowych  obowi¹zkowych dostawach zbó¿ i ziemniaków dla pañstwa, Dz. U. 1944, nr 3, poz. 9; Dekret PKWN z 22
VIII 1944 r. o wojennych wiadczeniach rzeczowych  obowi¹zkowych dostawach miêsa, mleka
i siana dla pañstwa, Dz. U. 1944, nr 3, poz. 10
59 R. Winiewska, op. cit., s. 18.
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zobowi¹zania. Kontrola wykonania zobowi¹zañ zosta³a powierzona tzw. trójkom gromadzkim60. W po³owie 1950 r. ustalono bardziej szczegó³owe zasady.
Pañstwowy plan skupu z podzia³em na województwa ustala³o prezydium
rz¹du. Na jego podstawie ustalano plany powiatowe i gminne. Gminne rady
narodowe rozdziela³y ustalone wielkoci na poszczególne gromady. Plan nie
uwzglêdnia³ rzeczywistych mo¿liwoci produkcyjnych gospodarstw ch³opskich, lecz wynika³ z centralizacji planowania.
W lipcu 1951 r. przepisy o planowym skupie zbo¿a zyska³y rangê dekretu61. W myl jego zapisów iloæ zbo¿a objêt¹ obowi¹zkiem sprzeda¿y uzale¿niono od obszaru gruntów ornych w hektarach przeliczeniowych. W tym celu
zastosowano przelicznik dziel¹cy obszar Polski na trzy rejony, a grunty orne,
zgodnie ze wspomnian¹ klasyfikacj¹ z 1949 r., na szeæ klas jakoci (tabela 3).
Poszczególne gospodarstwa zaliczano do odpowiednich grup powierzchniowych. W województwie olsztyñskim jedynie trzy wschodnie powiaty (gi¿ycki,
piski i wêgorzewski) zaliczono do rejonu III, pozosta³e za zakwalifikowane
zosta³y jako rejon II62.
Tabela 3
Tabela przeliczeniowa gruntów ornych na hektary przeliczeniowe
w gospodarstwach indywidualnych w 1951 roku

Hektar gruntów ornych

Hektar przeliczeniowy

Klasa

I rejon

II rejon

III rejon

I

1,8

1,9

2,0
1,7

II

1,6

1,6

III

1,2

1,2

1,3

IV

1,0

1,0

1,0

V

0,8

0,8

0,8

VI

0,6

0,5

0,5

ród³o: Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 23 VII 1951 r. w sprawie wykonania dekretu
o planowym skupie zbó¿, Dz. U. 1951, nr 39, poz. 299.

Normy dla grup powierzchniowych gospodarstw w gminie obliczano stosuj¹c specjalny algorytm. Wa¿n¹ zmienn¹ by³y wskaniki progresji ujête
w tabeli zawieraj¹cej a¿ 17 uk³adów. Wprowadzenie tabeli uk³adów do obliczania norm pozwoli³o, zachowuj¹c powiatowy lub gminny plan skupu, na
manipulowanie rozk³adem obci¹¿eñ miêdzy grupami powierzchniowymi,
gdy¿ ró¿nica miêdzy najmniejszymi gospodarstwami i najwiêkszymi, w zale¿noci o uk³adu wskaników, by³a 3, a nawet 16-krotna. Stosowanie ró¿nych
60 Archiwum Zak³adu Historii Ruchu Ludowego (dalej: AZHRL), Naczelny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (dalej: NK ZSL), V/1786, Uchwa³a Prezydium NKW ZSL
w sprawie planowego skupu zbo¿a 24 II 1950.
61 Dekret z 23 VII 1951 r. o planowym skupie zbó¿, Dz. U. 1951, nr 39, poz. 297.
62 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 23 VII 1951 w sprawie wykonania dekretu o planowym skupie zbó¿, Dz. U. 1951, nr 39, poz. 299, Za³¹cznik nr 1.
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uk³adów wskaników w ró¿nych powiatach i gminach stwarza³o szerokie
mo¿liwoci realizowania klasowej polityki na wsi, szczególnie w gminach
o wyranym, ku³ackim charakterze63.
Od obowi¹zku sprzeda¿y zbó¿ wy³¹czono gospodarstwa o obszarze nie
przekraczaj¹cym 1 ha przeliczeniowego. Poza tym ulgi przys³ugiwa³y posiadaczom gospodarstw do 5 ha z tytu³u utrzymywania czworga dzieci w wieku
do lat 14. Za sprzedane zbo¿e wed³ug ustalonych przez w³adzê cen ch³opi
otrzymywali nale¿noæ w gotówce64. W przypadku niewykonania obowi¹zku,
nale¿noci z tego tytu³u podlega³y przymusowemu ci¹gniêciu w trybie administracyjnym. Ponadto grozi³a kara grzywny do 4,5 tys. z³ oraz wiêzienia do
lat 365. Przyjêta w lipcu 1952 r. ustawa o obowi¹zkowych dostawach zbó¿,
a tak¿e rozporz¹dzenie wykonawcze rozszerzy³y nieznacznie ulgi. Ograniczono liczbê uk³adów wskaników progresji z 17 do 12. Zmodyfikowano tak¿e
grupy obszarowe gospodarstw powy¿ej 12 ha66.
Obok zbó¿ system obowi¹zkowych dostaw stopniowo rozszerzano. Ju¿
w 1951 r. obj¹³ ziemniaki. Pocz¹tkowo wymiar dostaw by³ liczony od powierzchni pod upraw¹ ziemniaków67. Jednak zgodnie z przyjêtym 28 VIII
1952 r. dekretem, wymiar liczono, tak jak w przypadku zbó¿, od powierzchni
gruntów ornych w hektarach przeliczeniowych68. Normy powiatowe wyra¿one w kilogramach na hektar ustalono w rozporz¹dzeniu wykonawczym. Normy gminne, w oparciu o plany powiatowe, ustala³y prezydia PRN69. Analizuj¹c wskaniki norm dostaw ziemniaków w województwie olsztyñskim mo¿na
stwierdziæ, ¿e obci¹¿enia, jakie ponosi³y gospodarstwa najwiêksze obszarowo,
by³y niemal trzykrotnie wy¿sze z hektara przeliczeniowego ni¿ gospodarstwa
o powierzchniach 12 ha przeliczeniowych (tabela 4), co równie¿ wpisywa³o
siê w realizowan¹ wówczas walkê klasow¹ na wsi.
Ulgi i zasady zwolnieñ zastosowane w dostawach ziemniaków by³y analogiczne do tych, które obowi¹zywa³y w dostawach zbó¿. Wprowadzono równie¿ podobne sankcje karne wobec tych, którzy nie wywi¹zywali siê z obowi¹zku dostaw.

63
64

14 i 16.
65

Ibidem, Za³¹cznik nr 2.
Dekret z 23 VII 1951 r. o planowym skupie zbó¿, Dz. U. 1951, nr 39, poz. 297, art. 13,

Ibidem, art. 19, 2223.
Ustawa z 10 VII 1952 r. o obowi¹zkowych dostawach zbó¿, Dz. U. 1952, nr 32, poz. 214,
art. 19; Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10 VII 1952 r. w sprawie obowi¹zkowych dostaw
zbó¿, Dz. U. 1952, nr 32, poz. 217.
67 Dekret z 8 X 951 r. o zabezpieczeniu dostaw ziemniaków ze zbiorów 1951 r., Dz. U. 1951,
nr 52, poz. 368, art. 5, pkt 1.
68 Dekret z 28 VIII 1952 r. o obowi¹zkowych dostawach ziemniaków, Dz. U. 1952, nr 37,
poz. 255.
69 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 28 VIII 1952 r. o obowi¹zkowych dostawach ziemniaków, Dz. U. 1952, nr 37, poz. 256.
66
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Tabela 4
Progresja norm obowi¹zkowych dostaw ziemniaków w województwie olsztyñskim
w 1952 i 1953 roku (grupa obszarowa 11,99 ha = 100)
Rok

Grupy obszarowe gospodarstw indywidualnych (hektary przeliczeniowe)

1-1,99 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10-11,99 12-14,99 15-19,99 20-24,99 25 i wiêcej

1952 100

154

170

177

185

193

201

209

216

225

247

270

278

287

1953 100

154

169

177

185

193

200

207

215

222

245

268

276

283

ród³o: Obliczenia w³asne na podst.: za³¹cznik nr 2 do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 28 VIII
1952 r. o obowi¹zkowych dostawach ziemniaków, Dz. U. 1952, nr 37, poz. 256; za³¹cznik do
rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 24 VI 1953 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie z 28 VIII 1952 r.
w sprawie obowi¹zkowych dostaw ziemniaków, Dz. U. 1953, nr 33, poz. 139.

W lutym 1952 r. rozszerzono asortyment obowi¹zkowych dostaw o zwierzêta rzene. G³ówn¹ przyczyn¹ wprowadzenia tego obowi¹zku by³o za³amanie w 1951 r. skupu zwierz¹t rzenych prowadzonego w ramach kontraktacji,
co doprowadzi³o do trudnoci w pokryciu zapotrzebowania miast na artyku³y
miêsne, a tak¿e gwa³townego wzrostu cen artyku³ów rolnych. Skutkiem by³
spadek realnych p³ac klasy robotniczej70. Obowi¹zek dostaw zwierz¹t rzenych regulowa³a ustawa z 15 II 1952 r.71 Podstaw¹ ustalania wymiaru dostaw by³ obszar u¿ytków rolnych wyra¿ony w hektarach fizycznych. Normy
dla poszczególnych powiatów ustalano na szczeblu centralnym. Co najmniej
70% dostaw mia³o byæ realizowanych w trzodzie chlewnej, a pozosta³a czêæ
 w trzodzie, bydle rogatym, cielêtach lub owcach. Dla gospodarstw o powierzchni do 2 ha, wprowadzono ulgi. Mog³y one obowi¹zek spe³niaæ poprzez
dostawy dowolnych zwierz¹t rzenych lub drobiu. Wobec tych, którzy nie
wywi¹zywali siê z dostaw lub je utrudniali ustawa przewidywa³a te same
sankcje karne, co w przypadku dostaw ziemniaków72.
Znamienne jest to, ¿e wspomniana wy¿ej ustawa a tak¿e rozporz¹dzenie
wykonawcze nie wprowadzi³y systemu progresji w dostawach zwierz¹t rzenych. Wynikaæ mog³o to z faktu, ¿e w gospodarstwach wiêkszych obszarowo,
nastawionych na produkcjê rolinn¹, rednio na jeden hektar przypada³o
mniej zwierz¹t rzenych ni¿ w gospodarstwach mniejszych. Mo¿na uznaæ, ¿e
utrzymanie tych samych przeliczników ¿ywej wagi w kilogramach od hektara u¿ytków rolnych, bez wzglêdu na powierzchniê, by³o niekorzystne dla
gospodarstw wiêkszych obszarowo i by³o progresj¹ ukryt¹73 . Tak ustalony
system dostaw sta³ siê wiêc kolejnym narzêdziem walki klasowej.
70 AAN, KC PZPR, 237/V-28, Przemówienie E. Pszczó³kowskiego w sprawie obowi¹zkowych dostaw zwierz¹t rzenych, 11 II 1952, k. 818; zob. tak¿e: D. Jarosz, op. cit., s. 189.
71 Ustawa z 15 lutego 1952 r. o obowi¹zkowych dostawach zwierz¹t rzenych, Dz. U. 1952,
nr 8, poz. 46.
72 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 15 III 1952 r. w sprawie obowi¹zkowych dostaw
zwierz¹t rzenych przez indywidualne gospodarstwa rolne, Dz. U. 1952, nr 8, poz. 4.
73 I. Bolkowiak, op. cit., s. 169.
74 Dekret z 24 IV 1952 r. o obowi¹zkowych dostawach mleka, Dz. U.1952, nr 22, poz. 142.
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W 1952 r. rz¹d wprowadzi³ równie¿ obowi¹zek dostaw mleka74 Podstaw¹
ustalania wysokoci dostaw by³ iloczyn hektarów u¿ytków rolnych wchodz¹cych w sk³ad gospodarstwa i normy obowi¹zuj¹cej w danym powiecie wyra¿onej w litrach mleka krowiego. Normy dla powiatów w województwie olsztyñskim, tak jak w innych województwach, ustalono odgórnie75. Na poziomie
gminy wysokoæ obowi¹zkowych dostaw mleka ustala³y prezydia gminnych
rad narodowych przy wspó³udziale gminnych delegatur CUSiK.
Wspomniane regulacje przewidywa³y ulgi dla mniejszych gospodarstw
oraz tych, których w³aciciele mieli na utrzymaniu wiêksz¹ liczbê dzieci.
Wobec uchylaj¹cych siê i nawo³uj¹cych do bojkotowania dostaw dekret przewidywa³ kary w tych samych wysokociach, co w przypadku dostaw ziemniaków i zwierz¹t rzenych.
3.2. Realizacja obowi¹zkowych dostaw i reakcje ch³opów
Analizy akcji skupu dokonywane podczas odpraw powiatowego aparatu
rolnego w KW PZPR dowodz¹, ¿e ch³opi nie chcieli dobrowolnie realizowaæ
obowi¹zku dostaw. Ich opór by³ silny, a sposoby unikania niekorzystnej
sprzeda¿y zaawansowane i ró¿norodne. Rolnicy chowali p³ody rolne w s³omie,
oddawali ziarno na przechowanie do m³ynów, odsprzedawali na wolnym rynku, a tak¿e kolejarzom, dla których ró¿nice w cenach wolnorynkowych zbo¿a
w kraju stwarza³y szansê na dodatkowy zarobek. Wed³ug danych UB opór
stawiali przewa¿nie ku³acy przybyli z Wileñszczyzny, którzy chowaæ mieli
zbo¿e na strychach, a nawet je zakopywaæ. Nie by³y to przypadki odosobnione, gdy¿ wystêpowaæ mia³y w powiatach: bartoszyckim, wêgorzewskim i pas³êckim76. Ch³opski sprzeciw wynika³ przede wszystkim z ró¿nicy cen rynkowych z cenami skupu, które nie pokrywa³y kosztów produkcji. Przyk³adowo
ceny dostaw w 1954/1955 i 1955/1956 r. pokrywa³y ok. 50% kosztów produkcji zbó¿ i trzody, ok. 40%  byd³a, a ziemniaków ok. 30%77. Nic wiêc dziwnego, ¿e przy tak niskiej kompensacji wielu rolników pospiesznie sprzedawa³o
p³ody rolne na wolnym rynku b¹d ukrywa³o, chc¹c je sprzedaæ póniej.
Innym powodem utrudniaj¹cym ci¹ganie zbo¿a od ch³opów by³ brak
pasz. Ch³opi w 1949 r., ulegaj¹c zachêtom lokalnych przedstawicieli w³adz,
w³¹czyli siê w akcjê hodowlan¹ (tzw. akcja H) i na doæ dobrych warunkach
zakontraktowali trzodê chlewn¹. Wspomniany brak pasz zastêpowali zbo¿em, co by³o bardziej op³acalne, ni¿ oddawanie go do skupu po zani¿onych
cenach. Wed³ug ch³opów z powiatu olsztyñskiego, którzy w bardzo wielu
wypadkach pokontraktowali trzodê chlewn¹, z na³o¿onego na nich planu
skupu nie mogli siê wywi¹zaæ, gdy¿ zbo¿a ju¿ nie posiadali. W powiecie
75 Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 24 IV 1952 r. w sprawie obowi¹zkowych dostawach
mleka przez indywidualne gospodarstwa rolne i mleczarskie, Dz. U. 1952, nr 22, poz. 144.
76 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej, Oddzia³ w Bia³ymstoku (dalej: AIPN Bi) 084/6,
Raport szefa WUBP w Olsztynie, 1-31 III 1950 r., k. 25.
77 S. Felbur, Analiza uk³adu cen produktów rolnych w Polsce, Warszawa 1962, tab. 17, s. 75.
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ostródzkim powodem nieodstawiania zbo¿a by³ dotkliwy brak otr¹b i paszy
treciwej78. Podobne relacje sp³ywa³y z innych powiatów.
W niektórych gminach ch³opi starali siê sabotowaæ dostawy zbo¿a zespo³owo. Uznawali, ¿e trwanie w oporze zbiorowym pozwoli unikn¹æ konsekwencji. Realizacji skupu nie sprzyja³y tak¿e szerz¹ce siê pog³oski o wybuchu
wojny, które wywo³ywa³y przekonanie o potrzebie gromadzenia ¿ywnoci.
Z powiatu suskiego donoszono: Po powiecie kr¹¿¹ listy, w których podawane
s¹ wiadomoci o zbli¿aj¹cej siê wojnie, po¿arach i maj¹cym nast¹piæ g³odzie.
Tego rodzaju rzeczy bezwzglêdnie powoduj¹ zahamowanie akcji [skupu]79.
Realizacjê dostaw utrudnia³o nieodpowiednie nastawienie czêci lokalnych przedstawicieli w³adzy. Niektórym sekretarzom POP, so³tysom, a tak¿e
dzia³aczom ludowym akcja kojarzy³a siê z kontyngentami z czasów okupacji.
Tych, którzy nie wspierali akcji skupu, pozbawiano funkcji. Do koñca 1951 r.
z tego powodu usuniêto w województwie olsztyñskim 345 so³tysów, 34 przewodnicz¹cych i 23 cz³onków prezydiów GRN oraz 229 radnych80.
Ch³opi zalegaj¹cy z dostawami próbowali obchodziæ zakaz handlu tymi
produktami. Jak ju¿ wspomniano, ró¿nica cen skupu z cenami wolnorynkowymi by³a du¿a. Ubój zwierz¹t rzenych wymaga³ zgody so³tysów, któr¹
czêsto uzyskiwano nielegalnie, pod pozorem choroby zwierz¹t. Wed³ug danych CUSiK blisko 1/3 czêæ masy towarowej ¿ywca z województwa olsztyñskiego trafia³a na wolny rynek81.
Wed³ug relacji bezpieki du¿e problemy z realizacj¹ obowi¹zkowych dostaw na Warmii i Mazurach mieli autochtoni. Utrzymuj¹c kontakt listowy
z rodzinami z Niemiec, narzekali na obowi¹zkowe dostawy, z których nie
mogli siê wywi¹zaæ. Rolnik z powiatu olsztyñskiego pisa³ do rodziny w Niemczech, ¿e musi wszystkie zbo¿e oddawaæ dla pañstwa i jemu nic nie zostaje,
za które otrzymuje bardzo nisk¹ zap³atê. Inny informowa³, ¿e w Polsce
najgorzej jest z obowi¹zkowymi dostawami, [ ] gdy kto nie mo¿e oddaæ, to
go aresztuj¹ i oddaj¹ do prokuratora82. Jeszcze inny skar¿y³ siê, ¿e by³
s¹dzony za niewywi¹zywanie siê z obowi¹zkowych dostaw, za które otrzymuje siê bardzo nisk¹ cenê83.
Obok ludnoci rodzimej, sprzeciw wobec obowi¹zkowych dostaw przejawiali rolnicy nap³ywowi. Zauwa¿ono szczególnie silny opór ludnoci ukraiñ78 APO, KW PZPR, 1141/3000, Protokó³ odprawy opiekunów powiatowych [ds. skupu], 7 II
1950, k. 9192.
79 Ibidem, k. 192.
80 APO, zesp. Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej/Wydzia³ Spraw Wewnêtrznych
(dalej: PWRN/WSW), 444/13, Telefonogram do Prezydium Rady Ministrów, 29 XII 1951 r., k. 110.
81 AAN, zesp. Centralny Urz¹d Skupu i Kontraktacji (dalej: CUSiK), 7, Protokó³ z narady
aktywu terenowego z 30 VIII 1952, k. 1618; zob. tak¿e D. Jarosz, op. cit., s. 212.
82 Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej Biuro Udostêpniania w Warszawie (dalej:
AIPN BU), 01206/89, Sprawozdanie miesiêczne Inspektoratu Wiejskiego przy WUBP w Olsztynie za okres 131 X 1954 r., k. 19.
83 Ibidem, Sprawozdanie miesiêczne Inspektoratu Wiejskiego przy WUBP w Olsztynie za
okres 130 XI 1954, k. 32.
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skiej w realizacji dostaw84. Sprzeciwiali siê tak¿e osadnicy z Polski centralnej. Co ciekawe, nie byli to wy³¹cznie w³aciciele gospodarstw wiêkszych. Jak
zanotowano w sprawozdaniu WUBP w Olsztynie z 1954 r. jeden z rolników
w powiecie i³awskim zosta³ zatrzymany przez miejscowy PUBP, poniewa¿
rozpowszechnia³ propagandê, ¿e obecnie w Polsce jest gorzej jak za sanacji
i czasów okupacji. Do aktywu wypowiada³ siê, ¿e je¿d¿¹ za zbo¿em, jak
gestapowcy85.
Postawy wrogie wobec aktywu i delegatów ds. skupu czasami przeradza³y siê w rêkoczyny. W 1954 r. w gminie Wielbark zosta³ napadniêty
i pobity delegat gminny ministerstwa skupu. Co ciekawe sprawcami byli
dwaj w³aciciele niedu¿ych gospodarstw (3 i 5 ha). Przyczyn¹ pobicia by³o to,
¿e delegat poda³ ich rodziny do ukarania, jako opornych w obowi¹zkowych
dostawach zbo¿a. Obaj sprawcy na wniosek prokuratora powiatowego
w Szczytnie zostali aresztowani86.
Ch³opi starali siê tak¿e przekupywaæ skorumpowanych lokalnych urzêdników. Wys³ani w teren w sierpniu 1952 r. funkcjonariusze WUBP ustalili
szereg faktów kumoterstwa rad terenowych z ku³akami i spekulantami.
Przypadki zani¿ania wymiaru obowi¹zkowych dostaw stwierdzono w wielu
gminach87. Gminny delegat ministerstwa skupu w Jonkowie w powiecie olsztyñskim w 1953 r. celowo nie obj¹³ skupem oko³o trzydziestu gospodarzy.
Innym za ³apówkê sfa³szowa³ dane o posiadanym areale gruntów, w wyniku
czego wymierzy³ ni¿szy plan obowi¹zkowych dostaw88. Jeszcze innym przejawem korupcji by³ handel zawiadczeniami o wywi¹zaniu siê z obowi¹zkowych dostaw. Relacje o tym procederze odnajdujemy w aktach olsztyñskiego
WUBP89.
Dzia³ania podejmowane przez w³adze wobec opornych ch³opów nie by³y
zbyt wyszukane. Sprowadza³y siê przede wszystkim do przymusu administracyjnego. W powiecie bartoszyckim opiekunowie gminni ds. skupu otrzymali polecenie wy³awiania opornych i podawania ich nazwisk do komitetu
powiatowego. W niektórych powiatach opór ch³opów ³amano brutalnie. Opiekun ds. skupu z powiatu pas³êckiego donosi³ w 1950 r., ¿e w kilkunastu
wypadkach wyj¹tkowo oporni ku³acy zostali uwiadomieni przez czynniki
bezpiecz[eñstwa]. Z powiatu szczycieñskiego relacjonowano: Ujawniono
doæ du¿o opornych, którymi ju¿ zainteresowa³y siê odpowiednie czynniki.
Podobne dzia³ania podejmowano w innych powiatach90.
84 APO, KW PZPR, 1141/3000, Protokó³ z odprawy pe³nomocników powiatowych akcji
skupu zbo¿a, 31I 1950, k. 181.
85 AIPN BU, 01206/89, Sprawozdanie miesiêczne Inspektoratu Wiejskiego przy WUBP
w Olsztynie za okres 130 IX 1954 r., k. 7.
86 Ibidem, k. 8.
87 AIPN Bi 084/8, Sprawozdanie szefa WUBP, 1 VIII1 IX 1952 r., k. 8081.
88 AIPN Bi, 084/9, Sprawozdanie szefa WUBP, 131 XII 1953 r., k. 154.
89 Ibidem, Sprawozdanie szefa WUBP, 130 XI 1953 r., k. 139140.
90 APO, KW PZPR, 1141/3000, Protokó³ z odprawy opiekunów powiatowych [ds. skupu],
7 II 1950 r., k. 189193.
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W 1951 r. metody ci¹gania zbo¿a i ziemniaków od zalegaj¹cych ku³aków usprawniono. Nastawienia KW dla dzia³aczy w powiatach by³y jasne:
cisn¹æ ich jak cytryny i puszczaæ w skarpetkach91. W³adze partyjne
w województwie wspar³y siê rozporz¹dzeniem z 13 X 1951 r. w sprawie
wprowadzenia przyspieszonego postêpowania karno-administracyjnego
w sprawach o wykroczenia z dekretów o planowym skupie zbó¿ i zabezpieczeniu dostaw ziemniaków92. Dla ch³opów nierzadko koñczy³o siê to brakiem
ziarna na zasiewy i karmy dla zakontraktowanej trzody chlewnej.
W 1951 r. wed³ug danych Wydzia³u Karno-Administracyjnego PWRN
wp³ynê³y 4663 wnioski o ukaranie ch³opów. Z tego przed rozpraw¹ umorzono
(ch³opi uicili zaleg³e dostawy) 944, wniosków nieza³atwionych pozostawa³o
818. Ostatecznie orzeczeniami skazuj¹cymi zakoñczono ponad 2,9 tys. postêpowañ (tabela 5). Warto zwróciæ uwagê na redni¹ wysokoæ kar, które ros³y
wraz ze wzrostem powierzchni gospodarstw, co wiadczy³o o podejciu klasowym przy ich wymierzaniu.
Tabela 5
Orzecznictwo karno-administracyjne w sprawie zaleg³oci w skupie zbo¿a
i dostawach ziemniaków w województwie olsztyñskim w 1951 r.

Grupy powierzchniowe

Orzeczenia
skazuj¹ce

£¹czna kwota
kar (z³)

Kara
rednia (z³)

do 5 ha

87

34 450

395,98

5-10 ha

1808

955 390

528,42

ponad 10 ha

1006

661 920

657,97

Razem:

2901

1 651 760

569,38

ród³o: Obliczenia w³asne na podst. APO, PWRN/WSW, 444/13, Dane liczbowe z przebiegu
orzecznictwa karno-administracyjnego na odcinku planowego skupu zbo¿a i ziemniaków od
pocz¹tku akcji do dnia 31 XII 1951 r., k. 30.

Stosowane sankcje karno-administracyjne wobec ch³opów zalegaj¹cych
w dostawach nie zawsze jednak przynosi³y oczekiwane skutki. Narzekano na
prokuratorów, ¿e zbyt pochopnie umarzali postêpowanie, na referaty karnoadministracyjne za to, ¿e rozprawy prowadzone by³y »na kolanie«, bez ¿adnych rozmów z obwinionym93. W IV kwartale 1952 r., po rozszerzeniu
obowi¹zkowych dostaw o ¿ywiec i mleko, odnotowano 4846 wykroczeñ dotycz¹cych zaleg³oci w ich realizacji. Z tego wymierzono 3305 kar grzywny
w wysokoci do 300 z³ i 1541 kar grzywny przekraczaj¹cych tê kwotê94.
Pracownicy Wydzia³u Karno-Administracyjnego PWRN narzekali na zbytni¹
91 APO, KW PZPR, 1141/87, Protokó³ z rozszerzonego plenum KW PZPR w Olsztynie z 2
VI 1951 r., k. 208.
92 Dz. U. 1951, nr 54, poz. 380.
93 APO, PWRN/WSW, 444/13, Sprawozdanie z przebiegu orzecznictwa karno-administracyjnego w zakresie planowego skupu zbo¿a i dostaw ziemniaków, [1951], k. 32.
94 APO, PWRN/WSW, 444/15, Sprawozdanie z ruchu spraw karno-administracyjnych w IV
kwartale 1952, k. 259.
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pob³a¿liwoæ gminnych kolegiów orzekaj¹cych, które nak³ada³y w niektórych
wypadkach miesznie niskie kary za nieodstawienie mleka. Poza tym wytykano pe³nomocnikom CUSiK nietrafne, sporz¹dzane zza biurka wnioski
o ukaranie. Stwierdzono przypadki wystawiania wniosków o ukaranie osób,
które ju¿ od dwóch lat nie u¿ytkowa³y gospodarstw95.
O stosowaniu nacisków administracyjnych w akcji dostaw wiadcz¹
inne ród³a. Analizuj¹c stan realizacji planu gospodarczego za 1951 r. WKPG
w swym sprawozdaniu skonstatowa³a: wyst¹pi³y silne oddzia³ywania elementów ku³acko-spekulacyjnych w kierunku dezorganizacji zaopatrzenia
rynku miast w artyku³y produkcji rolniczej. [ ] Energiczna akcja ze strony
Partii i w³adz pañstwowych spowodowa³a znaczn¹ poprawê sytuacji wyra¿aj¹c¹ siê chocia¿by w realizowaniu planowego skupu zbó¿96.
Do egzekwowania od ch³opów dostaw w³¹czano tak¿e m³odzie¿ z ZMP
i PO SP. Komenda Wojewódzka PO SP w Olsztynie w sprawozdaniu
kwartalnym do Komendy G³ównej meldowa³a: M³odzie¿ bra³a czynny udzia³
w wykrywaniu ukrytego zbo¿a przez ku³aków wiejskich, udzielaj¹c siê
w 3-kach spo³ecznych97. W innym sprawozdaniu donoszono: W powiecie
Pisz gromada £apki [...] utworzono m³odzie¿ow¹ brygadê lekkiej kawalerii,
która wykry³a szereg nadwy¿ek zbo¿a u ku³aków98. W dalszej czêci przytoczono jeszcze jeden przyk³ad przejmowania nadwy¿ek zbo¿a od tzw. ku³aków: M³odzie¿owa trójka w pow. Nowe Miasto w gr.[omadzie] Lipniki wykry³a u ku³aka [ ] 3,5 tony zbo¿a zachowanego w stodole [ ]. Zobowi¹zanie
wykonano manifestacyjnie odwo¿¹c je z transparentami99.
Innym skutecznym sposobem na zwiêkszenie ci¹galnoci p³odów rolnych by³o zaanga¿owanie funkcjonariuszy PUBP. W powiecie biskupieckim
przed w³¹czeniem siê aparatu bezpieczeñstwa do akcji obowi¹zkowych dostaw skupowano w ci¹gu doby 12 ton zbo¿a. Natomiast, jak zanotowa³ szef
WUBP, po zastosowaniu represji skup zwiêkszy³ siê do 4565 ton dziennie100 .
Wed³ug informacji bezpieki tylko w samym wrzeniu 1954 r. po zagadnieniu akcji skupu zosta³y aresztowane 43 osoby za z³oliwy opór i zawo³czenie zbo¿a101 . Przyk³adowo w tym samym 1954 r. liczba wniosków skiero95 Ibidem, Sprawozdanie z ruchu spraw karno-administracyjnych w III kwartale 1952,
18 XI 1952 r., k. 138.
96 APO, PWRN/WKPG, 444/368, Sprawozdanie z wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarczego na rok 1951. Rolnictwo, k. nlb.
97 APO, zesp. Komenda Wojewódzka Powszechnej Organizacji S³u¿ba Polsce (dalej:
KW PO SP), 472/198, Sprawozdanie kwartalne z pracy Komendy Wojewódzkiej PO SP
Olsztyn za IV kwarta³ 1950 r. z 10 I 1951 r., k. 5.
98 Ibidem, Sprawozdanie kwartalne z pracy Komendy Wojewódzkiej PO SP Olsztyn za
I kwarta³ 1951 r. z 9 IV 1951 r., k. 46.
99 Ibidem, k. 47.
100 AIPN Bi, 084/9, Sprawozdanie szefa WUBP, 131 X 1953 r., k. 123.
101 AIPN BU, 01206/89, Sprawozdanie miesiêczne Inspektoratu Wiejskiego przy WUBP
w Olsztynie za okres 130 IX 1954 r., k. 8.
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wanych do kolegiów orzekaj¹cych i prokuratur o ukaranie osób zalegaj¹cych
w dostawach zbó¿ wynios³a ogó³em 3378. Sporód nich 50 ch³opów ukarano
s¹downie, 1175 grzywn¹. Za zaleg³oci w dostawach ¿ywca skierowano wnioski do kolegium orzekaj¹cego przeciwko 2096 rolnikom, z tego orzeczono 892
kary finansowe na sumê 784 750 z³. Przeciêtna grzywna wynosi³a 800900 z³.
W trybie karnym do s¹dów skierowano wnioski o ukaranie 440 ch³opów,
z czego zapad³o 56 wyroków skazuj¹cych102.
W latach 19551956 represje karno-administracyjne wyranie os³ab³y.
W 1955 r., jak wynika z danych PWRN, zaleg³oci z tytu³u dostaw przeniesione na 1956 r. by³y czterokrotnie ni¿sze ni¿ w poprzednim roku przy o po³owê
mniejszym nacisku administracyjnym, co mia³o wiadczyæ o lepszej pracy
politycznej terenowych rad narodowych i wiêkszym wykorzystaniu innych
rodków wychowawczo-propagandowych103. W ci¹gu trzech pierwszych kwarta³ów 1955 r. zanotowano 2022 kar wymierzonych, a wykonanych 747104.
Z tytu³u niewywi¹zywania siê z obowi¹zkowych dostaw jeszcze mniejsz¹ liczbê
kar wymierzono i wykonano w 1956 r., odpowiednio: 881 i 806105.
3.3. Skutki obowi¹zkowych dostaw
Z danych GUS opublikowanych przez Dariusza Jarosza wynika, ¿e rednie obci¹¿enie dostawami przypadaj¹ce na jedno gospodarstwo w województwie olsztyñskim w latach 19521956 by³o niemal dwukrotnie wy¿sze ni¿
w kraju. Najwy¿szy wskanik osi¹gnê³o w 1955 r. wynosz¹c 6342 z³. Wynika³o to ze struktury powierzchniowej gospodarstw oraz skutecznej realizacji
dostaw106. Na Warmii i Mazurach najwiêkszy odsetek stanowi³y bowiem
gospodarstwa o powierzchni od 7 do 10 ha (31,8%) oraz od 10 do 14 ha
(29,6%), co przy progresji zwiêksza³o rednie obci¹¿enie gospodarstw. W kraju dominowa³y gospodarstwa o powierzchniach od 3 do 5 ha (20,8%)107.
Dodajmy w tym miejscu, ¿e rednie plony uzyskiwane w województwie
olsztyñskim w porównaniu z reszt¹ kraju by³y ni¿sze. Przyczyny mniejszych
zbiorów, poza nienajlepszym usprzêtowieniem rolnictwa, wynika³y z doæ
surowego klimatu, s³abych gleb a tak¿e nieznajomoci miejscowych warunków gospodarowania przez osadników. Dla przyk³adu w 1955 r. rednie zbiory
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APO, PWRN/WKPG, 444/378, Realizacja obowi¹zkowych dostaw 1954, k. 431432.
APO, PWRN/WSW, 444/17, Sprawozdanie z orzecznictwa karno-administracyjnego za
IV kwarta³ 1955 r., 1 II 1956, k. 225.
104 Obliczenia w³asne na podst.: ibidem, Sprawozdania o orzecznictwie karno-administracyjnym (IIII kwarta³) 1955, k. 1, 90, 133.
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pszenicy w województwie olsztyñskim wynios³y 12,7 q/ha (w kraju 14,5 q/ha),
¿yta  13,2 q/ha (w kraju 14,2 q/ha), jêczmienia  12,2 q/ha (w kraju 15 q/ha),
owsa  12,8 q/ha (w kraju 14,2 q/ha), ziemniaków 76 q/ha (w kraju 102 q/ha)108.
Ciê¿ar dostaw by³ wiêc przez olsztyñskich ch³opów odczuwany szczególnie
mocno.
Wed³ug danych WUBP w Olsztynie roczny plan skupu zbo¿a w 1954 r.
na terenie województwa olsztyñskiego, wynosz¹cy 75 369 t, do 1 grudnia tego
roku wykonano w liczbie 69 225 t, co stanowi³o 91,8 %. Do tego samego dnia
roczny plan obowi¹zkowych dostaw ziemniaków wykonano w 89%, mleka
w 77,5%, a ¿ywca w 70%109. Nieco inne dane podaje WKPG. Wed³ug nich
plan dostaw zbo¿a wynosi³ 73 262,6 t, z czego wykonano 69 335,1 t (94,6%),
¿ywca  14 586,1 t, z czego wykonano 13 488,6 t (92,5%), ziemniaków
138 430,2 t  wykonanie 125 101,9 t (90,4%), mleka 64 465 litrów  wykonanie 57 370 litrów (89%)110. W kolejnych latach realizacja obowi¹zkowych
dostaw w województwie olsztyñskim zmniejsza³a siê. Wed³ug danych Wydzia³u Statystyki PWRN w 1955 r. obowi¹zkowe dostawy zbo¿a wynios³y 66 116 t,
w 1956  49 918 t, a w 1957 r. 47 575 t111.
Warto spróbowaæ odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego wskanik realizacji
podatku gruntowego na Warmii i Mazurach by³ tak niski w porównaniu ze
wskanikiem realizacji obowi¹zkowych dostaw, który, jak ju¿ wspomniano,
by³ jednym z najwy¿szych w kraju. Wydaje siê, ¿e odpowiedzi nale¿y szukaæ
w wymiarze progresji i w sposobie egzekwowania obci¹¿eñ a tak¿e ówczesnej
polityce finansowej pañstwa, która doæ skutecznie uszczupla³a ch³opskie
zasoby pieniê¿ne. W podatku gruntowym zastosowano wy¿szy wskanik progresji ni¿ w obowi¹zkowych dostawach. Dla w³acicieli gospodarstw stosunkowo du¿ych, które dominowa³y w województwie olsztyñskim, by³ trudniejszy do zrealizowania. Musia³o wiêc to zawa¿yæ na jego ci¹galnoci.
Poza tym, jak wspomniano, wp³yw na wskanik realizacji obci¹¿eñ mia³
sposób ich egzekwowania. Po pierwsze, gospodarstwa indywidualne w pierwszej kolejnoci by³y pozbawiane p³odów rolnych w ramach wykonania obowi¹zkowych dostaw. Wiele z nich pozostawa³o wówczas bez mo¿liwoci spieniê¿enia ziemiop³odów i sp³aty podatku gruntowego. Po drugie podatek
gruntowy ch³opi musieli uiszczaæ samodzielnie. Wobec ich oporu jego ci¹galnoæ by³a niewysoka, za co oczywicie ponosili konsekwencje. Natomiast realizacja obowi¹zkowych dostaw nie do koñca zale¿a³a od nastawienia samych
ch³opów. W znacznym stopniu ich realizacjê wspiera³y wspomniane wy¿ej
trójki gromadzkie, lokalny aparat rolny, powiatowe i gminne ogniwa PZPR,
aparat UB a tak¿e m³odzie¿ organizowana w ramach ZMP i PO SP w tzw.
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brygady lekkiej kawalerii. Egzekwowanie ch³opskich zobowi¹zañ w postaci
dostaw rzeczowych by³o wiêc skuteczniejsze. Przypomnijmy, ¿e z powodu
niskiej ci¹galnoci podatku gruntowego, ju¿ w latach 19471950 podejmowano na wsi akcjê zamiany zad³u¿enia z tytu³u podatku gruntowego na
dostawy p³odów rolnych. Wydano tak¿e rozporz¹dzenia nak³adaj¹ce na wiêksze gospodarstwa sp³atê czêci nale¿noci z tytu³u tego podatku w zbo¿u112.
Dodajmy w tym miejscu, ¿e w interesuj¹cym nas okresie w³adze stosowa³y tak¿e inne narzêdzia, dziêki którym pozbawiano ch³opów zasobów finansowych, co utrudnia³o realizacjê podatku gruntowego. We wspomnianej wy¿ej
wymianie waluty z padziernika 1950 r. udzia³ ludnoci wiejskiej w ogólnej
kwocie wymienionej gotówki (wymiana w relacji: 1 z³ nowy za 100 z³ starych)
wyniós³ 38,3% (udzia³ przedstawicieli gospodarki kapitalistycznej i drobnotowarowej w miecie  40,3%)113.
Form¹ siêgniêcia do dochodów ludnoci w celach akumulacyjnych by³a
tak¿e Narodowa Po¿yczka Rozwoju Si³ Polski w 1951 r. Wed³ug zasad udzia³u ch³opów w po¿yczce opracowanych przez Zarz¹d G³ówny ZSCh, stosowano
progresywne obci¹¿enie gospodarstw rolnych po¿yczk¹ w zale¿noci od grupy
przychodowoci gospodarstwa: od 2,5% przychodu w przypadku gospodarstw
o najni¿szym przychodzie szacunkowym do 3,5% w przypadku gospodarstw
o najwy¿szym przychodzie szacunkowym. Jak ocenia Izabela Bolkowiak,
mimo oficjalnych zapewnieñ o dobrowolnoci udzia³u w subskrypcji, sam
sposób jej przeprowadzenia, jak i wysokoæ zadeklarowanej kwoty stanowi³y
formê przymusu114. Mimo tego wysokoæ subskrypcji ludnoci wiejskiej wynios³a 276,9 mln z³, co stanowi³o zaledwie 16,8% ogólnej sumy subskrypcji.
Mimo wysi³ków nie uda³o siê wiêc doprowadziæ do masowego udzia³u ch³opów w po¿yczce, choæ pozbawiono wie czêci rodków pieniê¿nych115.
Z kolei tzw. regulacja cen i p³ac z 3 I 1953 r., w wyniku której wzros³y
rednio ceny o 40%, spowodowa³a niekorzystny dla ch³opów uk³ad cen.
Wzrost cen p³odów rolnych nie skompensowa³ wy¿szego wzrostu cen artyku³ów przemys³owych nabywanych przez wie. Indeks no¿yc cen rozwar³ siê
w tym roku na niekorzyæ produktów wiejskich. Ceny artyku³ów przemys³owych nabywanych przez wie wzros³y o 42,8%, a artyku³ów zbywanych przez
wie o 30,4%. W ostatecznym rozrachunku wspomniana regulacja ujemnie
wp³ynê³a na realizacjê podatku gruntowego, gdy¿ zmniejsza³a si³ê nabywcz¹
112 APO, KW PPR, 1073/148, Zasady wspó³zawodnictwa w akcji skupu zbo¿a za podatek
gruntowy 1947, k. 1; Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 14 IV 1948 r. o obowi¹zku uiszczania
przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiop³odach, Dz. U.
1948, nr 25, poz. 169; Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 3 VII 1950 r. w sprawie obowi¹zku
uiszczenia przez niektóre kategorie gospodarstw rolnych podatku gruntowego w ziemiop³odach,
Dz. U. 1950, nr 27, poz. 254; AZHRL, NK ZSL, V/1786, Uchwa³a Prezydium NKW ZSL w sprawie
planowego skupu zbo¿a, 24 II 1950 r.
113 M. Kucharski, Pieni¹dz, dochód, proporcje wzrostu, Warszawa 1972, s. 321.
114 I. Bolkowiak, op. cit., s. 435.
115 Ibidem, s. 437438.
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ch³opów, któr¹ uzyskiwali m.in. z tytu³u sprzeda¿y na wolnym rynku niewielkiej czêci rolniczych produktów nie objêtych systemem obowi¹zkowych
dostaw116.

4. Skutki obci¹¿eñ wsi
Ju¿ na pocz¹tku 1949 r. w³adze partyjne dostrzeg³y w województwie
olsztyñskim zachowania ch³opów, które wiadczy³y o ich zaniepokojeniu spowodowanym zmian¹ polityki rolnej. Najbardziej widoczne by³o pozbywanie
siê inwentarza i sk³adanie wniosków o ograniczenie powierzchni gospodarstw. 4 I 1949 r. KW w Olsztynie wyda³ okólnik, w którym wyjaniano, ¿e
wynika³o to ze zró¿nicowania wsi na bazie walki klasowej w wyniku czego
bogaci ch³opi wyzbywaj¹ siê inwentarza by nie nazywano ich bogaczami
wiejskimi117. W lutym 1949 r. instruktor rolny z powiatu olsztyñskiego
informowa³ cz³onków KW, ¿e szereg ludnoci miejscowej (autochtoni), którzy
posiadaj¹ wiêksze iloci ziemi przychodz¹ do starostwa, a¿eby im pozostawiæ
tylko 10 ha [ziemi], za resztê zabraæ118.
Wysoki wymiar podatku gruntowego, planowy skup zbo¿a, a póniej obowi¹zkowe dostawy i ich brutalne egzekwowanie wywo³ywa³y w ch³opach
uczucie zw¹tpienia w sens dalszej uprawy ziemi, rezygnacji i bezsilnoci.
Wielokrotnie w ród³ach pojawiaj¹ siê informacje o porzucaniu gospodarstw,
co wiadczy, ¿e by³o to zjawisko doæ czêste. Wed³ug relacji WUBP w Olsztynie pierwsze zbiorowe opuszczenia gospodarstw nast¹pi³y ju¿ we wrzeniu
i padzierniku 1948 r.119 Na pocz¹tku 1951 r. skala zjawiska sta³a siê niebezpiecznie du¿a. Do koñca lutego ok. 4 tys. ch³opów z³o¿y³o podania o powrót do
centralnej Polski, a dalszych 68 samowolnie opuci³o gospodarstwa120.
W kwietniu 1951 r. I sekretarz KP w Mor¹gu donosi³, ¿e gospodarze indywidualni robi¹ starania o zrzekniêcie siê gospodarstw, powoduj¹ wtórne od³ogi, ukrywaj¹ zbo¿e itp. Jednoczenie radzi³, aby odpowiednio na to zareagowaæ, by zbrodnicz¹ dywersjê zlikwidowaæ bez reszty. Ze skali problemu
zdawa³ sobie sprawê ówczesny przewodnicz¹cy PWRN w Olsztynie Mieczys³aw Moczar, który zauwa¿y³, ¿e zrzekanie siê gospodarstw, które wystêpuje
w tysi¹cach wypadków doprowadziæ mo¿e do tysiêcy hektarów ugorów121.
Wed³ug cz³onków KW czêciow¹ winê za to ponosili powiatowi i gminni
116 Z. Koz³owski, Obowi¹zkowe dostawy w planie szecioletnim. Próba szacunku wiadczeñ, Warszawa 1960, s. 47.
117 APO, KW PZPR, 1141/2964, Okólnik KW PZPR 3-WR/49 z 4 I 1949 r., k. 1.
118 APO, KW PZPR, 1141/3000, Protokó³ z odprawy powiatowych instruktorów rolnych z 8 II
1949 r., k. 48.
119 AIPN Bi, 084/69, Sprawozdanie Sekcji V Wydz. IV, 130 X 1948 r., k. 67.
120 AIPN Bi, 084/6, Raport szefa WUBP w Olsztynie, 128 II 1950 r., k. 14.
121 APO, KW PZPR, 1141/87, Protokó³ posiedzenia Plenum KW PZPR w Olsztynie, 4 IV
1951 r., k. 169174.
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dzia³acze partyjni, którzy nie umieli odró¿niæ redniaka od ku³aka, wyrz¹dzaj¹c temu pierwszemu krzywdê. Jak stwierdzono, to powoduje, ¿e
w tych wypadkach mno¿¹ siê proby o zrzekanie siê z gospodarstw, powstaj¹
wtórne od³ogi itp.122 Problem ten narasta³ i w³adze wojewódzkie nie by³y
w stanie go rozwi¹zaæ. W 1953 r. zjawisko przybra³o na sile. Wówczas win¹
obarczono powiatowy i gminny aparat rad narodowych, który mia³ byæ nieodpowiednio nastawiony [...] do walki z wrog¹ antyludow¹ propagand¹ na
wsi123.
Innym ciekawym zjawiskiem by³y przypadki nielegalnego zajmowania
przez ch³opów niektórych niezasiedlonych gospodarstw PGR, które mia³y
doæ powa¿ne problemy kadrowe. Wród nich byli ci, którzy porzucali gospodarstwa. W ten sposób uciekali przed wysokim podatkiem gruntowym
i wiadczeniami rzeczowymi. Dla innych za by³ to sposób na dodatkowy,
nieopodatkowany przychód124 . Zjawisko to narasta³o. W 1954 r. zwróci³ na
nie uwagê I sekretarz KW Jan Klecha twierdz¹c, ¿e nale¿y przyjrzeæ siê
ch³opom uprawiaj¹cym ziemiê na dziko oraz unikaj¹cym p³acenia podatku
i nierealizuj¹cym obowi¹zkowych dostaw125.
* * *
Obszar Warmii i Mazur, ogromnie wyniszczony w wyniku dzia³añ wojennych i grabie¿y dokonanej przez sowieck¹ armiê wymaga³ wielkich nak³adów
i zdrowej polityki ekonomicznej, aby wzglêdnie szybko móg³ odbudowaæ siê
gospodarczo. Nowa polityka rolna realizowana od 1948 r., w ramach której
przyst¹piono m.in. do walki klasowej na wsi po³¹czonej z rosn¹cymi obci¹¿eniami finansowymi i rzeczowymi gospodarstw indywidualnych przynios³a
fatalne skutki. Doprowadzi³a do zmniejszenia op³acalnoci produkcji rolnej,
upadku wielu gospodarstw ch³opskich, szczególnie wiêkszych obszarowo, najbardziej produktywnych, w które uderza³ zastosowany w wiadczeniach system progresji. Polityka ta nie tylko nie wp³ywa³a pozytywnie na rozwój
olsztyñskiego rolnictwa, lecz tak¿e nie rozwi¹za³a problemu niedoludnienia
olsztyñskiej wsi. Powodowa³a porzucanie gospodarstw zajêtych przez osadników i zjawisko migracji powrotnej na ziemie stare.
Ucisk fiskalny wsi na Warmii i Mazurach, z powodu struktury powierzchniowej gospodarstw, by³ bardzo silny, czego dowodzi wymiar wiadczeñ. By³y one swoistym wk³adem, jaki ch³opi z województwa olsztyñskiego
musieli wnieæ w forsown¹ industrializacjê kraju i jednoczenie cen¹ poniesion¹ za budowê socjalistycznej wsi.
122
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SUMMARY
Stalinist policy towards villages in Warmia and Mazury, which led to collectivization and increased the liabilities of individual farms, was a struggle aiming to
eliminate the kulaks. Financial liabilities and encumbrances became an important
weapon in this process. The scale of liabilities was particularly extensive in Warmia
and Mazury which had a predominance of large farms. The measures targeting
individual farmers did not contribute to an increase in agricultural production, and
the introduced progressive benefit system struck a heavy blow at the most productive farms. In many cases, this element of a class struggle forced peasants to
abandon the existing farms and return to the estates they had left behind in the
old lands, which contributed to the formation of new idle tracts of land. Stalinist
policy towards the villages in the region of Olsztyn, which were severely ravaged by
war and underpopulated, stalled the development of agriculture and added to the
region's many woes.
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RELACJA JEAN-PHILIPPA GRAFFENAUERA
(17751838).
POLSKA WIDZIANA OCZAMI LEKARZA
WIELKIEJ ARMII
Jean-Philippe Louis Graffenauer, lekarz, przyrodnik, geolog i mineralog,
urodzi³ siê 27 czerwca 1775 r., zmar³ 29 marca 1838 r. w Strasburgu, przez
ca³e ¿ycie by³ zwi¹zany z Alzacj¹1. By³ synem Jeana-Philippea, znanego
prawnika, urzêdnika, adwokata i prokuratora, uwiêzionego w czasie rewolucji. Graffenauer ukoñczy³ studia medyczne (tytu³ doktorski otrzyma³ 7 wrzenia 1803 r.), jednoczenie u wybitnego alzackiego przyrodnika Jeana Hermanna (17381800) studiowa³ historiê naturaln¹, przy czym szczególnie
interesowa³ siê mineralogi¹.
W padzierniku 1805 r. wst¹pi³ do armii napoleoñskiej, wraz z któr¹
w latach 18061807 odby³ kampanie wojenne w Austrii, Prusach i w Polsce.
Po powrocie w 1808 r. do Strasburga praktykowa³ jako lekarz, pe³ni¹c m.in.
oficjaln¹ funkcjê lekarza kantonu zachodniej czêci tego miasta2.
1
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& Lituania à la fin du XVIIIe et au debut du XIXe : Jean Hermann, Jean-Philippe Graffenauer
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Cz³onek wielu towarzystw naukowych, autor licznych publikacji przyrodniczych i medycznych, w swoich badaniach naukowych wykorzystywa³
tak¿e obserwacje z Polski. Pobytu w Polsce wraz z Wielk¹ Armi¹ dotycz¹
dwie z jego prac: Listy napisane w Niemczech, Prusach i w Polsce w latach
1805, 6, 7 i 8...3 i Historia naturalna, chemiczna i techniczna jantaru, czyli
¿ó³tego bursztynu4. Warto przypomnieæ, ¿e ta ostatnia ksi¹¿ka by³a pierwsz¹
monografi¹ bursztynu w jêzyku francuskim. Publikacje te, podobnie jak
i inne relacje z Polski przyrodników i lekarzy Wielkiej Armii, nadal s¹ ród³em ma³o znanym i praktycznie nie wykorzystywanym przez historyków5.
Zauwa¿my tak¿e, ¿e spisuj¹c wydane w rok po powrocie ze Strasburga obserwacje, Graffenauer cytuje tak¿e innych autorów. Nie zawsze mo¿na jednoznacznie okreliæ, które z informacji pochodz¹ z jego bezporednich obserwacji, a które s¹ rezultatem wp³ywu przeczytanej literatury.
Praca Graffenauera zosta³a napisana w charakterystyczny dla osiemnastego i pocz¹tków dziewiêtnastego wieku sposób pisania listów. Ich adresatem by³ Philippe-Gaétan Mathieu de Faviers (17611833), Alzatczyk, in¿ynier górniczy, polityk, wysokiej rangi urzêdnik administracji wojskowej,
a zarazem towarzysz broni Graffenauera. Ka¿dy list stanowi odrêbny rozdzia³. Polsce powiêcony jest list XVIII, opisuj¹cy wra¿enia i obserwacje
autora w czasie przejazdu przez Augustowskie, po zawarciu pokoju w Tyl¿y,
w drodze do Prus, by przez E³k, Elbl¹g, Gdañsk, Szczecin dotrzeæ do sztabu
generalnego, stacjonuj¹cego w tym momencie w Berlinie. Warto podkreliæ,
¿e interesuj¹ce dla polskiej historii informacje znajduj¹ siê tak¿e w innych
rozdzia³ach, by wspomnieæ opis walk i zdobycia Gdañska, opis gdañskiej
kolekcji przyrodniczej, poszukiwanie ladów i informacje biograficzne o gdañskim przyrodniku i towarzyszu kapitana Cooka z wyprawy dooko³a wiata,
profesorze Litewskiej Szko³y G³ównej Jerzym Forsterze6.
Szereg interesuj¹cych dla polskiej historii informacji alzacki przyrodnik
zawar³ w opisie przejazdu przez pruskie wówczas Warmiê, Mazury i Pomorze. Pierwsze opisane przez niego odczucie jest zgodne z licznymi relacjami
i potwierdza panuj¹ce w ówczesnej Europie stereotypy. Francuski oficer
i lekarz podkrela bowiem w pierwszych zdaniach, ¿e po biednych i brudnych
chatach polskich wsi wjazd do czystych i ³adnych niemieckich miasteczek
stanowi³ dla niego przyjemn¹ odmianê. Zauwa¿a jednak trwaj¹c¹ od wieków
na tych pruskich ziemiach polskoæ, w opisie E³ku podkrelaj¹c ¿e, ogólnie
w E³ku nadal mówi siê po polsku, choæ sposób ¿ycia, ubranie i obyczaje nie
3 J.-P. Graffenauer. Lettres écrites en Allemagne, en Prusse et en Pologne dans les années
1805, 6, 7 et 8, contenant des recherches statistiques, historiques, littéraires, physiques et médicales, etc. Amand Konig, ParisStrasbourg 1809.
4 J.-P Graffenauer, Histoire naturelle, chimique et technique, du succin ou ambre jaune.
F.G. Levrault, ParisStrasbourg 1821.
5 P. Daszkiewicz, Les savants de Napoléon au bord de la Vistule, Annales de Centre
Scientifique de lAcadémie Polonaise des Sciences à Paris 15: 2013 136144.
6 P. Daszkiewicz, R. Tarkowski , op. cit.
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ró¿ni¹ siê od tych w Niemczech. Jego relacja zawiera szereg opisów miast
i miasteczek oraz interesuj¹cych informacji na temat godpodarki, obyczajów i przyrody. Opis upraw polskiej manny i produkcji kaszy7; informacje
o pospolitoci wilków, niedwiedzi, rysi; informacje o próbach udomowienia
³osi s¹ szczególnie interesuj¹ce. Zauwa¿my tak¿e informacje o ¿ubrach, które
s¹ rzadkie w Prusach, a czêstsze w Polsce rosyjskiej. Historycy nauki
i przyrodnicy zajmuj¹cy siê tym zagadnieniem przyjmuj¹, ¿e ostatnie ¿ubry
wyginê³y w Prusach w osiemnastym wieku8. Uwaga Graffenaura wiadczy
o tym, ¿e pamiêæ o obecnoci ¿ubrów i wiara w ich wystêpowanie by³a w tym
regionie ¿ywa jeszcze na pocz¹tku dziewiêtnastego wieku.
Zwyczajem przyrodników s³u¿¹cych w Wielkiej Armii, Graffeanuer szuka³ wszêdzie gdzie to by³o mo¿liwe, kontaktów z miejscowymi uczonymi.
St¹d czêste w podobnych relacjach informacje o spotkaniach z lekarzami,
aptekarzami czy lenikami. Odnotowa³ on m.in. spotkanie z panem Kohlerem9, nadleniczym i cz³onkiem korespondentem berliñskiego towarzystwa
przyrodniczego. Powiêcone temu spotkaniu zdania s¹ ciekawym wiadectwem pracy uczonego amatora, prowadz¹cego interesuj¹ce badania naukowe
w oddaleniu od centrów uniwersyteckich, badania doceniane jednak¿e przez
spo³ecznoæ naukow¹:
Bardzo mi³y i wykszta³cony cz³owiek, który du¿o zajmuje siê dowiadczeniami galwanicznymi. Napisa³ rozprawê o wra¿liwoci rolin, lecz to, co
szczególnie zas³uguje na uwagê przyrodników, to jego odkrycie ród³a wody
mineralnej zawieraj¹cej wolny kwas fluorowy. Pokaza³ mi butelki, w których
od jakiego czasu trzyma tê wodê i które by³y nadtrawione na swojej wewnêtrznej powierzchni. Jak wiadomo, kwas fluorowy ma w³aciwoæ trawienia szk³a, rozpuszczaj¹c krzemionkê wchodz¹c¹ w sk³ad tej substancji. Pan
Koehler przeprowadzi³ analizê tej wody i przes³a³ jej rezultaty do s³ynnego
towarzystwa, którego jest cz³onkiem. Trudno jest wyt³umaczyæ to zjawisko,
lecz pan Klaproth10 z Berlina, znalaz³szy kwas fluorowy w skamienia³ych
kociach, które analizowa³, przypuszcza, i¿ byæ mo¿e ziemie okolic E³ku zawieraj¹ kopalne koci, które rozk³adaj¹c siê, w nieznany nam sposób, przekazuj¹ kwas fluorowy do tej wody. ród³o zosta³o zamkniête na rozkaz policji,
aby unikn¹æ nieszczêliwych wypadków, gdyby ludzie lub zwierzêta chcia³y
siê z niego napiæ. Pan Kohler posiada bardzo ³adn¹ bibliotekê, szczególnie
jeli chodzi o dzie³a botaniczne, mineralogiczne, chemiczne i z dziedziny
7 Zauwa¿my, ¿e ta kasza, bardzo ceniona w Europie i traktowana jako produt typowo
polski, otrzymywana by³a z manny Glyceria fluitans, pospolitej, a niegdy uprawianej trawy
(dzisiaj kasza manna jest produktem przemia³u ziaren pszenicy). Produkcja kaszy z manny
zupe³nie zaginê³a, choæ kiedy by³a wa¿n¹ czêci¹ polskiego i pruskiego rolnictwa.
8 P. Daszkiewicz, B. Jedrzejewska, T. Samojlik, Puszcza Bia³owieska w pracach przyrodników 17211831. Semper. Warszawa 2004.
9 P. Daszkiewicz., R. Tarkowski, op. cit.
10 Martin Heinrich Klaproth (17431817), wybitny niemiecki uczony, uznawany za ojca
chemii analitycznej.
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sztuki lenictwa. Ze starannoci¹ zajmuje siê wszystkim, co zwi¹zane jest
z ró¿nymi ga³êziami historii naturalnej.
Niedawna wojna jest wszechobecna w opisach Warmii i Mazur. Opis
nale¿¹cego do rodziny Gröben zamku w Kêtrzynie po³¹czony jest z informacj¹ o spotkaniu z trzecim korpusem armii, udaj¹cym siê do Warszawy. Przeje¿d¿aj¹c przez Bartoszyce, alzacki lekarz zauwa¿a, ¿e to w tym mieci przez
d³ugi okres znajdowa³a siê g³ówna kwatera carskiego sztabu. Ogromna liczba
chorych ¿ebraków w okolicach Ornety i Górowa I³aweckiego, trupi odór panuj¹cy w tym miecie z powodu zbyt p³ytkiego chowania ofiar wojny, most
spalony przez Rosjan w czasie odwrotu 7 czerwca w Starej Pas³êce, gest
ksiêcia Bernadotte, który widz¹c powojenn¹ nêdzê, da³ 300 talarów pastorowi dla biednych w Pas³êce  to spisywane naprêdce przez Graffenauera lady
niedawnych dzia³añ wojenych.
Granicê Prus Graffenauer przekroczy³ w koñcu lipca, czyli pobyt na
ziemiach, które uznawa³ za Polskê trwa³ oko³o dwóch tygodni (po pokoju
w Tyl¿y do koñca lipca 1808 r.). Jak sam to podkrela³, mój pobyt by³ zbyt
krótki i przemierzy³em zbyt ma³¹ czêæ, aby móc przedstawiæ Panu co wiêcej
ni¿ urywki i niespójne obserwacje ró¿nych przedmiotów, które szczególnie
zwróci³y moj¹ uwagê. Polscy szlachcice rozmawiaj¹cy po ³acinie, pij¹cy wódkê i nalewki pomimo zakazu picia wina Tatar Baranowski, opis stypy,
w której uczestniczy³, bursztyny odnajdowane z dala od morza, lasy, które
uznawa³ za pierwotne, ¿ydowskie miasteczka i ko³tun, tak bardzo interesuj¹cy francuskich lekarzy, który w 1806 r. okazuje siê byæ tak¿e problemem
wojskowym, sk³adaj¹ siê na bardzo egzotyczny obraz Polski widzianej przez
alzackiego przyrodnika i oficera Wielkiej Armii. Uwagi Graffenauera na temat naszego kraju niew¹tpliwie zas³uguj¹ na przet³umczanie ich na jêzyk
polski.
Pokój w Tyl¿y11 zosta³ zawarty i ósmy korpus12 otrzyma³ rozkaz udania
siê do Polski w okolice Grodna, aby zaj¹æ liniê demarkacyjn¹ pomiêdzy Rosj¹
a nowym Wielkim Ksiêstwem Warszawskim. To wiêc przy tej okazji zwiedzi³em
ten kraj, który z wielu wzglêdów mo¿e wzbudziæ ciekawoæ podró¿nika. Lecz
mój pobyt by³ zbyt krótki i przemierzy³em zbyt ma³¹ czêæ aby móc przedstawiæ Panu co wiêcej ni¿ urywki i niespójne obserwacje ró¿nych przedmiotów,
które szczególnie zwróci³y moj¹ uwagê.
Gdy opucilimy Tyl¿ê, przemierzylimy czêæ pruskiej Litwy13, znajduj¹cej siê na kresach Litwy rosyjskiej lub Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego. Kraj
ten jest ogólnie bardzo ³adny, ¿yzny i dobrze zagospodarowany. Po wyludnie11 Tyl¿a  miasto nad rzek¹ Niemen, na ówczesnej granicy prusko-rosyjskiej, gdzie 7 i 9
lipca 1807 r. podpisane zosta³y traktaty pokojowe koñcz¹ce kampaniê z 18061807 r. (z IV
koalicj¹).
12 Nowy korpus utworzony w 1806 w Moguncji, dowodzony przez marsza³ka Edouarda
Mortiera (17681835).
13 Czêsto tak nazywano okolice K³ajpedy.
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niu przez d¿umê w 1710 roku, Fryderyk Wilhelm przyci¹gn¹³ tutaj du¿¹ liczbê
emigrantow z okolic Salzburga, Palatynatu, Frankonii, Szwajcarii, a nawet
z Francji, którym przyzna³ znacz¹ce przywileje i korzyci. To oni uprawiaj¹c
ziemiê i tworz¹c ró¿ne manufaktury i fabryki bardzo przyczynili siê do tego, ¿e
kraj ten sta³ siê kwitn¹cy. K³ajpeda i Tyl¿a s¹ g³ównymi miastami. Pomiêdzy
innymi, mniej znacz¹cymi wymieniæ mo¿na Nieman, Koszedary, Wystruæ, G¹bin, Go³dap, Ryn itd.
Mieszkañcy tego kraju, czyli Litwini, maj¹ swój w³asny jêzyk bardzo ró¿ny od polskiego. Biblia, katechizm i kilka innych ksi¹¿ek zosta³o przet³umaczonych na ten jêzyk.
Nasza droga wiod³a przez Koszedary i Wierzbo³owo, ma³e i niewyró¿niaj¹ce siê miasteczka. Zatrzymalimy siê w zamku hrabiego Posinny, gdzie bylimy godnie przyjêci przez kilku polskich szlachciców, którzy rozmawiali
z nami po ³acinie.
W Potilsch14 odwiedzilimy tatarskiego szlachcica, Baranowskiego, który
uprzednio by³ w polskim wojsku. Jego religia zabrania mu picia wina, lecz
likiery i wódka s¹ mu dozwolone, niele korzysta on z tego zezwolenia. Powiedzia³ nam za porednictwem t³umacza, poniewa¿ nie mówi³ ani po francusku,
ani po niemiecku, ani po ³acinie, ¿e w okolicy istnieje osada tatarska posiadaj¹ca swoj¹ wi¹tyniê.
Kalwaria jest ma³ym, biednym miasteczkiem dawnej Polski, zamieszka³ym wy³¹cznie przez ¯ydów. Domy to jedynie drewniane cha³upy ze strzechami. S¹ zewnêtrznie jednorodne i maj¹ smutny wygl¹d. W ich wnêtrzu panuje
jak najwiêkszy nieporz¹dek.
Czêsto widzi siê w tej samej izbie dwie do trzech rodzin z dziesi¹tk¹ dzieci
i tyle¿ gêsi i innego drobiu, które tam pi¹ wymieszane, jedz¹ i pij¹. Puñsk,
Huta, Kalinowa s¹ podobnymi miejscami. Lecz to w szczególnoci w osadach
w Polsce nêdza i brud siêgaj¹ szczytu. Trudno ten brud sobie wyobraziæ, jeli
siê go nie widzia³o. Cha³upy rozproszone w nieuporz¹dkowny sposob, zazwyczaj sk³adaj¹ siê tylko z jednej izby, zadymionej i brudnej, której wejcie jest
czêsto skryte kup¹ gnoju.
W k¹cie izby widaæ ³ó¿ko ze mierdz¹c¹ s³om¹ przykryte baranimi skórami. Pokolorowany obrazek wiêtego zawsze zawieszony jest nad ³ó¿kiem.
W drugim rogu umieszczony jest brudny stó³ z ³aw¹. To samo pomieszczenie
ma jeszcze kuchniê z piecem, p³ytê do gotowania, spi¿arniê itd.
Gospodarz i jego czu³a po³owica, ubrani w baranie futra, których skierowana na zewn¹trz skóra pokryta jest t³uszczem, chodz¹ zazwyczaj boso. Zwisaj¹ce z g³owy w³osy pokryte s¹ robactwem lub dotkniête ko³tunem; lecz zatrzymam siê w tym miejscu, ten odpychaj¹cy obraz nie powinien d³u¿ej
przyci¹gaæ Pañskiej uwagi.

14 Autorom nie uda³o siê zidentyfikowaæ tej miejscowoci. Tatarzy ¿yli w zwartej grupie
w Kruszynianach, ale jest to miejscowoæ le¿¹ca na po³udnie od miejscowoci Krynki.
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Polscy ch³opi s¹ bardzo nieszczêliwi. Przyzwyczajeni od dzieciñstwa do
poddañstwa pozbawieni s¹ zaradnoci i pomys³owoci, a pozbawieni wszystkiego nie maj¹ pojêcia o wygodach i przyjemnociach ¿ycia. Nigdy s³odka
radoæ, mówi Pan Gilibert w swoim Coup dil sur la Pologne [Rzut oka na
Polskê]15, nie rozjani ich fizjonomii. Bezustannie ugiêcie pod jarzmem obawy, g³upota zniewolenia, g³êboka ignorancja, w której s¹ pogr¹¿eni, s¹ takie,
¿e nie pozwalaj¹ na jak¹kolwiek nadziejê szczêcia. Nie staraj¹ siê nawet
o rodki z³agodzenia ich nêdzy Uciekaj¹ od pracy nie ze s³aboci, lecz by nie
widzieæ pozbawiania owoców ich potu przez zach³annych i twardych panów,
którzy zapewniaj¹ sobie luksus odbieraj¹c im rodki niezbêdne do ¿ycia.
Kraj, który przemierzalimy, jest pokryty rozleg³ymi lasami. Za Sewrami16 jeden z nich ma ponad trzydzieci mil szerokoci. Wilki s¹ tam bardzo
pospolite. Przychodz¹ one z Rosji i kr¹¿¹ w szczególnoci w nocy. Czêsto przedostaj¹ siê do osad i wchodz¹ do obór wykopuj¹c dziury pod progiem drzwi.
Premia piêciu talarów przyznawana jest ka¿demu, kto przyniesie uszy wilka.
Lasy s¹ w ogóle bardzo obfite w Polsce. Mo¿na powiedzieæ, ¿e zajmuj¹ one
dwie trzecie powierzchni kraju. Zdaj¹ siê zwiêkszaæ swój zasiêg i wchodziæ na
uprawy. Spotyka siê takie, które zdaj¹ siê byæ lasami pierwotnymi, gdzie nigdy nie by³o upraw, poniewa¿ spotyka siê miejsca gdzie ros³o kilka pokoleñ
drzew tego samego gatunku na ziemi rolinnej czy raczej na roz³o¿onym drewnie zamienionym w glebê. Istniej¹ inne, do których dotychczas wesz³o niewiele
osób i które s³u¿¹ szczególnie jako schronienie dla niedwiedzi, wilków, rysi
i innych drapie¿ników. Dominuj¹cym drzewem tych lasów jest sosna Pinus
sylvestris L. Widuje siê takie, które maj¹ 80 do 90 stóp wysokoci i przynajmniej 200 lat. Krzewami, które tam siê spotyka s¹ leszczyna, trzmielina pospolita, wawrzynek wilcze³yko, grab pospolity, k³okoczka po³udniowa, kruszyna
pospolita.
Ziemia w Polsce, jakkolwiek piaszczysta pozostaje bardzo ¿yzn¹. Co roku
widaæ, jak pokrywa siê najbogatszymi i najobfitszymi p³odami. Uprawia siê
tam szczególnie du¿o pszenicy.
Ukszta³towanie terenu nie pozostawia w¹tpliwoci co do wielkich rewolucji fizycznych. Nie jest ju¿ mo¿liwym w¹tpienie, ¿e kiedy morze pokrywa³o
ca³¹ Polskê. Wielka iloæ jezior, warstwy skamienia³oci, które mo¿na znaleæ
wewn¹trz ziemi, znacz¹ce fragmenty ¿óltego bursztynu, które by³y odnalezione
w odleg³oci stu mil od wybrze¿a, dostarczaj¹ nam najpewniejszych tego dowodów.
15 Jean-Emmanuel Gilibert (17411814), lekarz i przyrodnik, organizator szkolnictwa medycznego i przyrodniczego w Grodnie i Wilnie, wydrukowa³ i wyg³osi³ po powrocie do Francji
szereg odczytów, dotycz¹cych nie tylko przyrody, ale i obyczajów oraz polityki w Rzeczypospolitej. Cytowany przez Graffenauera tekst zosta³ wyg³oszony w Lyonie i opublikowany w Histoire
des Plantes dEurope ou élémens de botanique pratique. Warto zauwa¿yæ, ¿e na temat sytuacji
ch³opów Gilibert podawa³ sprzeczne informacje, niekiedy zamieszczaj¹c cytowane powy¿ej opinie, a kiedy indziej rozpisuj¹c siê o beztroskim, szczêsliwym i w miarê zasobnym ¿yciu w³ocian.
16 Przypuszczalnie Sejnami  mowa o Puszczy Augustowskiej.
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Rajgród i Augustów s¹ najbardziej wyró¿niaj¹cymi siê miejscami jakie
widzia³em w Polsce.
Rajgród jest niewielkim miasteczkiem w województwie podlaskim, przyjemnie umiejscowionym w pobli¿u wielkiego, bardzo rybnego, jeziora. Jest ono
siedzib¹ starostwa. Urzêdnik ten, hrabia Rydzewski, u którego mia³em przyjemnoæ zatrzymaæ siê, jest szacownym starcem, który z zadziwiaj¹c¹ ³atwoci¹ wys³awia siê w ³acinie. W chwili mojego przyjazdu dom pogr¹¿ony by³
w ¿a³obie. Hrabia straci³ swojego dwudziestopiêcioletniego syna. Pogrzeb, na
który zosta³em zaproszony, mia³ miejsce nazajutrz. Orszak by³ bardzo uroczysty, a cia³o zmar³ego zosta³o pochowane w kociele w Rajgrodzie, w którym
hrabia posiada rodzinny grobowiec. Po odprawieniu nabo¿eñstwa, ksi¹dz
wszed³ na ambonê i wyg³osi³ po polsku przemówienie, które wywo³a³o wiele ³ez
u s³uchaczy. Przed z³o¿eniem trumny do grobowca, osoba z rodziny, znajduj¹ca siê przy katafalku wypowiedzia³a kilka s³ów. Ceremonia zakoñczy³a siê
kolacj¹ u starosty, na któr¹ zaproszono ca³y kler z Rajgrodu i okolic. Towarzystwo by³o bardzo weso³e, wzniesiono liczne toasty i nie by³o mowy o mierci,
o której zdawano siê ca³kowicie zapomnieæ. Informujê o tym Pana aby odczu³
Pan specyfikê polskich obyczajów w ogóle.
Augustów jest doæ znacz¹cym miastem, oddalonym o dziesiêæ mil od
Grodna (wielkiego miasta nad brzegiem Niemna w Wielkim Ksiêstwie Litewskim). Swoj¹ nazwê zawdziêcza ono królowi Polski, Zygmuntowi Augustowi,
który wzniós³ je w 1560 roku na pami¹tkê spotkania z margrabi¹ Albrechtem,
jakie mia³o tam miejsce. Miasto jest le zbudowane i wiêkszoæ jego ulic nie
jest brukowana. Zauwa¿a siê kilka ³adnych ceglanych domów, lecz pozostaj¹
one w zbyt wielkim kontracie z otaczaj¹cymi je cha³upami. W rodku miasta
znajduje siê du¿y i rozleg³y plac, który pe³ni funkcjê placu defilad. Wiêkszoæ
otaczaj¹cych go domów to budynki z arkadami, pokryte strzechamu. Stra¿nica wojskowa znajduj¹ca siê porodku placu nie jest niczym innym ni¿ du¿¹
bud¹. Nawet koció³ zbudowany jest z drewna i przykryty deskami.
W Augustowie mieszka wielu ¯ydów i to, co wydaje siê byæ szczególne, to
to, ¿e ci ¯ydzi hoduj¹ wielk¹ liczbê wiñ, którymi handluj¹.
¯ydzi w ogóle zas³uguj¹ na zwrócenie uwagi obserwatora. Nie ma kraju
w którym naród ten jest liczniejszy ni¿ w Polsce. Nigdzie te¿ nie ciesz¹ siê
równ¹ wolnoci¹ i bezpieczeñstwem. Zajmuj¹ siê g³ównie handlem futrami,
lecz widaæ tak¿e wykonuj¹cych inne zawody, jak cyrulik, a zw³aszcza ober¿ysta. Karczmy prowadzone s¹ przez ¯ydów, ale widaæ, ¿e te gociñce s¹ brudne,
mierdz¹ce i pozbawione wszystkiego.
¯ydzi ¿eni¹ siê w Polsce bardzo m³odo i to dlatego mno¿¹ siê tak znacz¹co. Bezp³odnoæ jest uznawana u nich za najwiêksze nieszczêcie, jakie mo¿e
ich spotkaæ. Polscy ¯ydzi wyró¿niaj¹ siê ubiorem zgodnym z upodobaniami
orientalnymi. Sk³ada siê on z d³ugiej a¿ do piêt czarnej szaty, która zapinana
jest licznymi spinkami. Wokó³ pasa nosz¹ szeroki pas z jedwabiu lub we³ny.
Na tej czarnej szacie maj¹ jeszcze inn¹, ktora jest rodzajem bardzo szerokiej
togi z narzucon¹ pelis¹ o szerokich, zwisaj¹cych rêkawach. Na g³owach nosz¹
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zazwyczaj futrzane czapy. Zazwyczaj maj¹ czarne brody i w³osy, te ostatnie
tworz¹ z obu stron g³owy d³ugie, zwisaj¹ce a¿ do ramion loki. Ich jêzykiem jest
zniekszta³cony niemiecki ze szczególn¹ dla nich wymow¹. Poniewa¿ mówi¹
tak¿e po polsku, s³u¿¹ zazwyczaj za t³umaczy tym, którzy nie znaj¹ tego ostatniego jêzyka i pod tym wzglêdem oddali mi kilka us³ug.
¯ydzi z racji na panuj¹cy u nich brud cierpi¹ na wiele chorób takich jak
np. wierzb, szkorbut, grulicze ropnie szyi, opuchlizny, wrzody na udach,
a zw³aszcza ko³tun.
Mia³em okazjê zobaczyæ tê ostatni¹ chorobê u jednego z ¯ydów w Augustowie. By³ to ko³tun w formie sznurków (ten, który widzi siê najczêciej), w³osy
by³y pomieszane i sklejone tworz¹c d³ugie sznurki absolutnie niemo¿liwe do
rozpl¹tania. Cz³owiek ten mia³ tê chorobê od dawna i nie odczuwa³ innych
objawów ni¿ zmêczenie cia³a i silne swêdzenie na g³owie, które pochodzi³o
jednak¿e byæ mo¿e od wielkiej iloci znajduj¹cego siê tam robactwa.
Ko³tun jest chorob¹ endemiczn¹ Polski i kresów Rosji. Atakuje ona nie
tylko w³osy na g³owie ale i inne ow³osione czêci cia³a, a nawet paznokcie.
Powszechnie obserwuje siê j¹ jedynie w niektórych warstwach ludu, u ¯ydów,
ch³opów, ¿ebraków. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e konie, psy, wilki i inne ssaki o d³ugich w³osach nie s¹ od niej wolne. Jest to choroba zakana, któr¹ mo¿na
zaraziæ siê przez ubrania, które nosili chorzy takie jak czapki czy koszule. Lecz
mo¿e ona tak¿e przenosiæ siê przez mamki lub stosunek p³ciowy. Bardzo czêsto
choroba ta jest dziedziczna i przechodzi z ojca na syna. Czêciej widaæ j¹
latem ni¿ zim¹, czêciej u kobiet ni¿ u mê¿czyzn.
Bez w¹tpienia brud Polaków, zwyczaj noszenia przez ca³¹dobê tak latem,
jak i zim¹ futrzanych czapek sprzyja tej chorobie. Nie s¹ to jednak jedyne jej
przyczyny. Nale¿y przyj¹æ istnienie specyficznej predyspozycji, przyczyny niew¹tpliwie zwi¹zanej z klimatem poniewa¿ choroba ta jest endemiczna dla tego
kraju i nigdy nie spotyka siê jej u nas.
Wiêkszoæ wspó³czesnych lekarzy opisuje ko³tun jako szczególny, specyficzny miazmat. Doktor Frank17 uwa¿a, ¿e jest to jedynie zmieniony czynnik powoduj¹cy choroby weneryczne poniewa¿ ca³kowite wyleczenie uzyskuje siê
przez stosowanie tych samych lekarstw na przyk³ad preparatów rtêciowych
stosowanych wraz z rozpuszczalnymi i sta³ymi rodkami dra¿ni¹cymi w po³¹czeniu z letnimi balsamami stymuluj¹cymi. Jednak¿e opinia ta nie wydaje mi
siê uzasadnion¹, a poniewa¿ ko³tun by³ znanym dwa wieki przed syfilisem.
Istotnie jeli studiuje siê historiê to znajduje siê informacjê, ¿e to pod koniec
trzynastego wieku, oko³o roku 1287, za panowania Leszka II18 i po drugim
najedzie tatarskim narodzi³ siê ko³tun i rozprzestrzeni³ wród nieszczêliwych poddanych.
Du¿o dyskutowano, czy mo¿na bez ryzyka obcinaæ wlosy osobom dotkniêtym ko³tunem. Zagadnienienie to jest tym istotniejsze, ¿e czêsto zdarza siê to
17 Józef Frank (17711842), lekarz i profesor medycyny w Padwie, Wiedniu i Wilnie;
napisa³ kilka prac na temat ko³tuna.
18 Mowa o Leszku Czarnym.
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u rekrutów z tego kraju. Pan de Lafontaine19, dawny lekarz zmar³ego króla
Polski, a dzisiaj naczelny chirug polskiej armii, który mieszka w Polsce od
trzydziestu lat i który leczy³ wiele tysiêcy chorych na ko³tun, zapewnia
w swojej ksi¹¿ce na temat tej choroby, ¿e niebezpieczne jest ucinanie w³osów
gdy choroba jest wie¿a, to znaczy, gdy jest ona w swoich pocz¹tkach i przylega do g³owy. Widzia³ bardzo niebezpieczne wypadki, czêsto ze miertelnym
skutkiem, ale gdy ko³tun jest stary i wysuszony, jeli wyrós³ ponad g³owê na
dwa lub trzy kciuki i gdy wyrastaj¹ nowe i zdrowe w³osy to mo¿na uci¹æ go
bez obaw. Czêsto sam siê oddziela.
Pan de Lafontaine rozró¿nia prawdziwy i fa³szywy ko³tun. Ten ostatni
pochodzi najczêciej ze splecenia w³osów i z³¹czenia ich przez t³uszcz i mieci.
Bardzo trudno go rozczesaæ, jednak¿e jest to mo¿liwe. Ten rodzaj ko³tuna jest
zawsze bardziej oddalony od g³owy ni¿ ten prawdziwy, którego z³¹czone w³osy prawie nieomal przylegaj¹ do g³owy i tworz¹ jednorodn¹ masê. Ka¿de
dotkniêcie wywo³uje u chorego gwa³towne bóle, a czêsto nawet prowadzi do
konwulsji. W rezultacie by³oby bardzo niebezpieczne obcinanie podobnego
ko³tuna.
Pan de Lafontaine równie¿ inokulowa³ ko³tun niewidomym i innym osobom cierpi¹cym na choroby wzroku, powodowane przez ukryty ko³tun. Zdo³al
on przywróciæ im wzrok bez ¿adnego innego leczenia i najmniejszej operacji.
Obserwuje siê u Polaków obyczaje zupe³nie odmienne od naszych; tak¿e
ich sposób witania jest szczególny. Pochylaj¹ g³owê i uderzaj¹ siê w pier
jedn¹ rêk¹, kieruj¹c drug¹ w stronê ziemi, lecz jeli cz³owiek z ludu spotyka
kogo wy¿szego stanu to zni¿a g³owê prawie do ziemi i dotyka rêk¹ nogê lub
udo osoby, której chce z³o¿yæ szacunek. Gdy dwóch Polaków ca³uje siê, jeden
sk³ada poca³unek na ramieniu drugiego, podczas gdy ten sk³ada go na ramieniu swojego przyjaciela.
Ludzie wszystkich stanów nosz¹ zazwyczaj w¹sy, zw³aszcza ubrani w polski strój. W takim przypadku maj¹ tak¿e zgolone g³owy, z wyj¹tkiem niewielkiego okrêgu w³osów, który zostawiaj¹ na czubku. Dawny polski strój jest
bardzo elegancki, sk³ada siê z marynarki z rêkawami, na któr¹ nak³adaj¹
ró¿nobarwn¹ szatê spadaj¹c¹ poni¿ej kolan i bogaty pas wokó³ cia³a. Rêkawy
szaty s¹ w lecie spiête za ramionami. O tej porze roku noszone stroje s¹
z jedwabiu, zim¹ z p³ótna lub aksamitu ozdobionego futrami. Wraz z tym
strojem nosz¹ wysokie buty, polsk¹ czapkê i szablê u pasa. Tego stroju nie
widuje siê jednak¿e tak czêsto jak niegdy, poniewa¿ wiêkszoæ m³odych ludzi
jest albo w wojsku i nosi mundury swojego regimentu, albo ubiera siê na
mod³ê francusk¹ i tylko starzy szlachcice s¹ jeszcze do niego przywi¹zani.
19 Leopold Lafontaine (17561812), lekarz Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, nastêpnie
naczelny chirurg armii Ksiêstwa Warszawskiego, zmar³ w Mohylewie w czasie odwrotu Wielkiej
Armii. Cytowane przez Graffenauera obserwacje o ko³tunie opublikwa³ w zadedykowanej Stanis³owi Augustowi Poniatowskiemu pracy wydanej w 1793 r. we Wroc³awiu i Lipsku pt. Chirurgisch-Medicinische Abhandlungen verschiedenen Inhalts Polen betreffend mit Kupferat.
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Dystyngowane damy wszystkie ubieraj¹ siê z francuska. Te z ludu nosz¹
na g³owie rodzaj chusty z bia³ego p³ótna, pod ktor¹ ich w³osy s¹ splecione
i w formie warkoczy zwisaj¹ z dwóch stron g³owy.
Ubiór ch³opów sk³ada siê latem jedynie z koszuli i kalesonów z lichego
p³ótna. Nie nosz¹ ani butów, ani poñczoch, ale ich g³owa zawsze przykryta jest
futrzan¹ czapk¹ lub kapeluszem. Czêsto widzia³em ch³opów nosz¹cych koszulê
na kalesonach z pasem wokó³ cia³a.
Zauwa¿y³em jeszcze jeden zwyczaj w tym kraju, zw³aszcza u ludzi niezamo¿nych. Polega on na rozrzucaniu na pod³ogê m³odych p¹czków sosny lub
wierka. Niekiedy dodaje siê do nich pociête licie tataraku. Oprócz przyjemnej dla oka zieleni daj¹ one w mieszkaniu przyjemny ³agodny zapach.
Jeli chodzi o jêzyk polski, który  jak wiadomo  wywodzi siê ze s³owiañskiego to, jak zaobserwowa³em, jest on bardzo przyjemny dla ucha, choæ s³owa
maj¹ wiele spó³g³osek. Brzmi on podobnie do w³oskiego, ale jest bardzo trudny
do nauczenia siê. Polacy czêst¹ mówi¹ w formie stawiania pytañ. Rzadko
mówi¹ tak i bardzo gestkuluj¹ rozmawiaj¹c; liczne litery s¹ trudne do wymówienienia, nieomal beznadziejne dla cudzoziemców. Na przyk³ad ich l odpowiada naszemu l z akcentem wymawianym z przedniej czêci podniebienia.
Trzy lub cztery zdrobnienienia s¹ tak¿e u¿ywane w tym jêzyku. Wszyscy
szlachcice znaj¹ ³acinê i wys³awiaj¹ siê w niej raczej poprawnie; prawd¹ jest,
¿e nie zwracaj¹ uwagi na d³ugoæ i krótkoæ sylab. Nigdy nie mówi¹ przez ty
do osób, do których zwracaj¹ siê po ³acinie lecz u¿ywaj¹ trzeciej osoby, tak
jak to robi¹ W³osi. U¿ywaj¹ wiêc wyra¿enia Dominatio vestra, które opowiada Vossignoria.

The testimony of Jean-Philippe Graffenauer (17751838):
Poland through the eyes of a doctor serving
in the Grande Armée
J.P. Graffenauer, a doctor and naturalist, crossed Prussia and North-East Poland with the Grande Armée. He published his impressions as letters. The article
presents and analyses his writings about Poland. He shares precious informations
about costums, including traditional burial, greetings, use of languages, architecture
and landscapes. Minorities such as Jews and Tartars are also described. He analyses
the agriculture and culture of the «manne de Pologne», as well as the use of specific
plants. Nature, through descriptions of forests, fauna (European bison, elks, bear,
wolves), and geology, forms an important part of his letters. He describes in detail
many diseases and presents his opinion on the causes of the «plica polonica». Finally,
he gives several infomations about war and its consequences. His description is
a precious testimony, little-known and rarely used by historians.
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Z DZIA£ALNOCI OKRÊGOWEGO URZÊDU
KONTROLI PUBLIKACJI I WIDOWISK
W OLSZTYNIE W WIETLE SPRAWOZDANIA
ZA 1983 ROK
Cenzura polityczna od pocz¹tku by³a immanentn¹ czêci¹ dyktatury komunistycznej, jednym z narzêdzi represji wobec spo³eczeñstwa1. Szczególnie
w ostatnim czasie zagadnienie to zaowocowa³o szeregiem interesuj¹cych publikacji naukowych2. Na tym tle znacznie skromniej przedstawia siê nauko1 Sejm PRL 31 VII 1981 r. przyj¹³ ustawê o kontroli publikacji i widowisk, która wesz³a
w ¿ycie 1 X 1981 r. Tym samym traci³ moc dekret z 5 VII 1946 r. o utworzeniu G³ównego
Urzêdu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW) wraz z kolejnymi zmianami. Poza
tym ustawa znosi³a GUKPPiW, a w to miejsce utworzy³a G³ówny Urz¹d Kontroli Publikacji
i Widowisk oraz oddzia³y okrêgowe urzêdu. Zob. Dz. U. PRL 1981, nr 20, poz. 99. Ostatecznie
cenzurê prewencyjn¹ zlikwidowano ustaw¹ z 11 IV 1990 r. o uchyleniu ustawy o kontroli
publikacji i widowisk z 31 VII 1981 r. wraz z póniejszymi zmianami, zniesieniu organów tej
kontroli oraz o zmianie ustawy  Prawo prasowe. Ustawa wesz³a w ¿ycie 6 VI 1990 r. Zob.
Dz. U. RP. 1990, nr 29, poz. 173.
2 Z ciekawszych publikacji na temat dzia³alnoci cenzury w PRL nale¿y wymieniæ: G³ówny
Urz¹d Kontroli Prasy 19451949, Dokumenty do dziejów PRL, z. 6, oprac. D. Na³êcz, Warszawa, 1994; A. Paczkowski, Cenzura 19461949: statystyka dzia³alnoci, Zeszyty Historyczne
1996, t. 116, s. 2257; J. Adamowski, A. Kozie³, Cenzura w PRL, [w:] Granice wolnoci s³owa,
KielceWarszawa 1999; Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Z. Romek, Warszawa 2000;
A. Pawlicki, Kompletna szaroæ. Cenzura w latach 19651972. Instytucja i ludzie, Warszawa
2001; B. Gogol, Fabryka fa³szywych tekstów. Z dzia³alnoci Wojewódzkiego Urzêdu Kontroli
Publikacji i Widowisk w Gdañsku w latach 19451958, Warszawa 2001; Cenzura w PRL. Wykaz
ksi¹¿ek podlegaj¹cych niezw³ocznemu wycofaniu 1 X 1951 r., Wroc³aw 2002; W. Pepliñski, Cenzura jako instrument propagandy PRL, [w:] Propaganda PRL. Wybrane problemy, pod red.
P. Semkowa, Gdañsk 2004; J. Hera, Narodziny cenzury, Biuletyn Instytutu Pamiêci Narodowej
2007, nr 56, s. 111118; K. Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 19481958,
Bia³ystok 2009; Z. Romek, Metody pracy cenzury w PRL, [w:] Dziennikarze w³adzy, w³adza
dziennikarzom. Aparat represji wobec rodowiska dziennikarskiego 19451990, pod red. T. Wolszy i S. Figarskiego, Warszawa 2010, s. 1042; idem, Cenzura a nauka historyczna w Polsce
19441970, Warszawa 2010; T. Mielczarek, Uwarunkowania prawne funkcjonowania cenzury
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wy dorobek dotycz¹cy dzia³alnoci cenzury na Warmii i Mazurach po 1945
roku, który w praktyce ogranicza siê jedynie do ród³owych publikacji autorstwa El¿biety Kossewskiej oraz Zbigniewa Anculewicza3. Tote¿ intencj¹ autora
niniejszej publikacji by³o poszerzenie i uzupe³nienie dotychczasowej wiedzy na
ten temat. Wydaje siê to o tyle istotne, ¿e naukowa analiza dzia³alnoci komunistycznej cenzury na Warmii i Mazurach po II wojnie wiatowej zas³uguje
na rzetelne, ca³ociowe opracowanie.
Publikowane sprawozdanie stanowi za³¹cznik do poufnego pisma Tadeusza Podgórnego4, ówczesnego dyrektora Okrêgowego Urzêdu Kontroli Publikacji i Widowisk w Olsztynie5, przes³ane do wiadomoci Tadeusza Jelskiego6, sekretarza KW PZPR w Olsztynie ds. propagandy7. W dokumencie
tym znajdujemy szereg ciekawych informacji dotycz¹cych skali ingerencji
cenzorskich, których  jak wynika ze sprawozdania  w roku 1983 ³¹cznie
odnotowano 109. Kontroli cenzorskiej podlega³y m.in. audycje radiowe, lokalnie wydawane periodyki, wydawnictwa akademickie, imprezy kulturalne,
sprawy wyznaniowe, wydawnictwa akademickie oraz wszelkie inne druki,
w tym tak¿e afisze, plakaty, broszury, a nawet piecz¹tki. Poza tym wydaje
siê, ¿e informacje zawarte w publikowanym dokumencie maj¹ szczególn¹
wartoæ, poniewa¿ przynajmniej czêciowo odnosz¹ siê do okresu stanu wojennego, który uchwa³¹ Rady Pañstwa formalnie zniesiono dopiero z dniem
22 lipca 1983 r.8 Niestety, jak dot¹d, nie uda³o siê odszukaæ sprawozdania
OUKPiW w Olsztynie za 1982 rok.
w PRL, Rocznik Prasoznawczy 2010, t. 4, s. 2949; P. Nowak, Cenzura wobec rynku ksi¹¿ki.
Wojewódzki Urz¹d Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 19461955,
Poznañ 2012; Lancetem a nie maczug¹. Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945
1965, red. K. Budrowska, M. Woniak-£abieniec, Warszawa 2012; Cenzura wobec literatury
w Polsce Ludowej, red. B. Bogo³êbska, M. Woniak-£abieniec, £ód 2013; K. Budrowska, Zatrzymane przez cenzurê. Inedita z po³owy wieku XX, Warszawa 2013; Nie nale¿y dopuszczaæ do
publikacji. Cenzura w PRL, red. G. Gzella, J. Gzella, Toruñ 2013; K. Kamiñska, Pocz¹tki
cenzury, [w:] Zwrot polityczny 48. Miêdzy polsk¹ drog¹ a projektem uniwersalnym, red. nauk.
M. Jab³onowski, W. Jakubowski, T. Krawczak, cz. 1, Warszawa 2013, s. 225233; T. Strzy¿ewski, Wielka ksiêga cenzury PRL w dokumentach, Warszawa 2015.
3 Zob. Cenzura na Warmii i Mazurach w latach 19451956, t.1: Sprawozdania Wojewódzkiego Urzêdu Informacji i Propagandy w Olsztynie (19451947), red. nauk. E. Kossewska, Warszawa 2005; W krêgu cenzorów olsztyñskich, t.1: Prasa i Ekspozytura Polskiego
Radia w Olsztynie w oczach cenzorów olsztyñskich 19481956, oprac. Z Anculewicz, Warszawa
2006.
4 Tadeusz Podgórny (ur. 1945), s. Jana, od 1965 cz³. PZPR, I sekr. KG PZPR w Dywitach (19761981), dyrektor Okrêgowego Urzêdu Kontroli Publikacji i Widowisk w Olsztynie
(19821987).
5 Okrêgowy Urz¹d Kontroli Publikacji i Widowisk w Olsztynie mieci³ siê wówczas przy
ul Kociuszki 13.
6 Tadeusz Jelski (ur. 1941), socjolog, dzia³acz komunistyczny, cz³. PZPR od 1965, sekr.
KW PZPR w Olsztynie (19811986), nastêpnie I sekr. KW PZPR (19861989).
7 APO, KW PZPR, sygn. 1141/2143, k. 106.
8 Uchwa³a nr 72 Rady Pañstwa z 20 VII 1983 r. w sprawie zniesienia [22 VII 1983 r.]
stanu wojennego. Zob. Dz. U. PRL, 1983, nr 39, poz. 178.

Z dzia³alnoci Okrêgowego Urzêdu Kontroli Publikacji i Widowisk...

235

Ponadto z omawianego dokumentu wynika, ¿e chc¹c uniemo¿liwiæ wykorzystanie maszyn drukarskich do dzia³alnoci niezgodnej z ówczenie obowi¹zuj¹cym prawem prowadzono równie¿ sta³¹ kontrolê istniej¹cej bazy poligraficznej. Interesuj¹ce s¹ równie¿ informacje dotycz¹ce wzajemnej wspó³pracy
pomiêdzy Okrêgowym Urzêdem Kontroli Publikacji i Widowisk a w³adzami
polityczno-administracyjnymi województwa olsztyñskiego, w tym KW PZPR
oraz UW, szczególnie wzajemnych powi¹zañ i zale¿noci.
Prezentowany dokument znajduje siê w zasobie Archiwum Pañstwowego
w Olsztynie w zespole akt KW PZPR i dotychczas nie by³ publikowany.
Dokument zaopatrzono w nag³ówek, przypisy oraz informacjê dotycz¹c¹
miejsca przechowywania, a wiêc nazwê archiwum, zespo³u, sygnatury akt,
numeracjê kart. Okrelono tak¿e formê zewnêtrzn¹ dokumentu oraz zamieszczono wykaz skrótów9. Dokument publikuje siê w ca³oci bez ¿adnych
skrótów. Pominiêto jedynie cechy kancelaryjne, a konieczne ingerencje podano w nawiasach kwadratowych. Starano siê tak¿e nie ingerowaæ w treæ
dokumentu, aby zachowaæ styl orygina³u.

DOKUMENT:
1984 styczeñ 4, Olsztyn. Sprawozdanie dyrektora Tadeusza Podgórnego
z dzia³alnoci Okrêgowego Urzêdu Kontroli Publikacji i Widowisk w Olsztynie
za 1983 rok
W pierwszym pó³roczu bie¿¹cego roku Okrêgowy Urz¹d w Olsztynie
dzia³a³ w oparciu o Ustawê o kontroli publikacji i widowisk10, Dekret
o stanie wojennym11 i Regulamin sprawowania kontroli. Pocz¹wszy od sierpnia br. podstaw¹ wszystkich dzia³añ podejmowanych przez Urz¹d sta³a siê
znowelizowana Ustawa o kontroli publikacji i widowisk12 oraz Regulamin
sprawowania kontroli.

9 Wykaz skrótów: APO  Archiwum Pañstwowe w Olsztynie, ART  Akademia RolniczoTechniczna, GU  G³ówny Urz¹d, KW  Komitet Wojewódzki, MKiS  Ministerstwo Kultury
i Sztuki, PRL  Polska Rzeczpospolita Ludowa, PZPR  Polska Zjednoczona Partia Robotnicza,
RSW  Robotnicza Spó³dzielnia Wydawnicza, SCh  Samopomoc Ch³opska, UW  Urz¹d Wojewódzki, WSP  Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna, ZHP  Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego.
10 Ustawa z 31 VII 1981 r. o kontroli publikacji i widowisk, która wesz³a w ¿ycie 1 X 1981 r.
Zob. Dz. U. PRL, 1981, nr 20, poz. 99.
11 Dekret o stanie wojennym z 12 XII 1981 r. Zob. Dz. U. PRL, 1981, nr 29, poz. 154.
12 Chodzi o ustawê z 28 VII 1983 r. o zmianie ustawy o kontroli publikacji i widowisk.
Zob. Dz. U. PRL, 1983, nr 44, poz. 204.
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1. W okresie sprawozdawczym objêto kontrol¹ wstêpn¹ nastêpuj¹ce publikacje:
periodyki:
2 dzienniki (Gazeta Olsztyñska13, Dziennik Pojezierza14),
1 tygodnik (Nasza Wie15 ),
2 dwutygodniki (Warmia i Mazury16 oraz wyznaniowy Pos³aniec Warmiñski17),
1 miesiêcznik naukowy (Polimery18),
1 kwartalnik naukowy (Komunikaty Mazursko-Warmiñskie19),
4 gazety zak³adowe o ró¿nej czêstotliwoci [ukazywania siê] (Kormoran20, G³os Warfamy21, Agrokompleks22, Czcionk¹ i s³owem23),
3 biuletyny o ró¿nej czêstotliwoci;
nieperiodyki:
95 pozycji wydawnictw miejscowych o ³¹cznej objêtoci
16 368 stron, w tym 47 tytu³ów zg³oszonych przez Wydawnictwo Pojezierze24, 17 tytu³ów  wydawnictwa
ART i WSP, 31 tytu³ów na zezwolenia MKiS, nostryfikowano 121 pozycji innych wydawnictw;
widowiska:
126 imprez, w tym 22 wystawy, 28 spektakli teatralnych, 74 imprezy kabaretowe lub estradowe, 2 filmy
amatorskie;
sprawy wyznaniowe: kontrol¹ objêto 23 numery dwutygodnika Pos³aniec
Warmiñski oraz 2 roczniki (XVII i XVIII) Studiów
13 Gazeta Olsztyñska  wówczas dziennik PZPR utworzony w 1970 r. z przemianowania
G³osu Olsztyñskiego.
14 Dziennik Pojezierza  popularna popo³udniówka regionalna ukazuj¹ca siê od 1983 r.
15 Nasza Wie  tygodnik, od 1958 r. ukazywa³ siê jako dodatek rolniczy do G³osu
Olsztyñskiego, a w latach 19601989 jako samodzielny magazyn rolniczy dla ziem Polski pó³nocno-wschodniej.
16 Warmia i Mazury  periodyk spo³eczno-kulturalny ukazuj¹cy siê od 1956 r. Od 1955 r.
wydawany pod nazw¹ Mazury i Warmia.
17 Pos³aniec Warmiñski  Bóg daje nam znak  dwutygodnik katolicki kurii biskupiej
w Olsztynie ukazuj¹cy siê od 1982 r.
18 Polimery  miesiêcznik naukowy powiêcony chemii i technologii polimerów.
19 Komunikaty Mazursko-Warmiñskie  olsztyñski kwartalnik naukowy ukazuj¹cy siê
od 1957 r., powiêcony przesz³oci ziem pó³nocno-wschodniej Polski.
20 Kormoran  organ prasowy Olsztyñskich Zak³adów Opon Samochodowych Stomil
ukazuj¹cy siê od 1967 r.
21 G³os Warfamy  czasopismo zak³adowe Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Warmiñska
Fabryka Maszyn Rolniczych Warfama w Dobrym Miecie ukazuj¹ce siê od 1973 r.
22 Agrokompleks  pismo Kêtrzyñskiego Zrzeszenia Rolniczo-Przemys³owego ukazuj¹ce
siê jako periodyk od 1977 r.
23 Czcionk¹ i S³owem  kwartalnik wydawany w latach 19711990 przez Olsztyñskie
Zak³ady Graficzne im. Seweryna Pieniê¿nego.
24 Wydawnictwo Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego Pojezierze w Olsztynie dzia³aj¹ce w latach 19571991.
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Warmiñskich25, przy czym do kontroli zg³osi³y je Zak³ady Graficzne; nie objêto kontrol¹ wstêpn¹ Warmiñskich Wiadomoci Diecezjalnych26, bowiem pozycja
ta, podobnie jak Studia Warmiñskie zosta³a decyzj¹
z 1981 r. zwolniona z kontroli wstêpnej;
rozg³onia nada³a ogó³em 1025 godzin programu,
w tym oko³o 50% to audycje s³owne lub s³owno-muzyczne poddane naszej kontroli;
wydano 1326 zezwoleñ na druk lub powielenie i rozpowszechnianie, w tym 330 to zaproszenia i zawiadomienia, 265  klisze chemigraficzne, 270  afisze i plakaty;
w oparciu o Dekret udzielono 98 zezwoleñ na druk
broszur, statutów zwi¹zkowych itp.; udzielono te¿ 13
zezwoleñ na wykonanie piecz¹tek.

W ci¹gu ca³ego roku prowadzono równie¿ systematyczn¹ kontrolê bazy
poligraficznej zarejestrowanej w Urzêdzie, a w pierwszym pó³roczu tak¿e nie
podlegaj¹c¹ naszej rejestracji i kontroli. Prowadzono te¿ kontrolê nastêpn¹
oraz sprawdzaj¹c¹ publikacji i widowisk. Oba te zagadnienia zostan¹ omówione w dalszej czêci sprawozdania.
W okresie sprawozdawczym dokonano ogó³em 109 ingerencji, w tym:
w periodykach RSW  46 (Gazeta Olsztyñska  29, Dziennik Pojezierza  7,
Warmia i Mazury  6, Nasza Wie  4), prasie wyznaniowej  26,
w publikacjach nieperiodycznych  8, widowiskach  20, drukach  6. Wród
wszystkich ingerencji w 8 przypadkach mia³y one charakter ca³ociowy. I tak:
nie zezwolono na druk ksi¹¿ki K[rystyny] Nepomuckiej27 Myd³o z ³abêdziem i artyku³ów: dwu w Dzienniku Pojezierza, jednego w gazecie zak³adowej Kormoran i trzech w Pos³añcu Warmiñskim, nie uzyska³o zgody na
rozpowszechnianie widowisko I Polskê daj nam ¿yw¹. Podstawa prawna
dokonanych ingerencji przedstawia siê nastêpuj¹co: Dekret  43; art. 2 Ustawy:
pkt 1  24 przypadki, pkt 2  48, pkt 3  21, pkt 5  30, pkt 6  4, pkt 8  1,
pkt 9  1. Wszystkie wkroczenia cenzorskie by³y uzasadnione i w³aciwie
umotywowane prawnie.
W stosunku do czêci ingerencji na ¿¹danie wydawców lub organizatorów wydano 17 decyzji na pimie, w tym 13 decyzji dotyczy³o Pos³añca
Warmiñskiego, 2  ksi¹¿ek i 2 widowisk. Wobec wydanych decyzji w dwóch
przypadkach (w sprawie ksi¹¿ki i widowiska) odwo³ano siê do G³ównego
Urzêdu. Decyzje odwo³awcze GU potwierdzi³y zasadnoæ stanowiska naszego
25

Studia Warmiñskie  periodyk naukowy diecezji warmiñskiej ukazuj¹cy siê od 1964 r.
Warmiñskie Wiadomoci Diecezjalne  periodyk ukazuj¹cy siê od 1945 r., którego
wydawc¹ by³a kuria biskupia diecezji warmiñskiej.
27 Krystyna Nepomucka (19202015), pisarka, autorka licznych powieci i artyku³ów,
w latach 50. przez kilka lat mieszka³a w Olsztynie, autorka licznych powieci m. in. Ma³¿eñstwo
niedoskona³e, Rozwód niedoskona³y, Samotnoæ niedoskona³a, Kotka birmañska i in.
26
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Urzêdu. Wydano równie¿ w stosunku do widowisk 2 decyzje zakazuj¹ce rozpowszechniania do czasu przywrócenia stanu pierwotnego.
Wspó³praca z redakcjami prasy RSW i wydawcami publikacji ksi¹¿kowych
uk³ada³a siê dobrze. Dokonywane ingerencje, a tak¿e uwagi cenzorskie przyjmowane by³y ze zrozumieniem, a czêsto przy aktywnej wspó³pracy, która przybiera³a formê nowego opracowania kwestionowanych utworów czy artyku³ów.
Niepokoj¹cym zjawiskiem jest koniecznoæ czêstszych wkroczeñ cenzorskich na przestrzeni ostatnich dwóchtrzech miesiêcy w Gazecie Olsztyñskiej28. Ingerencje dokonywane by³y w materia³ach z kampanii sprawozdawczo-wyborczej w PZPR, któr¹ relacjonuje siê g³ównie metod¹ przytaczania
okrelonych wypowiedzi, a tak¿e w materia³ach relacjonuj¹cych w podobny
sposób przebieg konsultacji spo³ecznych w sprawie podwy¿ki cen. W gazecie
tej odnotowano równie¿ dwa przypadki nieuwzglêdnienia naszych ingerencji
i jakkolwiek niedopatrzenie cenzora by³o bezsprzeczne, to jednak równie¿
pracê redaktorów odpowiedzialnych nale¿y oceniaæ jako niew³aciw¹. Sprawy
te by³y przedmiotem rozmów z kolegium redakcyjnym Gazety. Nie nasuwa
specjalnych zastrze¿eñ tematyka i forma artyku³ów pozosta³ych tytu³ów prasy RSW, chocia¿ zarówno w Dzienniku Pojezierza, jak i w dwutygodniku
Warmia i Mazury pogoñ za czytelnikiem wywo³uje niekiedy d¹¿enie do
zamieszczania sensacyjek (Dziennik) czy tematów bulwersuj¹cych spo³eczeñstwo (Warmia i Mazury).
W wydawnictwach akademickich uwagi nasze przyjmowane s¹ na ogó³
ze zrozumieniem, chocia¿ niekiedy wymaga to od nas prowadzenia rozmów
z w³adzami uczelni. Pozytywnie uk³ada siê tak¿e wspó³praca z wydawnictwami nieprofesjonalnymi.
Wspó³praca z redakcj¹ dwutygodnika wyznaniowego uk³ada siê niele,
chocia¿ w ostatnim okresie zaobserwowano pewne usztywnienie stanowiska
wobec dokonywanych ingerencji. Redakcja nie idzie na ¿adne skróty redakcyjne, ¿¹da decyzji pisemnych i skrupulatnie zaznacza w druku wszystkie
ingerencje. W pierwszym pó³roczu, a zw³aszcza w czasie relacjonowania przebiegu wizyty Papie¿a w Polsce, redakcja uwzglêdnia³a czêsto nasze stanowisko stosuj¹c niekiedy w miejsce ingerencji skróty redakcyjne.
W zakresie widowisk dostrzega siê pewne negatywne tendencje. I tak:
repertuar teatru miejscowego preferuje doæ jednoznacznie takich autorów
jak Mro¿ek29, Witkacy30, Gombrowicz31. Brak w nim natychmiast prezenta28 Por. APO, KW PZPR, sygn. 1141/ 2143, k. 107116. Przegl¹d ingerencji cenzorskich
dokonanych w XII 1983 r.
29 S³awomir Mro¿ek (19302013), dramatopisarz, prozaik oraz rysownik. Od 1963 r. na
emigracji, w 1996 r. powróci³ do Polski. W 2008 r. ponownie wyjecha³ z kraju i osiedli³ siê we
Francji, autor m.in. Tanga, Emigrantów, Mêczeñstwa Piotra Oheya, Na pe³nym morzu i in.
30 Stanis³aw Ignacy Witkiewicz, ps. Witkacy (18851939), artysta malarz, fotografik, pisarz,
dramaturg i filozof, autor, m.in. Nienasycenia, Szewców, W ma³ym dworku, Po¿egnania jesieni i in.
31 Witold Marian Gombrowicz (19041969), powieciopisarz, nowelista i dramaturg, od
1939 r. na emigracji w Argentynie, nastêpnie w Niemczech i we Francji, autor m. in. Ferdydurke, Trans-Atlantyku, Pornografii, Kosmosu i in.
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cji klasyki i dramaturgii krajów socjalistycznych. Nie zachodzi³a, co prawda,
potrzeba dokonywania ingerencji, lecz dobór wystawianej tematyki i nazwiska autorów nie s¹ przypadkowe. W programach kabaretowych teksty s¹
ostre, aluzje czytelne  bezporednie. Wywo³ywa³o to koniecznoæ czêstszych
wkroczeñ cenzorskich, g³ównie na p³aszczynie przedstawiania aktualnej sytuacji spo³eczno-politycznej i gospodarczej kraju. Wykonawcy stosowali czêsto
mimikê i gest kieruj¹c je wyranie pod adresem milicji, wojska i sojuszników
PRL. Szczególnie k³opotliwe s¹ zespo³y nieprofesjonalne, tym bardziej ¿e
organizatorzy  zw³aszcza w rodowisku studenckim, korzystaj¹ coraz czêciej z mo¿liwoci, jakie stwarza nieprecyzyjna interpretacja tzw. imprez
o charakterze wewnêtrznym. Pewne k³opoty nastrêczaj¹ równie¿ wielorakie
konkursy recytatorskie lub piosenkarskie, organizowane sporadycznie przez
instytucje kulturalne lub organizacje spo³eczne i m³odzie¿owe. Organizatorzy
nie znaj¹ najczêciej lub te¿ zas³aniaj¹ siê nieznajomoci¹ przepisów zwi¹zanych z organizacj¹ tego typu imprez, zg³aszaj¹ je tu¿ przed rozpoczêciem,
a dobór tekstów wymaga czêstszych wkroczeñ.
Powy¿sze, nasilaj¹ce siê niekorzystne zjawiska, a tak¿e fakt, i¿ w Urzêdzie naszym pracuj¹ 4 osoby zatrudnione w roku bie¿¹cym, wywo³a³y koniecznoæ dokonania zmian organizacyjnych. I tak:
 w zwi¹zku z rozpoczêciem wydawania popo³udniówki Dziennik Pojezierza  piêæ razy w tygodniu trwa przedpo³udniowy dy¿ur cenzorski
w Zak³adach Graficznych. Obowi¹zki cenzora w dniu tego¿ dy¿uru uzupe³niane s¹ kontrol¹ audycji w rozg³oni radiowej (Urz¹d nasz nie posiada,
bowiem sta³ego po³¹czenia kablowego z rozg³oni¹);
 w zwi¹zku ze zwiêkszonymi zadaniami w zakresie widowisk stanowisko pracy d/s widowisk wzmocniono 1/2 etatu kosztem stanowiska d/s inspekcji, któr¹ to uzupe³nia sporadycznie dyrektor Urzêdu;
 uaktualniono zakresy czynnoci pozosta³ych stanowisk pracy zwracaj¹c
w nich szczególn¹ uwagê na wspó³pracê z zespo³ami redakcyjnymi, wydawcami i organizatorami imprez oraz przedstawicielami w³adz politycznych
i administracyjnych.
Dokonane zmiany wp³ynê³y korzystnie na pracê Urzêdu, a obecny sk³ad
zespo³u cenzorskiego stwarza mo¿liwoci spokojnej i systematycznej realizacji zadañ.
2. Wspó³praca z w³adzami polityczno-administracyjnymi województwa
ma charakter roboczych, bie¿¹cych kontaktów ukierunkowanych na podporz¹dkowanie sytuacji w zakresie publikacji, g³ównie periodycznych i widowisk. Raz w miesi¹cu Urz¹d nasz przedstawia pisemn¹ informacjê o dokonanych ingerencjach na rêce sekretarza propagandy KW, który nadzoruje
dzia³alnoæ Wydzia³u Propagandy oraz Wydzia³u Nauki i Kultury KW.
Kierownicy tych Wydzia³ów s¹ na bie¿¹co informowani o podejmowanych
przez nasz Urz¹d dzia³aniach zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ. Opinie naszego
Urzêdu s¹ wykorzystywane do oceny tytu³ów prasowych RSW, dokonywa-
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nych przez egzekutywê KW.
Podobne formy wspó³pracy w zakresie widowisk utrzymuje nasz Urz¹d
z Wydzia³em Kultury UW oraz w zakresie kontroli bazy poligraficznej
z Wydzia³em Spraw Spo³eczno-Administracyjnych UW.
W ramach przybli¿enia zainteresowanym instytucjom i organizacjom treci znowelizowanej Ustawy przeprowadzono cykl spotkañ w Wojewódzkim
Domu Kultury, Estradzie32, Przedsiêbiorstwie Upowszechniania Prasy
i Ksi¹¿ki Ruch, Wojewódzkim Zwi¹zku Spó³dzielni Rolniczych SCh, Kuratorium Owiaty i Wychowania. W trakcie tych spotkañ akcentowano zasady
zwi¹zane z organizacj¹ dzia³alnoci widowiskowej, zawodowej i amatorskiej.
W lad za spotkaniami Urz¹d Wojewódzki wystosowa³ do naczelników miast
i gmin pismo okólne, przypominaj¹ce terenowym orodkom kultury o zasadach postêpowania przy organizacji dzia³alnoci widowiskowej. Odbyto spotkania z sekretarzami komitetów uczelnianych PZPR i prorektorami d/s wychowawczych wy¿szych uczelni. Towarzyszy tych informowano równie¿
o wszystkich sprawach incydentalnych, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ widowiskow¹ i publikacjami uczelnianymi. Przeprowadzono rozmowy wyjaniaj¹ce
z kierownictwami organizacji spo³ecznych i instytucji redaguj¹cych w³asne
biuletyny.
Wród innych dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobiegania naruszeniom obowi¹zuj¹cych przepisów nale¿y wymieniæ:
 wyjazdy w teren celem kontroli zak³adów i urz¹dzeñ poligraficznych
(w roku sprawozdawczym odbyto 27 takich wyjazdów). Podczas pobytu w
terenie prowadzone s¹ rozmowy z przedstawicielami terenowych w³adz politycznych i administracyjnych;
 pisma zawiadamiaj¹ce o zaobserwowanych odstêpstwach od zatwierdzonych tekstów;
 rozmowy dyscyplinuj¹ce z organizacjami i wykonawcami;
 inne formy zapobiegania naruszeniom Ustawy.
Dopiero po wykorzystaniu wszystkich mo¿liwoci oddzia³ywania Urz¹d
korzysta z decyzji lub ze rodków przewidzianych art. 17 Ustawy.
3. W okresie sprawozdawczym Urz¹d skierowa³ do kolegium d/s wykroczeñ 2 wnioski o ukaranie:
 przeciwko ob. Ma³gorzacie Bratek33  w zwi¹zku z wykonaniem
w dniu 28 lipca br. podczas X Spotkañ Zamkowych piewajmy poezjê tekstu
nie zg³oszonego uprzednio do kontroli, co stanowi naruszenie postanowieñ art.
12 ust. 1 pkt 2 Ustawy. Wykonany tekst narusza³ treci chronione art. 2 pkt 2
32

Chodzi o Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Imprez Estradowych Estrada.
W 1979 r. podczas VI Ogólnopolskich Spotkañ Zamkowych piewajmy poezjê Ma³gorzata Bratek  wówczas studentka muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  zosta³a laureatk¹ g³ównej nagrody, natomiast w 1983 r. podczas X Spotkañ Zamkowych
zaproszono j¹ do udzia³u w koncercie jubileuszowym, który tradycyjnie odby³ siê na dziedziñcu
olsztyñskiego zamku. Zob. GO 1979, nr 175 z 6 VIII; ibidem, 1983, nr 177 z 29 VII.
33
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Ustawy. Rozprawa przed Kolegium przy Prezydencie miasta Olsztyna, mimo
dwukrotnie wyznaczonego terminu, nie odby³a siê, poniewa¿ ob. M. Bratek
nie odebra³a i nie pokwitowa³a zawiadomienia o terminie rozprawy;
 przeciwko ob. Janowi Pietrzakowi34  w zwi¹zku z dwukrotnym odstêpstwem od zatwierdzonych wczeniej tekstów wykonywanych podczas
koncertów w dniach 17 i 18 sierpnia br. w Mr¹gowie. Cenzorzy obecni na
kontrolach sprawdzaj¹cych przeprowadzili z ob. J. Pietrzakiem rozmowy dyscyplinuj¹ce, przyjêli od niego owiadczenie, i¿ bêdzie trzyma³ siê zatwierdzonych tekstów. Mimo tych dzia³añ ob. J. Pietrzak wykona³ ponownie teksty
nie zg³oszone uprzednio do kontroli, czym naruszy³ postanowienia art. 12
ust. 1 pkt 2 Ustawy. Wykonane teksty narusza³y dobra chronione art. 2 pkt 1,
2, 3 Ustawy, w zwi¹zku, z czym organizator imprezy otrzyma³ decyzjê
o zakazie rozpowszechniania do czasu przywrócenia stanu pierwotnego,
a przeciwko ob. J. Pietrzakowi na mocy art. 17 Ustawy skierowano wniosek
o ukaranie do Kolegium przy Naczelniku miasta Mr¹gowo; Rozprawa odby³a
siê w dniu 21 wrzenia br., uznano winnym ob. J. Pietrzaka i ukarano go
zaocznie grzywn¹ w wysokoci 18 tys. z³otych. Od decyzji tej strony nie
odwo³ywa³y siê do kolegium drugiej instancji.
4. W roku sprawozdawczym odbyto trzykrotnie spotkania ze wszystkimi
redaktorami naczelnymi tytu³ów prasowych RSW ukazuj¹cych siê w województwie. Przeprowadzono spotkanie z zespo³em redakcyjnym Dziennika
Pojezierze oraz m³odymi dziennikarzami Gazety Olsztyñskiej i olsztyñskiej rozg³oni Polskiego Radia. Utrzymywana jest systematyczna wspó³praca z redaktorami naczelnymi gazet i sekretarzem redakcji dwutygodnika
wyznaniowego. Spotkania z zespo³ami redakcyjnymi ukierunkowane by³y na
przybli¿enie dziennikarzom, zw³aszcza m³odym, treci znowelizowanej Ustawy, za z kierownictwami redakcji odbywa³y siê w zwi¹zku z konkretnymi
dzia³aniami propagandowymi, np. przebieg konsultacji nad propozycjami
podwy¿ek cen.
Zgodnie z naszymi sugestiami, od roku przysz³ego dyrektor Urzêdu
uczestniczyæ bêdzie w comiesiêcznych spotkaniach sekretariatu KW z redaktorami naczelnymi, za wszyscy cenzorzy w okresowych spotkaniach pierwszego sekretarza KW z dziennikarzami prasy i radia.
5. W zwi¹zku z du¿ymi zmianami kadrowymi dzia³alnoæ szkoleniow¹
ukierunkowano g³ównie na przyswajanie przepisów i umiejêtnoæ ich praktycznego stosowania. Z tych wzglêdów szkolenie wewnêtrzne skoncentrowa³o
siê na podstawowych dokumentach prawnych i instrukta¿owych, których
znajomoæ jest niezbêdna do wykonywania czynnoci cenzorskich. Prowadzono równie¿ dyskusje nad otrzymywanymi z G³ównego Urzêdu informacjami
34 Jan Pietrzak (ur. 1937), satyryk, artysta kabaretowy, aktor, autor i wykonawca popularnych piosenek, twórca kabaretów Hybrydy i Pod Egid¹.
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bie¿¹cymi i innymi materia³ami szkoleniowymi. Szkolenie polityczne prowadzono w oparciu o program szkolenia partyjnego, przy czym jego tematykê
dostosowano do potrzeb pracy zawodowej. Czêæ tematów zrealizowano poprzez udzia³ zespo³u cenzorskiego w seminariach organizowanych przez Komitet Wojewódzki PZPR. Podobne formy szkoleniowe przewiduje siê na rok
przysz³y, przy czym g³ównym za³o¿eniem w szkoleniu wewnêtrznym pozostaje wyrabianie umiejêtnoci stosowania praktycznego obowi¹zuj¹cych przepisów, g³ównie wród m³odych sta¿em pracowników.
6. Kontrol¹ nastêpn¹ objêto 6 numerów Warmiñskich Wiadomoci Diecezjalnych, które w 1981 roku zosta³y zwolnione z kontroli wstêpnej.
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, ¿e nie wszystkie materia³y
w nich drukowane maj¹ charakter wyznaniowy, co stwarza potencjalne mo¿liwoci naruszania art. 2 Ustawy.
Kontrol¹ nastêpn¹ objêto równie¿ 6 numerów ró¿nych biuletynów partyjnych i 1 biuletyn ZHP, zwolnione od kontroli wstêpnej. Naruszenia art. 2
Ustawy nie stwierdzono.
Nie dokonywano kontroli nastêpnej nieperiodyków, poniewa¿ publikacje
okrelone w punkcie 7 ust. 1 art. 4 Ustawy obejmowa³y jedynie podrêczniki z
zakresu nauk matematyczno-fizycznych, technicznych i to niewielk¹ liczbê
tytu³ów, za wszystkie publikacje okrelone w punkcie 8 posiada³y imprimatur35 kontroli wstêpnej. Pozycji okrelonych w punktach 13 i 14 ust. 1 art. 4
Ustawy nie drukowano na terenie dzia³ania Urzêdu.
Kontrol¹ sprawdzaj¹c¹ objêto wszystkie numery prasy ukazuj¹cej siê na
terenie województwa, zarówno RSW, jak i wyznaniowej oraz biuletyny i jednodniówki. W toku tej kontroli stwierdzono w Gazecie Olsztyñskiej dwukrotne nieuwzglêdnienie ingerencji. Szczegó³owej kontroli sprawdzaj¹cej
poddano 12 numerów miesiêcznika Barwy36. Przeoczeñ powoduj¹cych naruszenie art. 2 Ustawy nie stwierdzono.
Kontroli sprawdzaj¹cej poddano równie¿ wszystkie publikacje nieperiodyczne wydrukowane w olsztyñskich drukarniach, w tym szczegó³owo skontrolowano 50 tytu³ów  20 ogólnopolskich i 30 wydawnictw miejscowych. We
wszystkich kontrolowanych tytu³ach stwierdzono zgodnoæ z ustaleniami
kontroli wstêpnej. Nie stwierdzono naruszeñ art. 2 Ustawy.
Wszystkie otwarte imprezy widowiskowe organizowane przez instytucje
zawodowe, a tak¿e 44 imprezy amatorów zosta³y objête kontrol¹ sprawdzaj¹c¹, przy czym niektóre z nich dwu, a nawet trzykrotnie. W toku tych kontroli
stwierdzono kilkakrotne odstêpstwa od zatwierdzonych tekstów, lub te¿ wykonywanie tekstów nie objêtych kontrol¹ wstêpn¹. W przypadku odstêpstw
nie naruszaj¹cych art. 2 Ustawy ograniczano siê do rozmów lub pism dyscyplinuj¹cych, za w dwóch przypadkach (opisanych w punkcie 3 sprawozdania) skierowano wniosek o ukaranie przez kolegium d/s wykroczeñ.
35

ksi¹¿ki.
36

Imprimatur (³ac.)  tu: formu³a oznaczaj¹ca zezwolenie cenzury na publikacjê danej
Barwy  mazowiecki miesiêcznik spo³eczno-kulturalny ukazuj¹cy siê od 1968 r.
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7. W roku sprawozdawczym baza poligraficzna podlegaj¹ca rejestracji
naszego Urzêdu obejmowa³a: 1 drukarniê, 3 piecz¹tkarnie, 1 wiat³okopiê,
19 powielaczy zwyk³ych, 9 innych zak³adów. W ci¹gu roku przeprowadzono
w tych zak³adach ogó³em 51 kontroli, w tym: drukarniê kontrolowano trzykrotnie, piecz¹tkarnie piêciokrotnie, inne zak³ady 21 razy. Skontrolowano te¿
wszystkich u¿ytkowników powielaczy zwyk³ych. W trakcie kontroli zwracano
szczególn¹ uwagê na prowadzenie ksi¹¿ki zamówieñ, przestrzeganie przepisów o kontroli rozpowszechniania druków, zabezpieczenie zak³adów. Uchybieñ w kontrolowanym zakresie nie stwierdzono.
W okresie obowi¹zywania Dekretu kontrol¹ objêto równie¿ bazê poligraficzn¹ podleg³¹ poszczególnym resortom. W zak³adach tych przeprowadzono
38 kontroli stwierdzaj¹c miêdzy innymi:
 brak nadzoru i kontroli ze strony jednostek nadrzêdnych;
 nieprzestrzeganie wymogów formalno-prawnych prowadz¹ce do podwójnej, a niekiedy nawet potrójnej rejestracji tych samych jednostek;
 nie wypisywanie w ksi¹¿kach zamówieñ daty i symbolu cenzora udzielaj¹cego zgody na rozpowszechnienie;
 wydawanie druków przed uzyskaniem zgody Urzêdu na rozpowszechnianie.
O stwierdzonych uchybieniach informowano kierownictwo zak³adów,
a w powa¿niejszych przypadkach wysy³ano pisma pouczaj¹ce i zobowi¹zuj¹ce
do rygorystycznego przestrzegania przepisów. Stan zabezpieczenia kontrolowanych zak³adów nie budzi³ zastrze¿eñ.
8. Na dzia³alnoæ Urzêdu nie wp³ynê³a w br. ¿adna skarga.
9. Wspó³praca z G³ównym Urzêdem uk³ada³a siê dobrze, a z Departamentem Informacji i Nadzoru bardzo dobrze. Wszystkie sprawy zwi¹zane
z konsultacj¹ lub uzyskaniem niezbêdnych wyjanieñ by³y za³atwiane szybko
i we w³aciwej formie. Wspó³praca z innymi okrêgowymi urzêdami jest sporadyczna i dotyczy g³ównie uzyskania wyjanieñ zwi¹zanych z kontrolowanymi tekstami. Tegoroczne kontakty z innymi urzêdami nale¿y oceniæ jako
w³aciwe.
10. Tegoroczna dzia³alnoæ Urzêdu pozwala sformu³owaæ opiniê, i¿
w zakresie kontrolowania publikacji obowi¹zuj¹ce przepisy i wypracowane
formy nie nasuwaj¹ cenzorom powa¿niejszych trudnoci praktycznych.
Nieco inaczej nale¿y oceniæ sytuacjê w zakresie rodowisk. Projekt Poradnika widowiskowca wyjania wprawdzie wiele w¹tpliwoci, jednak nadal
nasuwaj¹ siê dalsze wnioski praktyczne:
 czas 48 godzin na kontrolê wstêpn¹ scenariuszy i programów widowiskowych jest czêsto zbyt krótki;
 konieczna jest pe³niejsza (cilejsza) interpretacja pojêcia imprezy
o charakterze wewnêtrznym;
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 nale¿y sprecyzowaæ formê zaznaczenia ingerencji w tekstach wykonywanych na scenie;
 niezbêdne jest ucilenie zakresu i sposobu kontroli wydawnictw towarzysz¹cych imprezom, tj. plakietek, znaczków klapowych itp.
W zakresie kontrolowania wydawnictw i publikacji wyznaniowych nale¿a³oby rozwa¿yæ:
 mo¿liwoæ wyd³u¿enia obowi¹zuj¹cego terminu 48 godzin na przeprowadzenie kontroli wstêpnej dwutygodnika. Jest to podyktowane faktem, i¿
w prasie wyznaniowej zamieszczane s¹ coraz czêciej publikacje o znacznym
stopniu trudnoci, wymagaj¹ce dodatkowych konsultacji;
 z tym zagadnieniem wi¹¿e siê równie¿ potrzeba prowadzenia systematycznego (np. raz w kwartale) szkolenia w zakresie spraw wyznaniowych
z uwzglêdnieniem aktualnego stanu stosunków pañstwoKoció³;
 z kontrol¹ wydawnictw wyznaniowych wi¹¿e siê tak¿e koniecznoæ
poznawania oficjalnych dokumentów kocielnych. Istnieje wiêc uzasadniona potrzeba udostêpnienia O[krêgowemu] U[rzêdowi] polskiego wydania
Osservatore Romano37.
Przeprowadzone w br. kontrole bazy poligraficznej, zw³aszcza resortowej,
prowadz¹ do sformu³owania generalnego wniosku  spowodowanie wiêkszego
zainteresowania swoj¹ baz¹ poligraficzn¹ w zakresie:
 ujednolicenia i uaktualnienia rejestracji podleg³ej bazy;
 zwiêkszenia czêstotliwoci przeprowadzania kontroli;
 udzielania pe³niejszego instrukta¿u w zakresie przepisów o kontroli
rozpowszechniania.
Tegoroczna dzia³alnoæ w zakresie kontroli druków ulotnych potwierdza,
i¿ ograniczenie wydawania zezwoleñ do nak³adu 1000 egz. jest nieuzasadnione w odniesieniu do programów teatralnych, katalogów wystawowych itp.
druków.
DYREKTOR
mgr Tadeusz Podgórny
AP Olsztyn, KW PZPR, sygn. 1141/2143, k. 117127, mps, kopia.

37 LOsservatore Romano, gazeta watykañska, ukazuj¹ca siê od 1861 r. Od 1980 r. ukazuj¹ca siê równie¿ w jêzyku polskim.
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DZIEDZICTWO ¯YDOWSKIE W OLSZTYNIE
 HISTORIA, DZIEÑ DZISIEJSZY,
PERSPEKTYWY NA PRZYSZ£OÆ
Warmiê i Mazury kojarzymy g³ównie z zamieszkuj¹cymi tu przez wieki
Niemcami, Polakami, Warmiakami i Mazurami, rzadziej wspominamy starych Prusów, starowierców czy ¯ydów. W obecnych czasach, kiedy wielokulturowoæ i poszanowanie ró¿norodnoci jest wartoci¹ sam¹ w sobie, szczególnie interesuj¹ce w naszym regionie  byæ mo¿e dlatego, ¿e jeszcze
nieodkryte  wydaje siê dziedzictwo ¿ydowskie. By³o ono po 1945 r. wymazywane z pamiêci nowych mieszkañców, ale od ponad dwudziestu lat powoli
przebija siê do wiadomoci spo³ecznej, a naukowcy coraz chêtniej podejmuj¹
tematykê ¿ydowsk¹ w swoich badaniach. Ja tak¿e zajê³am siê stosunkiem
polskich w³adz i spo³eczeñstwa do spucizny ¿ydowskiej po II wojnie wiatowej. Niestety, ze wzglêdów wydawniczych nie umieci³am tych zagadnieñ
w pracy Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 194519891. Efektem
zebranego materia³u ukaza³ siê niedawno tekst: Dziedzictwo ¿ydowskie
w Barczewie  historia, dzieñ dzisiejszy, perspektywy na przysz³oæ2, na publikacjê czeka jeszcze artyku³, dotycz¹cy powojennego dziedzictwa ¿ydowskiego
na Warmii i Mazurach.
Dziedzictwo kulturowe to spucizna pozostawiona przez poprzednie pokolenia. Spucizna, o której warto pamiêtaæ i j¹ szanowaæ. Najbardziej znane
jest dziedzictwo materialne  zachowane budowle, elementy architektury,
wystrój wnêtrz, dzie³a sztuki, przedmioty codziennego u¿ytku, krajobraz kulturowy z zachowanym uk³adem przestrzennym wsi i miast. Natomiast dzie1

I. Lewandowska, Trudne dziedzictwo ziemi. Warmia i Mazury 19451989, Olsztyn 2012.
Eadem, Dziedzictwo ¿ydowskie w Barczewie  historia, dzieñ dzisiejszy, perspektywy
na przysz³oæ, w: Dialog kultur, red. S. Achremczyk, S. Garbat, L. Ozdarska, Olsztyn 2013,
s. 132161.
2
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dzictwo niematerialne przejawia siê w tradycjach i zwyczajach danej grupy
etnicznej czy narodowej. Istnieje ono, gdy ¿yj¹ przedstawiciele danej grupy
i je kultywuj¹. W niniejszym tekcie omówiê jedynie spuciznê materialn¹,
nie odwo³uj¹c siê do bogatych tradycji zwi¹zanej z obrzêdami spo³ecznoci
¿ydowskiej.

Stan posiadania ¿ydowskiego w Olsztynie
przed II wojn¹ wiatow¹
Na Warmii pojedynczy ¯ydzi pojawiali siê od czasów nowo¿ytnych, ale
przed 1772 r. by³o ich niewielu. Dopiero ustawa z 11 marca 1812 r. dawa³a im
prawo stania siê obywatelami pañstwa pruskiego, otrzymali prawo osiedlania siê we wszystkich miastach, nabywania i posiadania nieruchomoci,
a jednoczenie na³o¿ono na nich obowi¹zek s³u¿by wojskowej. W Olsztynie
w 1816 r. mieszka³o 60 ¯ydów, w 1831  82, w 1852  130, w 1880 (po
wybudowaniu nowej synagogi)  331 (co stanowi³o wtedy 4,35% mieszkañców
miasta), w 1890 r.  418, w 1910  484, w 1925 r.  612 (1,6% znacznie
wiêkszej wtedy liczby mieszkañców), w 1939 r.  139 osób. Do przemys³owców w tym miecie nale¿eli: Segallowie (fabryka myd³a), Silbersteinowie (fabryka octu) i Ladendorffowie. Julius Ladendorff w latach siedemdziesi¹tych
XIX w. wybudowa³ fabrykê zapa³ek przy dzisiejszej alei Pi³sudskiego, gdzie
stoi dom towarowy Aura. W posiadaniu ¿ydowskim by³ maj¹tek Nagórki.
¯ydzi byli w³acicielami olsztyñskich tartaków, cegielni, fabryczki octu, zapa³ek, apteki, banku, hotelu, ale tak¿e maj¹tków ziemskich. Jeden z najlepszych hoteli, ulokowany na rogu dzisiejszej ulicy Mochnackiego i Warszawskiej, nale¿a³ do Hirschberga, bank prywatny do Juliusa Lewina.
Z kupców wymieniæ trzeba: Bariñskiego (towary kolonialne), Levyego
(odzie¿ damska), Aronowów (obuwie), Woythalera (handel tabak¹). W 1814 r.
powsta³ w Olsztynie dom handlowy braci Simonsohnów w po³udniowej pierzei rynku. Potem dwie posesje w pierzei wschodniej kupi³ Frankenstein.
Sklep Hirszfeldtów (materia³y tekstylne) znajdowa³ siê na rogu Rynku
i ul. Prostej, sklep Mondrego przy ul. Pieniê¿nego 13, sklep Mendelsohna
przy ul. Staromiejskiej. Raphaelsohn mia³ wytwórniê waty, L. Mendelsohn
poleca³ materia³y odzie¿owe, Salzmann termometry, H. Herrnberg wódkê,
likiery i spirytus, Woythaler tytoñ, Wilhelm Lewin ledzie. Maszyny do szycia mo¿na by³o kupiæ u J. Barucha, kapelusze u Moritza Simsona, futra tylko
u Hirschfeldtów. Wród ¯ydów byli te¿ stomatolodzy, lekarze, adwokaci
i sêdziowie, a tak¿e cz³onkowie rady miejskiej3.
3

J. Ch³osta, ¯ydzi na Warmii, w: tego¿, S³ownik Warmii (historyczno-geograficzny), Olsztyn
2002, s. 443; S. Achremczyk, Diaspora ¿ydowska w Olsztynie, w: idem, Miêdzy Wis³¹ a Niemnem.
Szkice historyczne, Olsztyn 2008, s. 6465.
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Na Starym Miecie w Olsztynie do ¿ydowskiej rodziny Mendelsohnów
nale¿a³ naro¿ny pseudoklasycystyczny dom przy Górnej 21 (róg obecnych
ulic: Staromiejskiej i w. Barbary), w którym najpierw ojciec s³ynnego póniej
architekta Ericha, a nastêpnie jego kuzyn  Willy prowadzili sklep z galanteri¹ dla mê¿czyzn i wyrobami skórzanymi4. Oprócz tego wspóln¹ w³asnoci¹
gminy ¿ydowskiej w Olsztynie by³ jeszcze budynek na rogu ul. Kopernika
i ul. Moltkego (obecnie Kajki), który przed 1933 r. by³ siedzib¹ lo¿y pod
nazw¹ Synowie Zwi¹zku, za³o¿onej w roku 1902. Sam budynek wzniesiono
dopiero w 1923 r.5
Pod koniec wieku XIX i w pocz¹tkach XX ¯ydzi olsztyñscy szczególnie
upodobali sobie rejon dzisiejszego placu Roosevelta, dawnego Targu Koñskiego, przy obecnych ul. Knosa³y, Mochnackiego, Niepodleg³oci oraz Grunwaldzkiej. Chêtnie tam nabywano kamienice, budowano fabryki, zak³ady,
sklepy i restauracje. W 1904 r. Abraham Brün, kupiec i przedsiêbiorca handluj¹cy koñmi i skórami, zbudowa³ przy ul. Mochnackiego 4 (wówczas Warschauerstrasse) piêkny willowy dom w stylu secesyjnym. Budynek stan¹³
miêdzy Fabryk¹ Powozów (póniej montowni¹ samochodów) Juliusa Reitzuga (dzi sklep z u¿ywan¹ odzie¿¹) a blokiem mieszkalnym, stoj¹cym do dnia
dzisiejszego6.
W Olsztynie ju¿ w 1814 r. gmina ¿ydowska mia³a swój dom modlitwy
przy dzisiejszej ul. Prostej. W 1835 r., gdy starozakonnych by³o blisko 100 osób,
wybudowano pierwsz¹ synagogê na rogu ul. Krzywej i Szañcowej (obecnie
róg Okopowej i Ko³³¹taja). Budynek postawiono na rzucie nieregularnego
wieloboku, w klasycznej manierze z ceg³y ceramicznej. Na jego skromn¹
dekoracjê z³o¿y³y siê jedynie podokienne i nadokienne poziome gzymsy oraz
pozoruj¹ce wie¿ê zwieñczenie frontonu7. W 1871 r. liczba ¯ydów podwoi³a
siê, wobec czego zaczêto myleæ o budowie wiêkszej synagogi. Zwrócono siê
o pozwolenie nabycia ogrodu zamkowego, ale du¿a synagoga naruszy³aby
symetriê panoramy najstarszej czêci miasta i nie wyra¿ono na to zgody.
Ostatecznie gmina ¿ydowska kupi³a od parafii ewangelickiej parcelê przy
ul. Mi³akowskiej (dzisiaj Grunwaldzka 9) za 1500 marek, na której wznios³a
w 1877 r. du¿¹ synagogê (pod nr 5) a nastêpnie, w 19061907 dom dla
starców (pod nr 5a). By³ to murowany, orientowany budynek w stylu mauretañskim. Synagoga by³a jedn¹ z kolejnych replik synagogi Tempelgasse
z Wiednia projektu Ludwiga Förstera. Posiada³a trójczêciow¹ fasadê z wy¿sz¹ czêci¹ rodkow¹. Boczne elewacje przedsionka przykryto dachem dwuspadowym, os³oniêtym zêbatymi szczytami, a rodkowy ryzalit nakryto attykowym zwieñczeniem. W jego naro¿ach znajdowa³y siê kwadratowe
wie¿yczki, nakryte cebulastymi kopu³kami z gwiazdami Dawida, za przy
4 A. Rzempo³uch, Architektura i urbanistyka Olsztyna 13531953. Od za³o¿enia miasta do
odbudowy ze zniszczeñ wojennych, Olsztyn 2005, s. 141.
5 Ibidem, s. 85.
6 S. Piechocki, Olsztyn magiczny, Olsztyn 2002, s. 106.
7 Idem, Olsztyn nie tylko magiczny, Olsztyn 2005, s. 190.
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bocznych znajdowa³y siê wie¿yczki omiok¹tne. Synagoga sp³onê³a podczas
nocy kryszta³owej. Zaraz potem Niemcy wybudowali na tym miejscu magazyny aprowizacyjne8. Podczas wojny urz¹dzono tam magazyn odzie¿y, bielizny
i pocieli dla ludnoci spod Olecka i E³ku, która opuci³a wschodnie tereny
Ostpreussen. Wiêkszoæ z nich zatrzymywa³a siê najpierw w Olsztynie
i okolicy, zanim ruszy³a dalej na zachód9. Natomiast star¹ synagogê u¿ytkowa³ ¯yd Philip Herrnberg, który po remoncie przekszta³ci³ j¹ na dom mieszkalny. Od 1914 r. mieszka³ w nim siodlarz Adolf Meltzer, który go rozbudowa³
od strony obecnej ul. Podwale. Mimo przeróbek remontowych, w stylu architektonicznym zachowano odniesienia do tradycji polskich bó¿nic doby renesansu, z górn¹ kondygnacj¹ stylizowan¹ na attykê. W budynku mieci³ siê
warsztat siodlarski i trzy mieszkania czynszowe. Z tego te¿ okresu pochodzi
istniej¹ca do dzi klatka schodowa. Po mierci siodlarza w 1938 r. w³acicielk¹ zosta³a wdowa po nim, Zuzanna10.
Najs³ynniejszym ¯ydem Prus Wschodnich by³ Erich Mendelsohn, urodzony w Olsztynie 21 marca 1887 r.11 Jego matka Emma Esthera z Jarus³awskich i ojciec, olsztyñski kupiec Dawid Mendelsohn mieli sklep na Rynku
Starego Miasta w Olsztynie. M³ody Erich w latach 18931907 uczêszcza³ do
szko³y podstawowej i gimnazjum mêskiego (dzi I LO) w Olsztynie. W okresie olsztyñskim, w 1907 r. namalowa³ kartkê do pamiêtnika z akwarelowym
widokiem ród³a zarêczynowego w olsztyñskim lesie miejskim. Po maturze
podj¹³ studia ekonomiczne w Monachium, ale w 1908 r. porzuci³ je na rzecz
architektury na uniwersytecie technicznym w Berlinie-Charlottenburgu
(19081910). W tym czasie powsta³ m.in. widok zamku rodzinnego miasta
przetworzony graficznie i wydany w formie kolorowej pocztówki. Nastêpnie
ten sam rysunek, który charakteryzuj¹  jak okrela to Andrzej Rzempo³uch
 mia³e ciêcia g³ównych elementów sylwetki budowli zamkowej, wydano
jako plakat z okazji wielkiej wystawy przemys³owej w 1910 r. w olsztyñskim
Jakubowie12. Erich Mendelsohn naukê ukoñczy³ i dyplom uzyska³ na politechnice monachijskiej w 1912 r., gdzie osiad³ po studiach. W 1914 r. przeniós³ siê do Berlina. Podczas I wojny wiatowej walczy³ na froncie francuskim, a w 1917 r. na froncie rosyjskim. By³ artyst¹ wszechstronnym:
projektowa³ obiekty przemys³owe, handlowe, mieszkalne, sakralne, malowa³,
zajmowa³ siê scenografi¹, tworzy³ projekty kostiumów teatralnych, mebli,
plakatów. Jego skromnym dzie³em, które na szczêcie przetrwa³o w architekturze wspó³czesnego Olsztyna, jest ¿ydowski dom przedpogrzebowy, który
8 J. Jasiñski, ¯ydzi w Olsztynie, w: idem, Miêdzy Prusami a Polsk¹. Rozprawy i szkice
z dziejów Warmii i Mazur w XVIIIXX wieku, Olsztyn 2003, s. 703.
9 O. Tuszyñski, Z Olsztynem jestem zwi¹zany na dobre i na z³e, w: Warmiñskie pokolenia,
oprac. i pos³owie J. Ch³osta, Olsztyn 2007, s. 142.
10 (t), Burzenie bó¿nicy, Gazeta Wyborcza 1993, z dn. 24 II.
11 Biografia i wykaz dzie³ patrz: I. Heinze-Greenberg, Erich Mendelsohn: Olsztyn  Jerozolima  San Francisco, t³. J. Górny, Olsztyn 2006.
12 A. Rzempo³uch, op. cit., s. 138139.

Dziedzictwo ¿ydowskie w Olsztynie  historia, dzieñ dzisiejszy...

249

Mendelsohn zaprojektowa³ w 1911 r., jeszcze przed uzyskaniem dyplomu
ukoñczenia studiów. Budowê ukoñczono w 1913 r. Obok stoi budynek przeznaczony dla ogrodnika, który opiekowa³ siê pobliskim cmentarzem, za³o¿onym w 1818 r. Dom Oczyszczenia w Olsztynie jest jednym z czterech zachowanych w Polsce jego dzie³ (Gliwice, G³uszyca k. Wa³brzycha, Wroc³aw). Jego
sztandarowe dzie³o to Wie¿a Einsteina w Poczdamie zbudowana w latach
19201921. W latach 19341938 Mendelsohn przebywa³ w Anglii, od 1939 r.
w Jerozolimie. Dwa lata póniej osiad³ w USA i obj¹³ tam katedrê architektury na uniwersytecie kalifornijskim. Nastêpnie przeprowadzi³ siê do Nowego
Jorku, gdzie w okresie II wojny wiatowej robi³ ekspertyzy dla United States
War Department i wykonywa³ ró¿norodne projekty. W 1945 r. przeprowadzi³
siê do San Francisco. Rok póniej otrzyma³ obywatelstwo amerykañskie.
Olsztyñski ¯yd Erich Mendelsohn uwa¿any jest za czo³owego przedstawiciela
ekspresjonizmu w architekturze. By³ bardzo czynny  udziela³ siê w stowarzyszeniach i grupach twórczych, wyk³ada³, wystawia³ i publikowa³ katalogi
w³asnych prac, pisa³ rozprawy teoretyczno-krytyczne, du¿o podró¿owa³.
Zmar³ na raka 15 wrzenia 1953 r., jako pacjent nowo wybudowanego Maimonides Hospital w San Francisco, którego tak¿e by³ projektantem.
Wiele obiektów ¿ydowskich w Olsztynie i regionie zosta³o bezpowrotnie
zniszczonych w okresie nazistowskiej nagonki, która przybra³a na sile po 1933 r.
W 1936 r. w³adze miejskie przejê³y okaza³¹ kamienicê w centrum Olsztyna.
Najstarszy dom mieszkalny zwany Burmistrzówk¹ wymaga³ remontu.
Wówczas budynek kupi³ Karl Neumann, jednak po¿ar, jaki wybuch³ niebawem, dope³ni³ zniszczeñ. Neumann odsprzeda³ kamienicê miastu. Na rok
1939 zaplanowano jego rekonstrukcjê, ale przerwano j¹ z powodu wojny.
Znawca tematu, Rafa³ Bêtkowski, pisa³, ¿e w styczniu 1940 r. szczyt elewacji
od strony ulicy zosta³ rozebrany do miejsca nad ³ukiem. Rozebrano wtedy
i ostro³ukowe arkady od strony Rynku. Na zdjêciach z pierwszej po³owy lat 40.
nie ma po nich ladu13. Informacja ta jest istotna ze wzglêdu na powojenny
sposób upamiêtnienia w³asnoci ¿ydowskiej. Neumann przej¹³ tak¿e kamienicê po rodzinie Mendelsohnów. Otó¿ w 1932 r. ojciec architekta wyprowadzi³
siê z kamienicy przy ul. Podgórnej 20 i 21 i zamieszka³ w podlenej willi
w Olsztynie jako najemca mieszkañ. Kamienica drog¹ spadku przesz³a na
szwagra architekta, Maxa Silbersteina, tak¿e z Olsztyna. Najstarszy brat
Ericha Mendelsohna, Max, nadal mieszka³ w domu rodzicielskim i trudni³ siê
drobnym handlem. Max zmar³ w 1941 r. Pozostali cz³onkowie rodziny Ericha
mieszkaj¹cy w Olsztynie zginêli w obozach hitlerowskich. By zatrzeæ lad
zbrodni, zniszczono star¹ ksiêgê hipoteczn¹ domów przy ulicy Podgórnej 20
i 21, a w nowej zapisy dotycz¹ce czasów sprzed 21 wrzenia 1941 r. uznano za
wygas³e. Obydwie kamienice dosta³y siê w rêce montera Karola Neumanna14.
13

R. Bêtkowski, Dom z gotyckimi ³ukami, Debata 2008, nr 6, s. 26.
R. Wolski, Eryk Mendelsohn  architekt z Olsztyna, w: Szkice olsztyñskie, red. J. Jasiñski, Olsztyn 1967, s. 261.
14
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Podobny los spotka³ dom towarowy braci Hirschfeldt, który istnia³ ju¿ 75 lat.
W 1938 r. przyst¹piono do jego aryzowania, a w³aciciel tak siê za³ama³, ¿e
pope³ni³ samobójstwo. Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e by³ on szanowanym obywatelem, zaliczanym do tzw. katolickich ¯ydów, znanym z ofiarnoci na budowê kocio³ów, partycypacji finansowej w urz¹dzaniu imprez religijnych,
nieodp³atnego przekazywania ubranek dla ubogich dzieci przystêpuj¹cych do
I komunii wiêtej. W³adze niemieckie samobójstwa tego w ogóle nie ³¹czy³y
z utrat¹ przez niego mienia15.
Apogeum nienawici wobec ¯ydów by³a tzw. noc kryszta³owa z 9 na
10 listopada 1938 r. W Prusach Wschodnich spalono wówczas prawie wszystkie synagogi. Na obszarze dzisiejszego województwa warmiñsko-mazurskiego sp³onê³y synagogi w Elbl¹gu, Kêtrzynie, Lubawie, Nidzicy, Olsztynie,
Ostródzie, Pas³êku, Szczytnie i Zalewie. Spl¹drowano te¿ wiele cmentarzy
i sklepów.
W 1939 r. mieszka³o w Olsztynie 139 ¯ydów. Po wybuchu wojny wszystkich umieszczono w domu starców, znajduj¹cym siê obok spalonej synagogi.
W 1941 r. do³¹czono do nich ¯ydów z po³udniowych czêci Prus Wschodnich.
Zgromadzeni tam mê¿czyni pracowali w zimie przy odnie¿aniu miasta,
w lecie  w ogrodnictwie, kobiety za w pralni. Z Olsztyna Niemcy wys³ali 3
transporty: pierwszy 24 czerwca 1942 r. zosta³ skierowany do Miñska. Drugi
2 sierpnia 1942 r. i trzeci 24 sierpnia 1942 r. (inni podaj¹ 15 marca 1943 r.)
skierowano do Teresina16. Niewielu z nich prze¿y³o. Wtedy te¿ rozpoczê³o siê
masowe têpienie tej nacji i jej dorobku kulturalnego i materialnego. Palono
synagogi, bezczeszczono cmentarze, demolowano nagrobki. Przejmowano tak¿e budynki fabryk, sklepów i domów mieszkalnych ¯ydów, które jako mienie
po¿ydowskie by³y konfiskowane przez w³adze hitlerowskie na rzecz skarbu
pañstwa Rzeszy. W 1942 r. nagrobki ¿ydowskie  czêsto wytwór najwy¿szego
kunsztu artystycznego  zaczêto przerabiaæ na pomniki dla poleg³ych ¿o³nierzy niemieckich, a co gorsza, nierzadko wykorzystywano je jako p³yty do
utwardzania dróg17. Pozostawa³y bezimienne mogi³y, cmentarze porasta³y
chwasty, samosiejki drzew i krzewów18.

15 A. So³oma, Antysemityzm i noc kryszta³owa w Prusach Wschodnich, Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi t. 15, 1992, s. 223.
16 Datê 24 sierpnia 1942 r. podaj¹: J. Ch³osta, op. cit., s. 443; S. Achremczyk, op. cit., s. 68.
Datê 15 marca 1943 r. podaje J. Jasiñski, ¯ydzi w Olsztynie , s. 704.
17 Nagrobków u¿ywano  zw³aszcza w ma³ych miasteczkach  do brukowania dróg i ulic,
jak mia³o to miejsce np. w Baligrodzie, Grabowcu, Izbicy Kujawskiej, Kêpie, Sobieniach-Jeziorach, gdzie do tej pory nie zosta³y wydobyte. Zob. J. Jagielski, Stan zachowania cmentarzy
¿ydowskich i akty prawne z nimi zwi¹zane, Studia i Materia³y 1992, wydanie specjalne:
Materia³y z konferencji Problemy ochrony i konserwacji cmentarzy ¿ydowskich w Polsce.
Cmentarze 2, Warszawa 1992, s. 12.
18 A. So³oma, W stronê kirkutu, Gazeta Olsztyñska z dn. 67 XII 1986.

Dziedzictwo ¿ydowskie w Olsztynie  historia, dzieñ dzisiejszy...

251

Spo³ecznoæ ¿ydowska w Olsztynie
w pierwszych latach powojennych
To co zosta³o po spucinie ¿ydowskiej po II wojnie wiatowej jest dzisiaj
nik³ym wspomnieniem jej bogactwa z poprzednich lat. Jeszcze po wojnie
istnia³a szansa na odrodzenie tej kultury i zachowanie ¿ydowskiego dziedzictwa. Mimo ¿e synagogi by³y zniszczone, istnia³y cmentarze, powstawa³y nowe
domy modlitwy i gdyby ¯ydzi nie wyemigrowali z Warmii i Mazur, to byæ
mo¿e z czasem wybudowaliby tu swoje wi¹tynie.
Spo³ecznoæ ¿ydowska po wojnie znalaz³a siê na terenie Okrêgu Mazurskiego, a nastêpnie województwa olsztyñskiego g³ównie w wyniku przesiedleñ z terenów ZSRR. Jak wynika z dokumentów archiwalnych, ¯ydzi zamieszkiwali Olsztyn, Barczewo, Kêtrzyn, Ostródê, Mor¹g, Mr¹gowo
i Nidzicê. Poza tym byli to ludzie zdemobilizowani z Wojska Polskiego oraz
ci, który szczêliwie powrócili z ró¿nych obozów zag³ady.
21 stycznia 1946 r. w Olsztynie powsta³ Wojewódzki Komitet ¯ydowski,
który organizowa³ zebrania i sk³ada³ pó³roczne sprawozdania do w³adz centralnych, czyli Centralnego Komitetu ¯ydów w Polsce (CK¯P). Na pierwsze
zebranie przysz³o 57 osób, które postawi³y sobie za cel dopomóc ¯ydom
w urz¹dzeniu siê i otrzymaniu pracy, a tak¿e, zorganizowaniu dla nich pomocy materialnej (pieni¹dze, ¿ywnoæ) i moralnej. Mimo trudnoci aprowizacyjnych mylano te¿ i o sprawach duchowych. W ci¹gu I pó³rocza odby³y siê
3 akademie i jeden odczyt19. Starano siê tak¿e o zapewnienie kszta³cenia dla
dzieci i m³odzie¿y, ale poniewa¿ by³o ich bardzo ma³o (9 osób, z tego troje ju¿
pracowa³o, a tylko szecioro siê uczy³o), zadanie to nie zosta³o wykonane.
Natomiast w grudniu 1947 r. urz¹dzono dla dzieci i m³odzie¿y wieczór chanukowy, w którym udzia³ bra³a równie¿ ca³a m³odzie¿ (deklamacje). Podczas
tej uroczystoci urz¹dzono loteriê fantow¹ dla dzieci i m³odzie¿y. Wydz.
Owiaty CK¯P przydzieli³ na ten cel pewn¹ iloæ s³odyczy, przyborów szkolnych i ró¿nych zabawek dla dzieci. Z urz¹dzonego wieczoru chanukowego
wszyscy wynieli jak najlepsze i najmilsze wra¿enie20.
Olsztyñska spo³ecznoæ ¿ydowska zaanga¿owa³a siê tak¿e w akcjê pomocy walcz¹cej Palestynie. 21 marca 1948 r. wyg³oszono specjalny referat powiêcony tej sprawie. Na terenie Olsztyna urz¹dzono zbiórkê pieniêdzy dla
Palestyny. Zebrano ogó³em i wys³ano do W-wy 77 tys. z³. Jest to b. znikoma,
w porównaniu do tego, co da³y inne komitety suma, lecz zwa¿ywszy, ¿e
Olsztyn to miasto wybitnie urzêdników s³abo uposa¿onych, gdzie ceny na
ró¿ne artyku³y i [pierwszej] potrzeby s¹ znacznie wy¿sze, ni¿ w innych dzielnicach Polski, akcja ta da³a du¿o, tym bardziej jeli j¹ porównamy z przepro19 Archiwum Pañstwowe w Olsztynie [dalej APO]/487/8, k. 10, Sprawozdanie z dzia³alnoci Wojewódzkiego Komitetu ¯ydów w Olsztynie za I pó³rocze 1946 r.
20 APO/487/8, k. 21, Sprawozdanie za rok 1947 z dzia³alnoci Wydzia³u M³odzie¿y do
CK¯P w Warszawie, Olsztyn 28 I 48 r. [rêkopis].
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wadzon¹ akcj¹ na budowê pomnika Bohaterów Getta W-skiego. W akcji na
rzecz pomocy Walcz. Palestynie nie ominiêto nikogo21.
19 kwietnia 1949 r. uroczycie wiêtowano rocznicê Powstania w Getcie
Warszawskim. Odby³o siê wówczas zebranie w lokalu Komitetu, na którym
wyg³oszono dwa referaty: prelegent Sokalski omówi³ Znaczenie czynu zbrojnego Bohaterów Getta w ogólnej walce o pokój i demokracjê, natomiast prelegent Szafirsztejn wyg³osi³ referat pt. ¯ydzi a Pañstwo Izrael. Obecnych na
zebraniu by³o 58 osób. Pamiêæ o poleg³ych bohaterach uczczono minut¹ ciszy22.
Liczba ¯ydów w województwie olsztyñskim w pierwszych latach powojennych znacznie siê waha³a. Ró¿nice te wynika³y z du¿ej migracji, a tak¿e
poszukiwania swych krewnych i lepszego miejsca do ¿ycia. Wed³ug statystyk
i sprawozdañ do CK¯P wynosi³a ona23: 1946 r.  156 osób (22 stycznia),
237 osób (31 lipca); 1947 r.  266 osób (1stycznia), 288 osób (30 kwietnia),
237 osób (31 lipca), 213 osób (31 grudnia); 1948 r.  213 osób (1 stycznia),
219 osób (17 kwietnia), 193 osoby (30 czerwca); 1949 r.  132 osoby (1 stycznia)
i 119 osób (31 marca).
W pierwszych latach po II wojnie wiatowej mo¿na zauwa¿yæ politykê
poparcia dla kszta³tuj¹cej siê w³adzy komunistycznej w Polsce, o czym wiadcz¹ rezolucje oraz okólniki centralnych i lokalnych w³adz ¿ydowskich. Pokazuje to starania tej spo³ecznoci o umocnienie swoich wp³ywów, a tym samym
nadziejê na stabilizacjê ¿ycia i unormowanie w³asnej odrêbnoci w ramach
ludowego pañstwa. Dla przyk³adu przytoczê fragment rezolucji, któr¹ olsztyñscy ¯ydzi uchwalili na wiecu zwo³anym 26 czerwca 1946 r. w celu poparcia dla w³adz komunistycznych w referendum ludowym: Solidaryzuj¹c siê
w pe³ni z polityk¹ Rz¹du Jednoci Narodowej Wojewódzki Komitet ¯ydowski zapowiada³ swój udzia³ i poparcie demokracji ludowej w maj¹cym siê
odbyæ za cztery dni referendum. Dnia 30 czerwca wszyscy ¯ydzi jak jeden
m¹¿ idziemy do urn wyborczych z kartkami tak, tak, tak. Nasze trzykrotne
»tak« bêdzie odpowiedzi¹ na wszelkiego rodzaju zakusy reakcji24. Tak¿e
przed wyborami do Sejmu Ustawodawczego z 19 I 1947 r. Centralny Komitet
¯ydów w Polsce wyda³ okólnik wzywaj¹cy do materialnego poparcia funduszu wyborczego partii robotniczych PPR i PPS. Zachêcano do poparcia Bloku
Demokratycznego oraz organizowania wieców, zebrañ wyborczych i prowadzenia agitacji domowej25. Jak widaæ spo³ecznoæ ¿ydowska szybko oswoi³a
21 APO/487/8, k. 26, Sprawozdanie z dzia³alnoci WK¯ Delegatura w Olsztynie za I kwarta³ 1948 r., Olsztyn 17 IV 1948 r. [rêkopis].
22 APO/487/8, k. 2930, Sprawozdanie z dzia³alnoci WK¯ w Olsztynie za czas od 1 II  22 IV
1949 r.
23 R. Gieszczyñska, W. Gieszczyñski, ¯ydzi na Warmii i Mazurach po II wojnie wiatowej.
Zarys zagadnienia, Pamiêæ i Sprawiedliwoæ 2006, nr 10, s. 135.
24 APO/487/5, k. 10, Rezolucja Wojewódzkiego Komitetu ¯ydowskiego, Olsztyn 26 VI 1946 r.,
cyt. za: R. Gieszczyñska, W. Gieszczyñski, op. cit., s. 237.
25 APO/487/2, k. 15, Okólnik nr 151 Centralnego Komitetu ¯ydów w Polsce w sprawie
wyborów do Sejmu ustawodawczego, Warszawa 18 XII 1946 r., cyt. za: R. Gieszczyñska,
W. Gieszczyñski, op. cit., s. 238.
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siê z now¹ w³adz¹ i szuka³a u niej poparcia dla odzyskania dóbr posiadanych
przed wojn¹. W³adza ludowa szybko jednak zapomina³a o zaanga¿owaniu
¿ydowskiej spo³ecznoci, o czym wiadcz¹ chocia¿by odmowy na przejêcie
przez nich przedwojennych lokali.
Po wojnie sprawami kultu i dbaniem o miejsca odprawiania modlitw,
czyli domy modlitwy, synagogi i cmentarze zajmowa³a siê ¯ydowska Kongregacja Wyznaniowa z siedzib¹ w Olsztynie. Nie posiada³a odpowiednich rodków, by wyremontowaæ istniej¹ce jeszcze, choæ zdewastowane synagogi czy
zadbaæ o cmentarze. Zwracano uwagê, ¿e cmentarz przy ul. Zyndrama
z Maszkowic w Olsztynie jest w op³akanym stanie i czêciowo rozszabrowany26 . Kilka miesiêcy póniej komitet organizacyjny ¯ydowskich Kongregacji
Wyznaniowych w Polsce zaniepokoi³ siê sprzeda¿¹ przez jedn¹ z olsztyñskich
firm nagrobków pochodz¹cych z tamtejszego cmentarza ¿ydowskiego i okolicznych miast. Zwróci³ siê do ¯ydowskiej Kongregacji Wyznaniowej w Olsztynie z prob¹ o zbadanie tej sprawy27. Problem ten by³ ju¿ chyba znany
w Olsztynie, bowiem dwa tygodnie wczeniej kongregacja podjê³a decyzjê
o uporz¹dkowaniu cmentarza, wybudowaniu ogrodzenia i zatrudnieniu dozorcy. Zwrócono siê z prob¹ do prezydenta Olsztyna o wydzielenie 80 m
siatki ogrodzeniowej28.
Po wojnie stan prawny w³asnoci ¿ydowskiej d³ugo pozostawa³ nieuregulowany. Wynika³o to z generalnego braku ustawodawstwa w nowym pañstwie
polskim. 6 lutego 1945 r. wyszed³ okólnik ministra administracji publicznej
o tymczasowym uregulowaniu spraw wyznaniowych ludnoci ¿ydowskiej.
W punkcie drugim zapisano, i¿ ca³y maj¹tek ruchomy i nieruchomy pozosta³y po b. Izraelickich Gminach Wyznaniowych pozostaje tymczasowo w zarz¹dzie Pañstwa do czasu wejcia w ¿ycie ustawy o mieniu opuszczonym. Maj¹tek przeznaczony jest w pierwszym rzêdzie na cele ¿ydowskich stowarzyszeñ
charytatywnych, kulturalnych itp.29. Maj¹c to na uwadze Wojewódzki Komitet ¯ydowski w Olsztynie w lutym 1946 r. stara³ siê o dwa budynki przy
ul. l¹skiej (póniej przemianowanej na Zyndrama z Maszkowic), pisz¹c
w tym celu do prezydenta miasta. Chodzi³o o dawny dom przedpogrzebowy
i dom ogrodnika usytuowane na cmentarzu ¿ydowskim. W obu tych budynkach by³o 7 pokoi. Zwracano uwagê, ¿e Przy ulicy Grunwaldzkiej Nr 6
równie¿ [s¹] 2 budynki nale¿¹ce tak¿e do wy¿ej wspomnianej Gminy lecz
zamieszka³e przez ludnoæ cywiln¹30. Wobec braku odpowiedzi, w grudniu
26 APO/487/16, k. 48, Pismo ¯ydowskiej Kongregacji Wyznaniowej, Olsztyn 18 III 1947 r.,
cyt. za: R. Gieszczyñska, W. Gieszczyñski, op. cit., s. 241.
27 APO/487/16, k. 59, Pismo ¯ydowskiej Kongregacji Wyznaniowej, Olsztyn 25 VII 1947 r.,
cyt. za: R. Gieszczyñska, W. Gieszczyñski, op. cit., s. 241.
28 APO, WK¯, 487/14, k. 118, Pismo ¯ydowskiej Kongregacji Wyznaniowej do prezydenta
Olsztyna, 12 VII 1947 r. , cyt. za: R. Gieszczyñska, W. Gieszczyñski, op. cit., s. 241.
29 K. Urban, Cmentarze ¿ydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944
1966 (wybór materia³ów), Kraków 2006, s. 6869.
30 APO/487/17, k. 2, Wojewódzki Komitet ¯ydowski do Prezydenta miasta Olsztyna, [Olsztyn] 1 II 1946 r. [rêkopis].
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probê ponowiono, tym razem kieruj¹c pismo do Zarz¹du Miejskiego i powo³uj¹c siê na prawo: Na mocy art. 12 Dekretu z dn. 6 VI 45 r. (Dz.U. Nr 25
poz. 151 z r. 1945) o mocy obowi¹zuj¹cej orzeczeñ sadowych wydanych
w okresie okupacji niemieckiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzki Komitet ¯ydów Polskich w Olsztynie prosi o przekazanie do dyspozycji W.K.¯.Pol. w Olsztynie ni¿ej wymienionych nieruchomoci, stanowi¹cych
w³asnoæ Gminy ¯ydowskiej w Olsztynie: 1) dom przy ul. Grunwaldzkiej Nr 5;
2) dom przy ul. Grunwaldzkiej Nr 5 a; 3) dom przy ul. Kajki Nr 2. Podstaw¹
do zwrotu w/w nieruchomoci jest »Adresbuch Allenstein« z r. 1929/3031.
Z podjêciem ostatecznej decyzji zwlekano doæ d³ugo, bowiem ustawodawstwo nie by³o w kwestii spucizny po¿ydowskiej jednolite. Dla powojennych stosunków w³asnociowych szczególne znaczenie mia³ dekret z 8 marca
1946 r. o maj¹tkach opuszczonych i poniemieckich. Poprzedzi³a go ustawa
z 6 maja 1945 r., która wprowadza³a pojêcie maj¹tek opuszczony i porzucony. W dekrecie wprowadzono jednak pojêcie maj¹tku poniemieckiego, co
mia³o szczególne znaczenie na terenach by³ej III Rzeszy, które przypad³y
Polsce na mocy postanowieñ poczdamskich. Maj¹tek gmin wyznaniowych
¿ydowskich uznawano jako maj¹tek opuszczony, a prawa w³asnoci domów
mieszkalnych, kamienic czy sklepów nale¿¹cych w latach trzydziestych do
¯ydów by³y kwestionowane. Wynika³o to z przejmowania mienia ¿ydowskiego
przez obywateli niemieckich czy to w koñcu lat 30, czy te¿ w trakcie zag³ady
tej spo³ecznoci w latach II wojny wiatowej. St¹d ich maj¹tek ¿ydowski by³
uznawany za mienie poniemieckie i przechodzi³ po 1945 r. na w³asnoæ pañstwa polskiego. Obydwa akty prawne (dekret z 1945 r. i ustawa z 1946 r.)
przewidywa³y przekazywanie maj¹tku ¿ydowskich gmin wyznaniowych m.in.
organizacjom pomocy dla grup ludnoci szczególnie przeladowanych przez
okupanta. Jednak przerwanie ci¹g³oci prawnej ¯ydowskich Zrzeszeñ Religijnych (¯ydowskich Kongregacji Wyznaniowych) z przedwojennymi gminami
znacznie ograniczy³o dostêp do tego maj¹tku i dysponowanie nim. Sytuacjê
komplikowa³ brak osobowoci prawnej zrzeszeñ (kongregacji) i ca³ej wspólnoty wyznania moj¿eszowego. Zaci¹¿y³o to na d³ugie lata nad sytuacj¹ maj¹tkow¹ wspólnoty, a w sytuacjach konfliktowych (i nie tylko) dekret z 8 marca
1946 r. sta³ siê najczêciej przywo³ywanym aktem prawnym32.
Bior¹c pod uwagê powy¿sz¹ interpretacjê przepisów, w marcu 1947 r.
Okrêgowy Urz¹d Likwidacyjny poinformowa³, i¿ nie wszystkie nieruchomoci, o które ubiega siê W.K.¯. stanowi³y w³asnoæ b. gminy ¿ydowskiej
w Olsztynie, na przyk³ad nieruchomoæ przy ul. Kajki 2, jak wynika z niemieckiej ksi¹¿ki adresowej m. Olsztyna Einwohnerbuch z 1939 r. by³a prywatn¹
w³asnoci¹ niemca [pisownia oryginalna] Gizeinreicha Waltera. Zgodnie z dekretem z dnia 8 III 46 r. art. 2 p. 1 o maj¹tkach opuszczonych i poniemieckich
31 APO/487/17, k. 4, Wojewódzki Komitet ¯ydowski do Zarz¹du Miejskiego w Olsztynie,
Olsztyn 6 XII 1946 r. [rêkopis].
32 K. Urban, op. cit., s. 96.
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(Dz.U.R.P.Nr.13 poz. 87) nieruchomoæ jako maj¹tek poniemiecki przechodzi
na w³asnoæ Skarbu Pañstwa. W zwi¹zku z powy¿szym O.U.L. uznaj¹c wniosek za nieuzasadniony anuluje go. Wojewódzki Komitet ¯ydowski mo¿e ubiegaæ siê o przekazanie nieruchomoci, jako prawny nastêpca b. w³aciciela,
jedynie po b. gminie ¿ydowskiej33. Aby udowodniæ w³asnoæ poszczególnych
parceli, WK¯ musia³ prosiæ S¹d Grodzki w Olsztynie Oddzia³ Ksi¹g Wieczystych o wydanie skróconego wyci¹gu z tabeli akt gruntowych, za co oczywicie musia³ sporo zap³aciæ34. Ostatecznie zosta³ im oddany jedynie dom
przedpogrzebowy przy ul. Zyndrama z Maszkowic, który do pocz¹tku lat 50.
pe³ni³ funkcjê mieszkaln¹, a jego w³acicielem by³o Zjednoczenie ¯ydów
w Rzeszy.
Pod koniec lat czterdziestych rozpoczê³a siê wzmo¿ona emigracja ¯ydów
poza granice Polski, g³ównie do Palestyny. Od 14 maja 1948 r. do koñca 1950 r.
do Izraela wyjecha³o ponad 106 tys. polskich ¯ydów. W tej sytuacji sukcesywnie zmniejsza³a siê ich liczba tak¿e na Warmii i Mazurach. Przyczyn tego
zjawiska by³o kilka:
1) Polska sta³a siê cmentarzem ich najbli¿szych z ca³ym baga¿em piêtna getta i krematoriów,
2) po pogromie kieleckim z 4 lipca 1946 r. nasili³ siê brak poczucia
bezpieczeñstwa,
3) wród wielu ¯ydów rozpowszechnione by³o przekonanie o wspó³odpowiedzialnoci spo³eczeñstwa polskiego za Holocaust,
4) powstanie pañstwa Izrael dawa³o szansê na lepsze ¿ycie we w³asnym
kraju35.
Postêpuj¹ca stalinizacja Polski doprowadzi³a do likwidacji wszystkich
organizacji ¿ydowskich. 29 padziernika 1950 r. z po³¹czenia CK¯P i ¿ydowskiego Towarzystwa Kultury powsta³o Towarzystwo Spo³eczno-Kulturalne
¯ydów w Polsce36.

Stosunek do miejsc pochówku
i obiektów cmentarnych
Kiedy zabrak³o spadkobierców wielopokoleniowej spucizny ¿ydowskiej,
budynki i cmentarze zosta³y pozbawione prawdziwego opiekuna, mimo to
przez pierwsze kilka powojennych lat nie mo¿na mówiæ o jakie szczególnej
znieczulicy spo³ecznej. Jak twierdzi³ Antoni So³oma spontanicznym wysi³33 APO/487/17, k. 5, Okrêgowy Urz¹d Likwidacyjny w Olsztynie do Wojewódzkiego Komitetu ¯ydowskiego, Olsztyn, 17 III 1947 r.
34 APO/487/17, k. 9, Do Zarz¹du Miejskiego m. Olsztyna w/m, [Olsztyn] 8 VI 1948 r.
[rêkopis].
35 R. Gieszczyñska, W. Gieszczyñski, op. cit., s. 242243.
36 Zob. szerzej: G. Berendt, ¯ycie ¿ydowskie w Polsce w latach 19501956. Z dziejów
Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce, Gdañsk 2006.
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kiem ludnoci i gospodarki komunalnej zabezpieczano kirkuty, a raczej ich
szcz¹tki, przed naturalnym dzia³aniem czasu37.
W pocz¹tkach lipca 1951 r. ówczesny dyrektor ¯ydowskiego Instytutu
Historycznego, profesor Bernard Mark, skierowa³ do Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Spo³eczno-Kulturalnego ¯ydów w Polsce pismo w sprawie ¿ydowskich cmentarzy, które trafi³o do Urzêdu do spraw Wyznañ, co by³o wówczas
powszechn¹ praktyk¹. Nadarzy³a siê wiêc okazja, aby centralna instytucja
pañstwowa, odpowiedzialna  przynamniej formalnie  za sprawy wyznaniowe, zwróci³a wiêksz¹ uwagê na ten odcinek polityki wyznaniowej. Dla urzêdu nie by³a to zbyt trudna sprawa, gdy¿ nieco wczeniej zainicjowa³ podobne
dzia³ania w odniesieniu do nieu¿ytkowanych ewangelickich nieruchomoci.
Ju¿ 19 marca 1952 r. urz¹d skierowa³ do podleg³ych wojewódzkich referatów
do spraw wyznañ bardzo szczegó³owy kwestionariusz, ¿¹daj¹c informacji
o cmentarzach, obiektach kultu, u¿ytkownikach, ewentualnie zniszczeniach
mienia ¿ydowskiego. Zestawienie zbiorcze wskazuje, ¿e w województwie olsztyñskim w 1952 r. znajdowa³o siê 15 cmentarzy i 9 synagog38.
W latach 50. coraz czêciej dawa³y o sobie znaæ przypadki zderzania siê
racji gospodarczych z racjami religijnymi. Rozwój aglomeracji miejskich
i industrializacja sprawia³y, ¿e by³y to nieuniknione. Tereny cmentarzy stawa³y siê przedmiotem zainteresowania budownictwa mieszkaniowego. Powszechnym zjawiskiem by³y dewastacje, kradzie¿e nagrobków i rozbiórki
ogrodzeñ cmentarnych. W rodowiskach wiejskich i ma³omiasteczkowych
nierzadko cmentarze by³y terenami upraw rolnych czy wypasu byd³a. W³adze
lokalne w przypadku cmentarzy poniemieckich i opuszczonych nie by³y
skore do ich zabezpieczania  wrêcz odwrotnie, wola³y raczej ich likwidacjê
jako sposób pozbycia siê problemu. Nowelizacja ustawy z 1932 r. o cmentarzach przyjêta 31 stycznia 1959 r. dotyczy³a tak¿e cmentarzy nieczynnych
 ich zamykania, likwidacji i przekazania na inne cele. Niezamierzonym
skutkiem intencji ustawodawcy by³o ¿ywio³owe zaw³aszczanie ich na najrozmaitsze cele  inwestycyjne, budowlane, rekreacyjne39. Opuszczone cmentarze sta³y siê ród³em kamienia budowlanego dla mieszkañców odbudowuj¹cych siê miasteczek. W³adze nie przeszkadza³y, a wrêcz niektórymi
zarz¹dzeniami wspomaga³y ten proceder, np. zezwalaj¹c na wykorzystywanie
kamienia nagrobnego pochodz¹cego ze zlikwidowanych cmentarzy pozostaj¹cych w zarz¹dzie i u¿ytkowaniu organów ds. gospodarki komunalnej. Okólnik nr 11 Ministra Gospodarki Komunalnej z 3 VII 1964 r. stwierdza³: cmentarze ¿ydowskie stanowi¹ce maj¹tek opuszczony ( ) przesz³y na w³asnoæ
Pañstwa przez przedawnienie (zasiedzenie) w myl art. 34. ust. 1 tego dekretu (z 8 marca 1946 r.)40. To w³anie te cmentarze powinny byæ zamkniête
z odwo³aniem siê do ustawy z 31 stycznia 1959 r.
37

A. So³oma, W stronê kirkutu .
K. Urban, op. cit., s. 324, 343.
39 Ibidem, s. 445, 642.
40 J. Jagielski, op. cit., s. 12.
38
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W przywo³ywanej tu ustawie zastrzegano, i¿ u¿ycie terenu cmentarnego
po zamkniêciu cmentarza na inny cel nie mo¿e nast¹piæ przed up³ywem
40 lat od chwili ostatniego pochowania zw³ok na cmentarzu. Zwracano przy
tym uwagê, ¿e mimo up³ywu tych lat trzeba zadbaæ, by uszkodzeniu nie
uleg³y pami¹tki wartoci historycznej, archeologicznej lub artystycznej, pami¹tki takie mog¹ byæ przeniesione na odpowiednie miejsce za zezwoleniem
w³aciwego organu administracji prezydium wojewódzkiej (miasta wy³¹czonego z województwa) rady narodowej41.
Likwidacje nieczynnych cmentarzy, g³ównie ewangelickich, ¿ydowskich,
rzadziej katolickich, by³y na tyle powszechne, ¿e 14 lutego 1972 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej, Ludwik Ochocki, wys³a³
do przewodnicz¹cego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie,
Mariana Gotowca, rozporz¹dzenie dotycz¹ce odzyskanego kamienia nagrobnego: Z uporz¹dkowaniem cmentarzy nieczynnych wi¹¿e siê odzysk kamienia nagrobnego ze zlikwidowanych kwater grzebalnych oraz cmentarzy nieczynnych przeznaczonych na inny cel. Wykonawcy robót porz¹dkowych
powinni wy³¹czyæ z ogólnej iloci zebranego kamienia  kamienie o du¿ej
wartoci u¿ytkowej jak: granit czarny, ró¿owy, sjenit, marmury krystaliczne,
labrador oraz niezniszczone elementy nagrobków z granitów jasnych, posegregowaæ je, zewidencjonowaæ i zmagazynowaæ jako materia³ cenny i przydatny do dalszej obróbki na cele nagrobkowe. W 1973 r. ustalono cenê zbytu
20.000 z³ za 1 m3 kamieni pe³nowartociowych  marmurów, granitów
i labradorytów, pochodz¹cych ze z³ó¿ zagranicznych42, co spowodowa³o jeszcze wiêksze zainteresowanie nagrobkami. Ze wzglêdu na ich wartoæ materialn¹, ludzie z tak zwanego wówczas elementu spo³ecznego mogli zabieraæ je z miejsca cmentarnego i korzystnie sprzedawaæ. Sytuacja by³a na tyle
powa¿na i nagminna w ca³ym pañstwie, i¿ zatrwo¿one Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony rodowiska Departament Gospodarki Komunalnej w Warszawie rozes³a³o do urzêdów wojewódzkich pismo dotycz¹ce
odszkodowañ za kradzie¿e zaistnia³e na cmentarzach: W zwi¹zku z powtarzaj¹cymi siê kradzie¿ami ró¿nych urz¹dzeñ cmentarzy i mogi³ (nagrobki,
p³yty, krawê¿niki nagrobkowe itp.) oraz wystêpowaniem osób fizycznych do
zarz¹dów cmentarzy o odszkodowanie z tytu³u dokonanej kradzie¿y, Ministerstwo wyjania, ¿e za te czyny grozi odpowiedzialnoæ karna jak za kradzie¿ i odpowiedzialnoæ cywilna, czyli zobowi¹zanie do naprawienia szkody.
W zwi¹zku z tym zarz¹d cmentarza musi ponieæ odpowiedzialnoæ cywiln¹,
41 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmar³ych (Dz.U. 1959,
Nr 11, poz. 62), cyt. za: Zbiór przepisów dotycz¹cych ochrony i konserwacji zabytków, zestawi³
i oprac. W. Sieroszewski, wyd. II, z serii: Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. Seria B.
T. II, red. K. Malinowski, mps, Warszawa 1960, s. 8283.
42 APO/451/812, k. 18, Zarz¹dzenie nr 75/73 Przewodnicz¹cego Pañstwowej Komisji Cen
w sprawie ustalenia cen kamienia pochodz¹cego z likwidowanych kwater grzebalnych i cmentarzy, Warszawa 21 V 1973 r.
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bowiem jest odpowiedzialny za roztoczenie nale¿ytej pieczy nad terenem
cmentarza43.
Aby ocaliæ pozosta³e w krajobrazie, a pozbawione opiekunów cmentarze
wiejskie i miejskie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie Lucjan
Czubiel wyda³ 7 kwietnia 1984 r. specjalne obwieszczenie, zawieraj¹ce spis
zabytkowych cmentarzy godnych ochrony. W wyniku dog³êbnych badañ terenowych, analizy literatury przedwojennej i sprawozdañ w³adz lokalnych uda³o siê stworzyæ wykaz cmentarzy za³o¿onych przed 1945 r. na terenie województwa olsztyñskiego44. Pozwoli³o to zorientowaæ siê w³adzom gminnym
i powiatowym, czy dany cmentarz ma walory zabytku i ukierunkowaæ ich
dalsze dzia³ania zwi¹zane z porz¹dkowaniem terenów po nieczynnych cmentarzach.

Cmentarz ¿ydowski w Olsztynie
Od 1945 r. w domu ogrodnika przy cmentarzu ¿ydowskim w Olsztynie
mieszka³ Marian Smoliñski oraz dwaj inni ¯ydzi o nazwiskach Zembrzuski
i Malina. Ten ostatni przed 1950 rokiem wyjecha³ do Palestyny45. Smoliñski
zosta³ niebawem wykwaterowany, ale a¿ do mierci w 1968 lub 1969 r. opiekowa³ siê kirkutem, na którym pochowani zostali m.in. rodzice Ericha Mendelsohna. Ró¿nie potoczy³y siê losy samego kirkutu i obiektów przycmentarnych, czyli domu przedpogrzebowego wraz z domem ogrodnika. Poniewa¿
zabudowania cmentarne stanowi³y przed wojn¹ integraln¹ ca³oæ z kirkutem, ich losy powojenne, choæ uk³adaj¹ce siê odmiennie, zosta³y omówione
wspólnie.
Mimo ¿e od wojny minê³o kilka lat, w Olsztynie  podobnie jak w wielu
innych miastach Polski  brakowa³o domów mieszkalnych i budynków urzêdowych, zaistnia³a wiêc potrzeba prawnego uzasadnienia dla wyw³aszczenia
i zaw³aszczenia maj¹tku poniemieckiego, ¿ydowskiego, a nawet prywatnego.
Sta³o siê to mo¿liwe po wydaniu dekretu z 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu
i przekazywaniu nieruchomoci niezbêdnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych (Dz.U. z 1952 r., Nr 4, poz. 3) oraz uchwa³y Komitetu
Ekonomicznego Rady Ministrów z 10 marca 1950 r. w sprawie zagospodarowania niektórych maj¹tków znajduj¹cych siê w ewidencji Urzêdów Likwida43 APO/451/812, k. 5, Ministerstwo Gospodarki Terenowej i Ochrony rodowiska Departament Gospodarki Komunalnej do Urzêdu Wojewódzkiego w Olsztynie, Warszawa 15 III 1974 r.
[odpis].
44 Obwieszenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie z dania 7 kwietnia
1984 r. w sprawie wykazu cmentarzy za³o¿onych przed 1945 r. na terenie woj. olsztyñskiego,
Dz. Urz. WRN w Olsztynie 1984, Nr 4, poz. 19, OBN, Zb. Spec., R  970/1.
45 Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, A. Rzempo³uch, ¯ydowski
Dom Oczyszczenia (Bet Tahara) przy ul. Zyndrama z Maszkowic w Olsztynie. Monografia historyczno-architektoniczna, mps, Olsztyn 2003, s. 7.
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cyjnych (Dz.U. Ministerstwa Finansów z 1950 r., Nr 13, poz. 83)46. W³anie
w zarz¹dzie olsztyñskiego Urzêdu Likwidacyjnego znajdowa³y siê zabudowania na cmentarzu ¿ydowskim.
Na jesieni 1950 r. budynkami tymi zainteresowa³a siê Naczelna Dyrekcja
Archiwów w Warszawie, która skierowa³a pismo do Biura do spraw Wyznañ
z prob¹ o przeznaczenie na cele archiwalne budynków synagog w miastach
wojewódzkich, w których gminy wyznaniowe ¿ydowskie przesta³y faktycznie
istnieæ, wzglêdnie w których znajduje siê kilka niewykorzystywanych synagog. W szczególnoci Naczelna Dyrekcja Archiwów pozwala sobie zwróciæ
uwagê na gmachy synagog w Krakowie, Kielcach, Rzeszowie. Budynki te
niezabezpieczone niszczej¹. Przeznaczenie budynków synagog na cele archiwalne, a wiêc na pomieszczenie kart i dokumentów przesz³oci, nosi wszelkie
cechy uszanowania pierwotnego przeznaczenia tych obiektów. Archiwa zwi¹zane s¹ z prac¹ naukow¹, maj¹c¹ charakter powa¿ny i nie wymagaj¹ masowej frekwencji publicznoci47.
Proba ta nada³a bieg tak¿e zmianie u¿ytkownika Bet Tahara w Olsztynie. Ju¿ w styczniu 1951 r. Archiwum Pañstwowe po uzyskaniu zgody przez
Referat do spraw Wyznañ Prezydium WRN w Olsztynie prosi³o o przekazanie by³ego ¿ydowskiego domu przedpogrzebowego po³o¿onego przy ul. Zyndrama z Maszkowic w Olsztynie, na cele pomieszczenia magazynu archiwalnego. Do proby do³¹czono szkic sytuacyjny i wyci¹g z tabeli hipotecznej48.
W kolejnym pimie uszczegó³owiono po³o¿enie dzia³ki i ju¿ 9 marca 1951 r.
dom przedpogrzebowy projektu Ericha Mendelsohna, jako nieruchomoæ po
by³ym Zwi¹zku ¯ydów w Olsztynie, przekazano na czas nieokrelony protoko³em zdawczo-odbiorczym na potrzeby archiwum olsztyñskiego. Okrêgowy
Urz¹d Likwidacyjny w Olsztynie reprezentowany by³ przez naczelnika Szymona Szafirszteina, a Archiwum Pañstwowe przez mgr. Tadeusza Grygiera.
Przekazania dokonano w obecnoci przedstawiciela Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Olsztynie, inspektora Adolfa Dujanowicza. Ca³¹ transakcjê usankcjonowano prawnie na mocy art. 12 pkt 1 dekretu z dnia 8 marca
1946 r. o maj¹tkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. R.P. Nr 13. poz. 87).
W dokumencie zapisano, i¿ przekazane nieruchomoci sk³adaj¹ siê z dwóch
budynków murowanych d³ugoci 17 i 18 mtr szer. 10 i 17 mtr wys. 2,5 i 3
kryte dachówk¹ w stanie 60 i 20% przy ul. Zyndrama z Maszkowic (dom
przedpogrzebowy i synagoga). Archiwum zobowi¹za³o siê dbaæ o przejête
nieruchomoci i ubezpieczyæ je od ognia49. Nale¿y tu zwróciæ uwagê, ¿e jesz46

K. Urban, op. cit., s. 226.
Pismo Ministerstwa Owiaty do Biura do Spraw Wyznañ przy Prezydium Rady Ministrów na rêce Ob. Dyr. Dru¿yñskiego [w³aciwie nazwisko powinno brzmieæ Darczewskiego],
Pismo w sprawie budynków synagog, Warszawa 9 XI 1950 r., cyt. za: K. Urban, op. cit., s. 306.
48 Pismo Ministerstwa Owiaty do Urzêdu do spraw Wyznañ, Warszawa 23 I 1951 r., cyt.
za: K. Urban, op. cit., s. 307.
49 Referat do spraw Wyznañ PWRN w Olsztynie do Urzêdu do spraw Wyznañ w Warszawie, Olsztyn 10 III 1951 r., cyt. za: K. Urban, op. cit., s. 308309.
47
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cze wówczas nie znano wczeniejszego przeznaczenia obu budynków, pisz¹c
¿e oprócz domu przedpogrzebowego przejêto tak¿e synagogê.
Remont i przebudowa na potrzeby u¿ytecznoci publicznej  biura i magazyny  spowodowa³y zatarcie pierwotnej koncepcji architektonicznej Mendelsohna, m.in. po³o¿ono strop Kleina nad pomieszczeniem sali g³ównej
Domu Oczyszczenia, zamkniêto wyjcie na cmentarz w cianie po³udniowej.
Podczas drugiego remontu w 1971 r. wybudowano ³¹cznik pomiêdzy Domem
Oczyszczenia a domem mieszkalnym, a tym samym po³¹czono je w ca³oæ
funkcjonalno-przestrzenn¹50. Koszt remontu budynków w latach 19711975
wyniós³ 1 200 000 z³otych51 .
U¿ytkownika ani prawnego opiekuna nie znalaz³ natomiast cmentarz
¿ydowski, który podobnie jak wiele innych w ca³ej Polsce, uleg³ celowej dewastacji. Warto czytaj¹c poni¿sze dokumenty, wspomnienia i oceny zastanowiæ
siê, ile w tym by³o z³ej woli w³adz polskich, tych centralnych i tych lokalnych.
Czy by³a to zamierzona dewastacja sterowana odgórnie? Je¿eli tak, to
w jakim celu? A mo¿e by³y to po prostu chuligañskie wybryki nieuwiadomionego spo³eczeñstwa (m³odzie¿y, pijaków)? Wszak cmentarze stanowi³y ³atwy
³up dla z³odziei kamieni szlachetnych, które za korzystn¹ cenê mo¿na by³o
sprzedaæ. Nota bene po wielu latach propagandy prospo³ecznej i uwiadamiania, czym jest wspólne dobro, nawet w XXI wieku mielimy plagê z³omiarzy,
którzy kradli kable wysokiego napiêcia i szyny kolejowe, by zarobiæ na ich
sprzeda¿y.
Kirkut w Olsztynie by³ u¿ytkowany do 1934 r.52, a cmentarz formalnie
zamkniêto w roku 1955. Chocia¿ do dnia dzisiejszego nie zachowa³ siê ani
jeden pomnik, pozosta³ jednak czytelny uk³ad alei i piêkny starodrzew (g³ównie lipy) w liczbie 69. Szczególnie widoczna jest aleja w dolnej, póniejszej
czêci cmentarza. Zachowa³y siê fragmenty grobowców, w które wros³y drzewa. Lokalny wp³yw widoczny na cmentarzu w Olsztynie to cementowe lub
kamienne obramienia mogi³, które w innych regionach nie by³y stosowane53.
Mimo ¿e spo³ecznoci ¿ydowskiej ju¿ nie by³o w Olsztynie, to jednak pojedynczy wyznawcy judaizmu byli bardzo zaniepokojeni stanem cmentarza.
W kwietniu 1959 r. napisali list do redakcji ogólnopolskiego ¿ydowskiego
pisma Fo³ks Sztyme (G³os Ludu), który za porednictwem Zarz¹du G³ównego TSK¯ zosta³ przekazany Ministerstwu Spraw Wewnêtrznych.
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P. ¯ukowska, Dom Mendelsohna, Spotkania z Zabytkami 2006, nr 11, s. 3738.
Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków [dalej WUOZ]/5603, teczka Synagogi i cmentarze ¿ydowskie na terenie województwa olsztyñskiego. Sprawy ogólne, Ministerstwo Kultury
i Sztuki, Zarz¹d Muzeów i Ochrony Zabytków do WKZ Olsztyn, ul. Zwyciêstwa 7/9, Warszawa
8 II 1984 r.
52 WUOZ/5604, teczka Synagogi i cmentarze ¿ydowskie na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego. Poszczególne miejscowoci, Prezydium WRN Wydzia³ Kultury WKZ do MKiS
ZMiOZ Krakowskie Przedmiecie 15/17, [Olsztyn] 10 VII 1962 r.
53 M. Bartnik, Ciche pieni. O likwidacji cmentarza ¿ydowskiego w Olsztynie, Borussia
2005, nr 37, s. 178179.
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Oto fragment listu opisuj¹cego dewastacjê kirkutu w latach piêædziesi¹tych: Wspomniany cmentarz jest nieczynny. My atoli, jako stali mieszkañcy
miasta wiemy, ¿e jeszcze w r. 1949 byli tu pogrzebani ludzie, a zatem wed³ug
przepisów prawa nie mo¿e on byæ naruszony i winien siê znajdowaæ pod
opiek¹ administracji pañstwowej przez wiele jeszcze lat. Na tym to cmentarzu znajdowa³o siê do ostatnich jeszcze dni wiele drogich sercom potomnych
pami¹tek po zmar³ych cz³onkach ich rodzin w postaci nagrobków wykonanych z bardzo cennego materia³u jak: z marmuru, granitu szwedzkiego
i innego materia³u. Na nagrobkach tych wyryte by³y poza tym cenne napisy,
wersety z Biblii i modlitw, wiadcz¹ce o g³êbokim kulcie dla zmar³ych. Cmentarz ten by³ i jest jeszcze stale odwiedzany przez rodziny zmar³ych. Ostatnio
np., ale jeszcze przed zniszczeniem go, odwiedzi³ tu grób ojca swego znany
uczony, profesor Uniwersytetu w Jerozolimie dr A. L. Olitzki, który bawi³
w Polsce z racji odbywaj¹cego siê u nas zjazdu Miêdzynarodowego Naukowców i dziêkowa³ nam ze ³zami w oczach za opiekê i porz¹dek oko³o grobu.
Prawd¹ jest, ¿e na pami¹tki te, a raczej na cenny materia³, z którego by³y
one wykonane zwrócone by³y zawsze oczy przeró¿nych szabrowników i z³odziejów cudzego mienia. Jeden z podpisanych ni¿ej obywateli [Smoliñski
Marian] poczuwa³ siê do obowi¹zku pilnowania ich i bronienia przed grabie¿¹ i niszczeniem. Z w³asnej inicjatywy i bezinteresownie ogradza³ on w tym
celu cmentarz parkanem i drutem i mo¿e przytoczyæ dziesi¹tki przyk³adów,
jak z nara¿eniem ¿ycia spêdza³ owe hieny ludzkie z cmentarza, gro¿¹c przywo³aniem milicji. Jako¿ przed szabrownikami uda³o mu siê obroniæ cmentarz
i jego pami¹tki. Niestety, w jesieni 1958 r. przyby³a na cmentarz jaka liczniejsza grupa ludzi. Na jego zapytanie czego szukaj¹ tu oni odpowiedzieli, ¿e
s¹ przedstawicielami Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i zadaniem ich
jest zabezpieczenie znajduj¹cych siê tu materia³ów nagrobkowych. Ludzie ci
rozkopali najpierw jeden z grobów, wyrzucili z niego koci ogl¹daj¹c je dok³adnie. Nastêpnie pozostawiwszy grób otwarty, porozwalali otaczaj¹ce
cmentarz mury wprowadzili traktory i w ci¹gu kilku dni wywieli wszystkie
wartociowe pomniki, pozostawiaj¹c otwarty cmentarz, rozkopane groby i te
nagrobki, które nie przedstawiaj¹ ¿adnej wartoci materialnej. Próba interwencji wymienionego Smoliñskiego w Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej nie da³a rezultatu. Patrz¹cemu na tê robotê obywatelowi Smoliñskiemu wydawa³o siê, i¿ takiej profanacji cmentarza
dokonywanej w bia³y dzieñ nie mogli przecie¿ dopuciæ siê ludzie urzêdowi,
przedstawiciele w³adzy pañstwowej. Wygl¹da³o to raczej na zakrojon¹ na
szersz¹ skalê akcjê szabrownicz¹ ze strony ludzi nie uznaj¹cych ani litery
prawa, ani kultu religijnego, ani nawet sumienia ludzkiego. O prawdzie
naszych s³ów przekonaæ siê mo¿na zreszt¹ jeszcze i dzi, gdy¿ do dzi dnia
cmentarz stoi nieogrodzony, nagrobki zburzone, jakby pod dzia³aniem jakiego szczególniejszego kataklizmu i nie widaæ ¿adnego zainteresowania siê
i opieki nad tym obiektem ze strony w³adz miejskich czy milicyjnych.
W rezultacie cmentarz przestawia dzi jedn¹ wielk¹ ruinê. Otwarty ze
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wszystkich stron stanowi dzi teren, na którym pijacy i wszelkiego rodzaju
chuliganeria urz¹dza orgie, a co gorsza nawet m³odzie¿ przedszkolna u¿ywa
miejsca cmentarnego jako placu zabaw, depce nagrobki, burzy pozosta³e pomniki, ³amie drzewa i wyprawia niesamowite wrzaski. My zainteresowani
w tym obywatele nie wyobra¿amy sobie, z czym ta m³odzie¿ wejdzie póniej
do szko³y i jak reagowaæ bêdzie na s³owa wychowawców na temat kultu dla
zmar³ych, skoro dzi nie ma komu zwróciæ jej na te sprawy uwagi. A trzeba
jeszcze wiedzieæ, ¿e tak zdewastowany i sprofanowany cmentarz le¿y przy
ulicy, któr¹ przechodz¹ codziennie setki m³odzie¿y szkolnej do jednej z nowo
zbudowanych szkó³ przy ulicy K. Jagielloñczyka. Taki widok nie jest chyba
dla niej dobrym przyk³adem. Niniejszy list kierujemy do redakcji G³osu
z myl¹, ¿e zechce ona zaj¹æ siê zbadaniem tej sprawy i poruszeniem jej
u kompetentnych w³adz, albowiem to, co tu siê sta³o, ur¹ga wszelkiemu
prawu i etyce, wychowawczo na otoczenie na pewno nie oddzia³uje, a nasze
najwiêtsze uczucia g³êboko rani54.
Niestety, oczekiwanego efektu nie by³o, co potwierdzaj¹ inne relacje zebrane przez Magdalenê Bartnik od mieszkañców pobliskich ulic55. Krystyna
Wiwatowska-Chyliñska, kierownik IV oddzia³u Archiwum Pañstwowego
w Olsztynie, który mieci³ siê w domu przedpogrzebowym, wspomina³a, jak
wygl¹da³ cmentarz pod koniec 1969 r.: Pomniki by³y du¿e, eleganckie
i bogate, z czarnego marmuru, tablice by³y porozbijane, niektóre pomniki
by³y ogrodzone p³otkami, ³añcuszkami. Na brzegu by³y tylko resztki coko³ów,
obmurowania. Cmentarz koñczy³ siê kiedy murkiem, bo mieci³y siê tam
jakie warsztaty, i w lewej czêci, w przejciu w stronê ulicy Jagielloñczyka,
koñczy³ siê murem, natomiast sam rodek by³ pusty, tak jakby by³a kiedy tam
brama. Przy cianie nastêpnego budynku pomniki by³y ju¿ wtedy zdewastowane, pozosta³y tylko coko³y. Franciszek Soko³owski, kierownik II oddzia³u Archiwum Pañstwowego pamiêta³, ¿e widzia³ tam piêkny ró¿owy marmur i powycinane na nagrobkach arabeski. Natomiast Zbigniew Gosztowtt, który
w latach 60. jako licealista przesiadywa³ z kolegami na cmentarzu wspomina³:
Przeliczne pomniki, takich siê nie widzi, chyba ¿e na Pow¹zkach. Królowa³
czarny marmur. W dole by³ piêkny pomnik, by³o to miejsce naszych spotkañ.
Niestety, nie mo¿na odszukaæ ¿adnej dokumentacji cmentarza, nie zosta³a zrobiona ani jedna fotografia. Lucjan Czubiel w rozmowie z Magdalen¹
Bartnik powiedzia³, ¿e z nakazu WKZ opiekunem cmentarza by³ Wydzia³
Gospodarki Komunalnej Urzêdu Miejskiego, wiêc decyzjê o likwidacji podj¹³
ten wydzia³56. Tymczasem mo¿na przypuszczaæ, ¿e gdyby konserwator wzi¹³
pod opiekê zarówno cmentarz ¿ydowski, jak i ewangelicki, mog³yby one ocaleæ. wiadcz¹ o tym dwa dokumenty znalezione w archiwum Wojewódzkiego
54 Archiwum ¯ydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. TSK¯, t. 4/1959 r., Zarz¹d
G³ówny TSK¯ do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych na rêce Dyrektora ob. Chmilewskiego,
Warszawa 29 IV 1959 r., cyt. za K. Urban, op. cit., s. 533534.
55 M. Bartnik, op. cit., s. 179.
56 Ibidem, s. 182.
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Urzêdu Ochrony Zabytków. Otó¿ procedura likwidacyjna by³a nastêpuj¹ca:
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej wnioskowa³o o zmianê u¿ytkowania
dwóch cmentarzy grzebalnych w Olsztynie 1) cmentarz ¿ydowski przy
ul. Zyndrama z Maszkowic, 2) cmentarz ewangelicki przy al. Wojska Polskiego i ul. Rataja. Zwróci³o siê w tej sprawie do Ministerstwa Kultury i Sztuki
Zarz¹du Muzeów i Ochrony Zabytków z prob¹ o wyra¿enie zgody. Wobec
tego w kwietniu 1969 r. Zarz¹d prosi³ Obywatela Konserwatora o mo¿liwie
szybk¹ informacjê czy w/w cmentarze nie stanowi¹ obiektu zabytkowego
o znaczeniu historycznym lub kulturalno-artystycznym (np. zabytkowe nagrobki itp.)57. Na co, jakby zrzucaj¹c z siebie odpowiedzialnoæ, Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Olsztynie uprzejmie informuje, ¿e cmentarze grzebalne w Olsztynie zosta³y zamkniête i nie stanowi¹ ¿adnego obiektu zabytkowego o znaczeniu historycznym lub kulturalnym i artystycznym58.
Przy skrzy¿owaniu ulic Grunwaldzkiej i Zyndrama z Maszkowic mieci³a
siê knajpa Pod Koniem zwana tak¿e Tatar (obecnie jest tu sklep z u¿ywan¹ odzie¿¹). Gocie tego lokalu wielokrotnie przenosili imprezy w okolice
cmentarne. W 1970 r. na cmentarzu zamordowano kobietê. Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e w bezporedni sposób przyczyni³o siê to do likwidacji cmentarza.
Mieszkanka domu przy ul. Smêtka, Wanda Gosztowtt, wspomina³a, ¿e: Najpierw ginê³y pojedyncze pomniki, a póniej by³a generalna rozbiórka, miêdzy
1968 a 1970 rokiem. Plany likwidacji cmentarza by³y wiadome dawno, mieli
zrobiæ w tym miejscu park. Krystyna Wiwatowska-Chyliñska, pracuj¹c w
pobli¿u cmentarza, zapamiêta³a szczegó³y likwidacji kirkutu: To musia³o byæ
przed 1971 rokiem, zim¹. Przyjecha³a ciê¿arówka i fura w konie. Jacy ludzie
zaczêli rozbieraæ co lepsze pomniki, ³adowaæ na przyczepy, dzia³o siê to
w ci¹gu dnia. Wówczas moja pracownica pobieg³a do zamku i zadzwoni³a na
milicjê, powiedzia³a, ¿e kradn¹ z cmentarza pomniki. Tego samego dnia przyjecha³a milicja, wylegitymowa³a rozbieraj¹cych. To pierwsze podejcie do wywo¿enia skoñczy³o siê tym, ¿e ci ludzie zostawili to i wyjechali. Ale za kilka
dni przyjechali ponownie i widocznie ju¿ mieli pozwolenie, bo ich nikt nie
legitymowa³. Sytuacjê tê opisywa³ te¿ Boles³aw Wolski, architekt, który jako
pierwszy przypomnia³ postaæ Ericha Mendelsohna: Pomniki wyrywano miejskimi traktorami, widzia³em jak ci¹gniki wywleka³y obudowy nagrobków.
Trwa³o to parê tygodni, nikt siê temu nie dziwi³. Pamiêtam, jak wywozili
pomniki, g³ównie lastrykowe, a te porz¹dniejsze zmagazynowano. Potem zasiano trawkê. Inny mieszkaniec domu s¹siaduj¹cego z cmentarzem, Czes³aw
Kolano, mówi³: Co tam siê dzia³o?! W dzieñ rwali pomniki, wieczorem przychodzi³a granda ludzi, opryszków, rozkopywali groby, wyrywali zêby, piercionki. Nikt tego nie pilnowa³, nie wiem, kto wyrywa³, ale wiem, ¿e przycho57 WUOZ/5604, teczka Synagogi i cmentarze ¿ydowskie na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego. Poszczególne miejscowoci, MKiS ZMiOZ do Prezydium WRN Wydzia³ Kultury WKZ, Warszawa 25 IV 1969 r.
58 Ibidem, Prezydium WRN Wydzia³ Kultury WKZ do MKiS ZMiOZ w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiecie 15/17 [Olsztyn] 8 V 1969 r.
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dzili, rozkopywali, wyrywali. Póniej przyjecha³ spychacz i wszystko przy
ziemi wyrówna³ i zrobili park. Natomiast Kazimierz Borowik dopowiedzia³,
¿e resztki nagrobków spychali do bagna, jednak gdy zobaczyli, ¿e na powierzchni s¹ ludzkie zw³oki, ¿e do tego bagna spychaj¹ ludzkie koci, przestali to robiæ59.
Jako pierwszy z historyków Jerzy Sikorski zwróci³ uwagê na losy macew
z olsztyñskiego cmentarza. Powiedzia³ mi, ¿e u¿yto ich do umocnienia skarpy
przy dawnym Klubie Garnizonowym Casablanka pod olsztyñskim zamkiem. Co prawda powo³ywa³a siê na to wczeniej Magdalena Bartnik, ale
umieci³a ona b³êdn¹ informacjê, jakoby fakt ten opisa³ Sikorski w swojej
ksi¹¿ce Galopem przez stulecia. Sikorski potwierdzi³, i¿ po raz pierwszy mówi³ o macewach przy Casablance na pocz¹tku lat 90. w audycji Radia
Olsztyn z okazji zaduszek60. Macewy pozosta³y tam do lata 2011 r., kiedy to,
przy okazji remontu tego obiektu, zosta³y przekazane Stowarzyszeniu Wspólnota Kulturowa Borussia, które jako w³aciciel Domu Przedpogrzebowego
przy ul. Zyndrama z Maszkowic zamierza urz¹dziæ tam lapidarium61. Macew
naliczono oko³o 80 sztuk. Ju¿ pobie¿na obserwacja terenowa uwiadomi³a mi,
i¿ zosta³y wmurowane napisami do wewn¹trz, co je uratowa³o. Czêæ napisów w jêzyku hebrajskim i niemieckim by³a widoczna na ods³oniêtych czêciach p³yt. Druga informacja mówi¹ca o kamieniach nagrobnych dotyczy
którego ze skrzy¿owañ ulicy Grunwaldzkiej na wysokoci albo ulicy Zyndrama, albo poni¿ej, gdzie w trakcie prac remontowych macewy wrzucano
w wykop. Niestety, do dzisiaj nagrobki nie s¹ stamt¹d wydobyte.

Nowe funkcje przedwojennych synagog
i kamienic ¿ydowskich
Zgodnie z uchwa³¹ o przejêciu dóbr poniemieckich, tak¿e wiele budynków ¿ydowskich przesz³o na w³asnoæ pañstwa. Spowodowane to by³o faktem
licznej emigracji ¯ydów w koñcu lat 30. XX wieku lub te¿ konfiskat¹ ich
w³asnoci przez w³adze hitlerowskie, szczególnie po nocy kryszta³owej. By³a
to sytuacja typowa dla ca³ego kraju. Przyk³adem niech bêdzie Poznañ, gdzie
w dawnej synagodze, przekszta³conej w p³ywalniê jeszcze w czasach okupacji
hitlerowskiej, tak¿e po wojnie utworzono basen. Nota bene pe³ni tê funkcjê
do dzisiaj i dopiero po prze³omie 1989 r. umieszczono na budynku tablicê
przypominaj¹c¹, ¿e by³a to niegdy ¿ydowska synagoga62.
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Cytaty za: M. Bartnik, op. cit., s. 180181.
Rozmowa z dr Jerzym Sikorskim, Olsztyn 23 XI 2010 r. Fotografie macew przy ówczesnej Casablance w:. I. Lewandowska, Trudne dziedzictwo , s. 160.
61 E. Mazgal, Poszukiwacze macew, Gazeta Olsztyñska 2011, z dn. 27 V.
62 E. Bergman, Inwentaryzacja i ochrona cmentarzy ¿ydowskich, Studia i Materia³y
1992, wydanie specjalne: Materia³y z konferencji Problemy ochrony i konserwacji cmentarzy
¿ydowskich w Polsce. Cmentarze 2, Warszawa 1992, s. 25.
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Równie¿ w Olsztynie dom na rogu ul. Ko³³¹taja i Okopowej zosta³ przejêty przez pañstwo polskie i przeszed³ we w³adanie Miejskiego Zarz¹du Budynków Mieszkalnych (póniej Przedsiêbiorstwa Gospodarki Miejskiej). Po wojnie w dawnym domu modlitwy wymieniono jedynie stolarkê okienn¹ i dwa
razy odnawiano elewacjê. Przez lata na parterze by³ sklep motoryzacyjny,
u góry mieszkania. W 1974 r. Wydzia³ Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony rodowiska Urzêdu Miejskiego w Olsztynie wyda³ nakaz opracowania orzeczenia o stanie technicznym budynku. W uzasadnieniu napisano: Budynek mieszkalny stanowi zabytek kultury materialnej i wymaga
starannej opieki ze strony u¿ytkowników. Obecny stan budynku jest niezadowalaj¹cy. Orzeczenie techniczne okreli aktualny stan techniczny oraz potrzeby remontowe63. Niestety, za tym nakazem nie posz³y ¿adne prace,
a stan obiektu pogarsza³ siê z roku na rok. Ostatecznie w po³owie lat 80.
lokatorów wykwaterowano, a dom przeznaczono do remontu. Czeka³ na swoj¹ kolej i lepsz¹ kondycjê finansow¹ w³aciciela (tj. PGM-u) kilka lat. Nieu¿ytkowany niszcza³ i ulega³ dewastacji.
Gdy pod koniec lat 80. XX w. konserwator zabytków przyst¹pi³ do sporz¹dzania dokumentacji budynku, stwierdzi³ bardzo z³y stan techniczny. Ju¿ wówczas wnêtrze by³o zdewastowane, a instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna
i gazowa rozkradzione. Postulowa³ natychmiastowy kompleksowy
remont kapitalny, z przemurowaniem cian, wymian¹ stropów i pokrycia dachowego, pod³óg, stolarki64. Na pocz¹tku grudnia 1987 r. budynkiem zainteresowa³o siê Przedsiêbiorstwo Eksportu Wewnêtrznego Pewex, które prosi³o o przekazanie go na rzecz przedsiêbiorstwa, w zamian za przeprowadzenie kapitalnego
remontu65. Decyzja konserwatora musia³a byæ szybka. I rzeczywicie, w ostatnim dniu 1987 r. Urz¹d Wojewódzki, Wydzia³ Kultury i Sztuki, Wojewódzki
Konserwator Zabytków w Olsztynie wyrazi³ zgodê na przejêcie i wyremontowanie owej kamienicy. Jednoczenie powo³uj¹c siê na ustawê o ochronie zabytków
z 1962 r. nakazano w opracowanej dokumentacji uwzglêdniæ poni¿sze wytyczne:
 zachowaæ istniej¹c¹ bry³ê obiektu i przesklepione kolebkami zabytkowe piwnice,
 tynki zewnêtrzne wykonaæ jako wapienne, g³adkie,
 zrekonstruowaæ zniszczony gzyms krenela¿owy na elewacji od strony
ul. H. Ko³³¹taja,
 odtworzyæ historyczny podzia³ osiowy w poziomie parteru (w miejsce
istniej¹cych witryn zaprojektowaæ otwory okienne ze stolark¹ indywidualn¹
na wzór istniej¹cej na I-szym piêtrze)66.
63 WUOZ, teczka Olsztyn, ul. Ko³³¹taja 16. Dawna synagoga, Urz¹d Miejski w Olsztynie
Wydzia³ Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony rodowiska do Miejskiego Zarz¹du
Budynków Mieszkalnych w Olsztynie, Olsztyn 6 VI 1974 r.
64 (t), Burzenie bó¿nicy, Gazeta Wyborcza 1993 z dn. 24 II.
65 WUOZ, teczka Olsztyn, ul. Ko³³¹taja 16. Dawna synagoga, Przedsiêbiorstwo Eksportu
Wewnêtrznego Pewex do Urzêdu Wojewódzkiego WKZ w Olsztynie, 8 XII 1987 r.
66 Ibidem, Urz¹d Wojewódzki WKiS WKZ do Przedsiêbiorstwa Eksportu Wewnêtrznego
Pewex Zespó³ Handlowy w Olsztynie ul. Marchlewskiego 18/22, Olsztyn 31 XII 1987 r.
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Wymogi te chyba przerazi³y przedsiêbiorstwo, które w lipcu 1988 r. wycofa³o siê z chêci przejêcia budynku. Zosta³ on póniej rozebrany i zbudowany
od nowa z zachowaniem dawnego stylu architektonicznego.
W 1955 r. odbudowano kamienicê zwan¹ Burmistrzówk¹, pod numerem 11/16 przy Starym Rynku w Olsztynie, z przeznaczeniem na lokale
mieszkalne, a na parterze  handlowe (od wielu lat mieszcz¹ siê tam Delikatesy). Badacz architektury Olsztyna  Rafa³ Bêtkowski podaje, ¿e odtworzono ostro³ukowe arkady, lecz budynek powiêkszono przy tym i podwy¿szono,
nadaj¹c mu charakter neobarokowy. Podczas odbudowy usuniêto te¿ wszystkie ocala³e z wojennej po¿ogi resztki zabytkowej budowli. Nikt nie zadba³
o ich zachowanie. redniowieczne piwnice oraz mury magistralne domu,
uznanego za najstarszy dom podcieniowy Prus Wschodnich, zosta³y wyburzone. Jedyny autentyczny fragment  gotycki ³uk ponad biegn¹cym podcieniami pasa¿em  przetrwa³ jakby przypadkiem, wtopiony w arkadê s¹siedniej
kamienicy nr 1067. Na fasadzie tej kamienicy w latach powojennych (niestety, nie uda³o siê ustaliæ podczas którego remontu) nad oknami pierwszego
piêtra wyt³oczono ozdoby  gwiazdy Dawida, jako symbol obecnoci ¿ydowskiej w przedwojennym Olsztynie, znak w³asnoci tej kamienicy przed
II wojn¹ wiatow¹ i niejako ho³d z³o¿ony tej nacji68.
Innym budynkiem wiadcz¹cym o dziedzictwie ¿ydowskim nie zniszczonym w okresie powojennym jest willa przy ul. Mochnackiego 4. Wed³ug opisu
mi³onika historii i architektury Olsztyna, Stanis³awa Piechockiego najciekawsze dekoracje, przydaj¹ce willi dyskretnego uroku, wystêpuj¹ w pseudoryzalicie rodkowym, szczególnie wokó³ dwóch okien pierwszego piêtra
zwieñczonych pó³kolistymi naczó³kami. Uwa¿ny obserwator dojrzy w tym
miejscu, po obu stronach zworników, girlandy podtrzymywane przez syreny,
mityczne nimfy morskie przedstawione w postaci kobiet-ryb oraz medalion
uformowany w kszta³cie wieñca z wstêgami. W jego tarczy umieszczono stylizowane inicja³y »A.B.« [Abraham Brün] zawiadczaj¹ce, od ponad stu lat po
dzieñ dzisiejszy, kto by³ budowniczym i zarazem pierwszym w³acicielem
domu. Ca³oæ wieñczy trójk¹tny szczyt ze s³onecznikiem i obeliskiem sterczynowym. W centralnym punkcie szczytu zawarto przypominaj¹c¹ kartusz dekoracjê opart¹ na motywie ko³a i krzy¿a maltañskiego z dat¹ »1904« [rok
zbudowania domu]69.
Elementy dekoracyjne elewacji, wiadcz¹ce o przedwojennej kulturze ¿ydowskiej, posiada te¿ do dnia dzisiejszego kamienica z pocz¹tku XX w. przy
dzisiejszym placu Bema w Olsztynie pod nr 34. S¹ to wykonane w tynku
67

R. Bêtkowski, Dom z gotyckimi ³ukami, Debata 2008, nr 6, s. 26.
Obserwacja w³asna autorki i rozmowa z przewodniczk¹ Noemi Ba¿anowsk¹ podczas
spaceru po miecie ladami ¯ydów olsztyñskich w ramach IV Dni Kultury ¯ydowskiej, 3 X
2010 r. Przeprowadzona kwerenda dokumentów w Wojewódzkim Urzêdzie Konserwatora Zabytków dotycz¹cych kamienicy pod nr 11/16 nie pozwoli³a, niestety, ustaliæ daty remontu i osoby
odpowiedzialnej za projekt oraz realizacjê tego elementu fasady.
69 S. Piechocki, Olsztyn magiczny, Olsztyn 2002, s. 109.
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elementy zdobnicze oparte na motywach masoñskich, judaistycznych i kabalistycznych, w postaci gwiazd Dawida oraz symboli geometrycznych, astronomicznych i botanicznych70.

W³adza, nauka i publicystyka wobec
dziedzictwa ¿ydowskiego w regionie do 1989 r.
Tak¿e w nauce i publicystyce temat dziedzictwa ¿ydowskiego na ziemiach pruskich pojawia³ siê, aczkolwiek sporadycznie. Janusz Jasiñski wspomina³, ¿e w 1965 r. Orodek Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego
w Olsztynie zorganizowa³ z du¿ym rozmachem ogólnopolsk¹ sesjê naukow¹
na temat stanu i potrzeb badawczych na Warmii i Mazurach. Zwróci³ wówczas uwagê, ¿e obok problematyki polskiej i niemieckiej nale¿y równie¿ poruszyæ kwestiê ludnoci litewskiej, ¿ydowskiej oraz cygañskiej, pomijan¹
w dotychczasowych badaniach, a tak¿e pog³êbiæ problem zamieszka³ych
w powiecie mr¹gowskim filiponów71. Ten sam historyk w artykule o udziale
Wojciecha Kêtrzyñskiego w powstaniu styczniowym opisa³ dzia³alnoæ ¯yda
Eyssiga Kellera w Rozogach na Mazurach, który wspiera³ insurgentów,
a tak¿e drugiego, Rejchlanda, który ich wydawa³ Prusakom72. W naukowy
sposób opracowano te¿ sytuacjê ¯ydów w okresie hitlerowskim w Prusach
Wschodnich. Bohdan Kozie³³o-Poklewski i Ewa Korc w 1983 r. wyst¹pili
z referatami na ten temat na miêdzynarodowej konferencji73.
W po³owie lat 60. Boles³aw Wolski i Andrzej Wakar na ³amach Warmii
i Mazur popularyzowali sylwetkê Ericha Mendelsohna74, a Andrzej Wakar
wielokrotnie pisa³ o spo³ecznoci ¿ydowskiej na ³amach pracy wydanej
w 1971 r. pt. Olsztyn 1353194575. W latach 70. i 80. XX w. wychodzi³y
70

Ibidem, s. 74.
J. Jasiñski, Na marginesie artyku³u o ¯ydach w Prusach Wschodnich, Komunikaty
Mazursko-Warmiñskie 2001, nr 1, s. 86. Plonem wspomnianej sesji by³y materia³y pokonferencyjne. Por. J. Jasiñski, Potrzeby badawcze historiografii Warmii i Mazur od koñca XVIII do 1945 r.,
w: Stan i potrzeby badawcze nauk spo³ecznych na Warmii i Mazurach. Referaty z sesji naukowej
w Olsztynie 2627 luty 1965 r., Olsztyn 1966, s. 4757.
72 J. Jasiñski, Wojciech Kêtrzyñski w powstaniu styczniowym, Komunikaty MazurskoWarmiñskie 1967, nr 12, s. 85120.
73 B. Kozie³³o-Poklewski, Rola antysemityzmu w propagandzie partii hitlerowskiej w Prusach Wschodnich, G³ówna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, w: Miêdzynarodowa Sesja Naukowa nt. Hitlerowskie Ludobójstwo w Polsce i Europie 19391945 Warszawa,
1417 kwietnia 1983. Publikacje G³ównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce
19451982, w wersji ang. Publications of the Main Commission vor Investigation of Nazi Crimes
in Poland 19451982, red. S. Kania, Warszawa 1983. Zob. te¿ E. Korc, Sytuacja ¯ydów na
terenie Prus Wschodnich w latach 19331945, ibidem.
74 B. Wolski, A. Wakar, M³odoæ Eryka Mendelsohna, Warmia i Mazury 1964, nr 9;
B. Wolski, A. Wakar, Dzie³a Eryka Mendelsohna, ibidem 1964, nr 10.
75 A. Wakar, Olsztyn 13531945, Olsztyn 1971, s. 160, 226227, 271, 274, 280281, 345, 357.
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monografie poszczególnych miast, w których tak¿e umieszczano ró¿ne wiadomoci o tej spo³ecznoci, m.in. w monografiach Nidzicy, Olecka, Go³dapi,
Mor¹ga, Mr¹gowa. Tych wiadomoci nie by³o du¿o, co wi¹za³o siê, po pierwsze, z niewielkim odsetkiem ludnoci ¿ydowskiej w Prusach, a po drugie,
monografie te powiêca³y historii do 1945 r. zaledwie ok. 50% ca³ej ksi¹¿ki,
a czasem jeszcze mniej, skupiajac siê na czasach powojennych, w których
¯ydzi ju¿ nie funkcjonowali w naszym regionie.
W lutym 1984 r. Generalny Konserwator Zabytków a zarazem Dyrektor
Zarz¹du Muzeów i Ochrony Zabytków doc. dr Andrzej Gruszecki wys³a³ do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie pismo z prob¹ o przes³anie w terminie do 20 lutego 1984 r. materia³ów dotycz¹cych finansowania
obiektów kultu hebrajskiego wg za³¹czonego wzoru. Obiekty te nale¿y podaæ
w podziale na: a) synagogi  kultowo czynne, b) synagogi  u¿ytkowane dla
celów kultury, c) cmentarze, d) judaika, e) ewentualnie inne76. Efektem by³a
lista zaledwie czterech obiektów z terenu ówczesnego województwa olsztyñskiego. By³y to w Olsztynie: 1) dawna synagoga przy zbiegu ul. Ko³³¹taja
i Okopowej adaptowana i przebudowana w okresie miêdzywojennym na budynek mieszkalny; 2) kaplica cmentarna ¿ydowska przy ul. Zyndrama
z Maszkowic nr 2, wzniesiona wg projektu Ericha Mendelsohna; 3) dawna
synagoga w Barczewie przy ul. Kociuszki, zajmowana przez Stowarzyszenie
Spo³eczno-Kulturalne Oddzia³ w Barczewie i Muzeum Tkactwa Artystycznego, 4) dawna bo¿nica w D¹brównie z pocz. XX w., u¿ytkowana jako magazyn77. Za tym posz³y dalsze dzia³ania, które koncentrowa³y siê na opracowaniu dokumentacji historycznej, dotycz¹cej synagog i kirkutów z terenu woj.
olsztyñskiego, które Wojewódzki Konserwator Zabytków Lucjan Czubiel zleci³ in¿. Miros³awowi Waloszkowi i Waldemarowi Kisielowi78.

Dziedzictwo ¿ydowskie dzisiaj,
plany na przysz³oæ
Po przemianach ustrojowych 1989 r. coraz czêciej podejmowano tematy
zwi¹zane z dziejami ¯ydów w regionie i ich w³asnoci¹. Stanis³aw Achremczyk i Jan Ch³osta zajêli siê ich histori¹ na Warmii79. Janusz Jasiñski i Rafa³
Bêtkowski szczegó³owo omówili losy ¯ydów w Olsztynie80. O cmentarzach
76

WUOZ/5603, teczka Synagogi i cmentarze ¿ydowskie na terenie województwa olsztyñskiego. Sprawy ogólne, Ministerstwo Kultury i Sztuki Zarz¹d Muzeów i Ochrony Zabytków do
WKZ Olsztyn, ul. Zwyciêstwa 7/9, Warszawa 8 II 1984 r.
77 Ibidem, Wykaz obiektów architektury wyznania moj¿eszowego na terenie wojew. olsztyñskiego, Olsztyn 10 V 1984 r.
78 Ibidem, Umowa nr D  9/86 w dniu 7 padziernika 1986 w Olsztynie.
79 S. Achremczyk, op. cit., s. 6068; J. Ch³osta, op. cit., s. 441443.
80 J. Jasiñski, ¯ydzi w Olsztynie , s. 700705; R. Bêtkowski, Gmina ¿ydowska w Olsztynie (cz. 17), Debata 2013, nr 511.
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pisali Magdalena Bartnik, Wiktor Knercer i Janusz Jasiñski81. Postaæ Ericha
Mendelsohna i dom przedpogrzebowy jego autorstwa przybli¿yli Ita HeinzeGreenberg, Robert Traba oraz Paulina ¯ukowska82. Natomiast dziejami politycznymi zarówno przedwojennymi, jak i powojennymi zajmowali siê Janusz
Jasiñski, Bohdan Kozie³³o-Poklewski, Antoni So³oma oraz Renata i Witold
Gieszczyñscy83. O zasobie archiwalnym na temat ¯ydów wschodniopruskich
pisali Antoni So³oma i Franciszek Soko³owski84. Problematyce ¿ydowskiej na
Mazurach powiêcili swoje prace równie¿ inni badacze, poniewa¿ jednak nie
jest to tematyk¹ tego artyku³u wymieniê tylko ich nazwiska: Ryszard Bitowt,
Tadeusz Korowaj, Andreas Kossert, Erwin Kruk, Jerzy Marek £apo, Ryszard
Wojciech Pawlicki, Jakub Rajchman, Jan Salm, Jan Sekta, Grzegorz widerski, Jacek Wijaczka, Artur Wo³osz. Od kilku lat olsztyñskim Domem Mendelsohna opiekuje siê Wspólnota Kulturowa Borussia, która na remont i przystosowanie zabytkowego domu oczyszczeñ Bet Tahara na cele edukacyjne,
kulturalne i turystyczne otrzyma³a wsparcie finansowe z Unii Europejskiej.
Systematycznie odbywaj¹ siê tam spotkania autorskie, kulturalne, promocje
ksi¹¿ek istnieje tak¿e mo¿liwoæ zwiedzenia zabytku i uczestniczenia
w warsztatach powiêconych wielokulturowoci. W Olsztynie dzia³a te¿ Stowarzyszenie na rzecz Kultury ¯ydowskiej BJachad, które wspólnie z Borussi¹ od 2007 r. organizuje Dni Kultury ¯ydowskiej.
Poniewa¿ tematyk¹ ¿ydowsk¹ interesuje siê coraz wiêksza czêæ spo³eczeñstwa zarówno naszego województwa, jak i przybywaj¹cych tu turystów,
wysunê³am pomys³, by wykorzystaæ zebrane materia³y do realizacji interdy81 M. Bartnik, op. cit., s. 178185; eadem, Cmentarz pochowany. O likwidacji cmentarza
¿ydowskiego w Olsztynie, Borussia 2006, nr 37, s. 178183; W. Knercer, Cmentarze ¿ydowskie
na terenie województwa olsztyñskiego. Historia, stan obecny, w: Cmentarze ¿ydowskie, red.
J. Choroszy i in., z serii: Studia z dziejów kultury ¿ydowskiej w Polsce, t. 2, red. J. Woronczak,
Wroc³aw 1995, s. 131139; J. Jasiñski, Olsztyñskie nekropolie, w: Olsztyn 13532003, red.
S. Achremczyk, W. Ogrodziñski, Olsztyn 2003, s. 600613.
82 I. Heinze-Greenberg Ita, Erich Mendelsohn: Olsztyn  Jerozolima  San Francisko,
t³. J. Górny, oprac. graf. J. Pilecki, Olsztyn 2006; R. Traba, Dom Mendelsohna w Olsztynie, Borussia 2006, nr 37, s. 184188; P. ¯ukowska, Dom Mendelsohna, Spotkania z Zabytkami
2006, nr 11, s. 3738.
83 J. Jasiñski, Na marginesie artyku³u o ¯ydach w Prusach Wschodnich, Komunikaty
Mazursko-Warmiñskie 2001, nr 1, s. 8588; idem, Poruszaj¹ce losy ¿ydowskiego ksiêdza Romualda Jakuba Weksler-Waszkinela, w: idem, Miêdzy Prusami a Polsk¹ , s. 706708; idem, Z dziejów
zbratania polsko-¿ydowskiego 18611864, Bez wierszówki 2015, nr 46, s. 4547; B. Kozie³³o-Poklewski, Dzieñ powszedni wschodniopruskich ¯ydów 19331935 (w wietle sprawozdañ gestapo), w: ¯ycie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Mieszkañcy ziem pruskich, red.
S. Achremczyk, Olsztyn 2001, s. 6681; A. So³oma, Antysemityzm i noc kryszta³owa w Prusach
Wschodnich, Studia nad faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi 1992, t. 15, s. 211226;
R. Gieszczyñska, W. Gieszczyñski, op. cit., s. 231243.
84 A. So³oma, ród³a z zakresu problematyki ¿ydowskiej w zasobach Archiwum Pañstwowego w Olsztynie, Biuletyn ¯ydowskiego Instytutu Historii Polski 1991, nr 3, s. 8390;
F. Soko³owski, ród³a do dziejów ¯ydów w zbiorach Archiwum Pañstwowego w Olsztynie,
w: ród³a archiwalne do dziejów ¯ydów w Polsce, red. B. Woszczyñski, V. Urbaniak, Warszawa
2001, s. 241249.
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scyplinarnego projektu ladami ¯ydów wschodniopruskich na Warmii i Mazurach. Historia  pamiêæ  turystyka. Polega³by on nie tylko na opracowaniu naukowym, ale tak¿e wydaniu albumu ze starymi fotografiami, zeszytu
edukacyjnego dla nauczycieli i uczniów oraz przewodnika turystycznego.
Poza tym w przestrzeni dzisiejszego województwa warmiñsko-mazurskiego
nale¿a³oby oznaczyæ miejsca pamiêci zwi¹zane z ¿ydowskim dziedzictwem
 dawne synagogi, kirkuty, kamienice i sklepy nale¿¹ce niegdy do ¯ydów,
a dzi w wiêkszoci ju¿ nie istniej¹ce. Oznaczony szlak kulturowy móg³by
stanowiæ szansê na przywrócenie pamiêci mieszkañców i zainteresowanie turystów funkcjonuj¹c¹ niegdy nacj¹ w krajobrazie kulturowym dawnych ziem
pruskich. Poni¿szy tekst stanowi fragment egzemplifikuj¹cy tê obecnoæ.
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POLEMIKI, RECENZJE I OMÓWIENIA

Kilka uwag o ksi¹¿ce Zbigniewa Ptasiewicza, Regierungsbezirk Zichenau. Rejencja ciechanowska 19391945, wyd. Zbigniew Ptasiewicz
& Drukarz Sp. j., Ciechanów 2012, ss. 431.
Pod koniec 2012 r. ukaza³a siê ksi¹¿ka Zbigniewa Ptasiewicza wydana
przy wspó³pracy Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego powiêcona dziejom rejencji ciechanowskiej w czasie II wojnie wiatowej.
Autor recenzowanej pracy jest doktorem nauk humanistycznych, absolwentem Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pe³ni³ funkcjê dziekana Wydzia³u Zamiejscowego, Turystyki, Hotelarstwa i Promocji rodowiska Akademii Humanistycznej im. Aleksandra
Gieysztora w Ciechanowie. Ponadto by³ cz³onkiem Zarz¹du Województwa
Mazowieckiego oraz cz³onkiem Rady Naukowej Porozumienia Zielone P³uca
Polski. Aktualnie jest prezesem Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego
oraz redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego Studia Mazowieckie.
Warto podkreliæ, ¿e dotychczasowe publikacje Ptasiewicza w mniejszym
stopniu dotyczy³y historii Mazowsza XX w., a koncentrowa³y siê raczej na
problemach strategii i zarz¹dzania rozwojem lokalnym, zagospodarowania
rekreacyjnego i promocji turystyki1. Wyj¹tek stanowi¹ Wspomnienia znaczone ³zami. Wysiedlenia ludnoci polskiej z obszaru rejencji ciechanowskiej
193919442, gdzie autor zamieci³ wspomnienia mieszkañców pó³nocnego
Mazowsza, wysiedlonych przez niemieckich okupantów z terenów ówcze1 Zob. m.in. Z. Ptasiewicz, R. Walczak, Ciechanowskie ratownictwo wodne. Zasoby wodne,
turystyka i rekreacja, ochotnicze ratownictwo wodne, Ciechanów 1991; Z. Ptasiewicz, Ziemia
ciechanowska  mo¿liwoci i perspektywy rozwoju, Studia Mazowieckie 1995, nr 12, s. 167176;
idem, Województwo ciechanowskie  zdarzenia i ludzie, Studia Mazowieckie 2005, nr 1, s. 63107;
idem, Strategia rozwoju województwa mazowieckiego  aktualizacja czy zasadnicza zmiana,
Studia Mazowieckie 2006, nr 1, s. 147153; idem, Uwarunkowania rozwoju turystyki na
obszarze Zielonych P³uc Polski, specyfika terenów pó³nocnego Mazowsza, Studia Mazowieckie
2007, nr 4, s. 109115; idem, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich  przyczynek do programowania rozwoju Mazowsza, Studia Mazowieckie 2007, nr 1, s. 5766; idem, Kultura na
Mazowszu w polityce rozwoju regionu. Kilka uwag do projektu Strategii rozwoju kultury w województwie mazowieckim, Studia Mazowieckie 2008, nr 4, s. 143148; idem, Tradycje kulturowe Kurpi Zielonych jako uwarunkowanie rozwoju turystyki, Studia Mazowieckie 2011, nr 34,
s. 107121. Wypisa³em wybrane publikacje do momentu wydania recenzowanej ksi¹¿ki. Nie
uwzglêdni³em prac, które ukaza³y siê po opublikowaniu ksi¹¿ki.
2 Z. Ptasiewicz, Wspomnienia znaczone ³zami. Wysiedlenia ludnoci polskiej z obszaru
rejencji ciechanowskiej 19391944, Ciechanów 2011.
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snej rejencji ciechanowskiej. Recenzowana ksi¹¿ka jest pierwsz¹ syntez¹ historyczn¹ Ptasiewicza i mo¿na j¹ uznaæ niejako za debiut historyczny autora.
Ksi¹¿kê Regierungsbezirk Zichenau rozpoczyna stosunkowo nied³ugi
wstêp, w którym autor za g³ówny cel stawia sobie zaprezentowanie wojennych i okupacyjnych wspomnieñ ludzi, którzy prze¿yli wysiedlenia i deportacje z terenów rejencji ciechanowskiej. Jest to o tyle niezrozumia³e, ¿e niemal
identyczny i wówczas jedyny s³uszny cel towarzyszy³ autorowi w 2011 r.,
kiedy wydawa³ cytowane ju¿ Wspomnienia znaczone ³zami. Jednak  w przypadku recenzowanej ksi¹¿ki  tak sformu³owany tytu³ sugeruje, i¿ praca ta
mo¿e pretendowaæ do kompleksowego opisania dziejów rejencji ciechanowskiej, a co za tym idzie powinna wykorzystywaæ, obok wspomnieñ, równie¿
inne ród³a historyczne i dotychczasowe ustalenia historiografii.
Omawiana ksi¹¿ka zosta³a podzielona na dwie czêci. Czêæ pierwsza,
zatytu³owana Niemiecka polityka kolonizacyjna na ziemiach polskich w XX
wieku jest podzielona na dziewiêæ rozdzia³ów, które licz¹ ³¹cznie 180 stron.
W pierwszym z nich autor powraca do odleg³ych wieków, by wykazaæ, i¿
zapêdy terytorialne towarzyszy³y Niemcom niemal od zawsze. Ptasiewicz
pobie¿nie analizuje niemieck¹ politykê okresu miêdzywojennego wskazuj¹c,
i¿ od lat trzydziestych XX w. Hitler starannie przygotowywa³ siê do zajêcia
ziem polskich. W rozdziale drugim omówiony zosta³ okupacyjny podzia³ administracyjny z wyranym akcentem na historiê by³ych Prus Wschodnich, do
których wcielone zosta³o Mazowsze Pó³nocne. Rozdzia³ trzeci to geneza utworzenia rejencji ciechanowskiej wraz z jej okupacyjn¹ charakterystyk¹ spo³eczno-demograficzn¹. W rozdziale czwartym autor przedstawi³ za³o¿enia
planu Ericha Kocha, który poprzez uprzemys³owienie rolnictwa kosztem polskich w³acicieli ziemskich i gospodarstw ch³opskich zak³ada³ przebudowê
rejencji w obszar niezale¿ny gospodarczo. Rozdzia³ pi¹ty powiêcony zosta³
stolicy rejencji  Ciechanowowi. Autor próbuje uzasadniæ, jak dosz³o do tego,
i¿ ponaddwukrotnie mniejszy od P³ocka Ciechanów zosta³ wybrany na stolicê
rejencji oraz jak przebudowywano Ciechanów, burz¹c zabudowania i zniemczaj¹c nazwy ulic. Kolejny, najobszerniejszy (74 strony), szósty rozdzia³,
w którym wyró¿niono kilka podrozdzia³ów, dotyczy polityki ludnociowej III
Rzeszy na pó³nocnym Mazowszu. Na kartach tego rozdzia³u przedstawiono
bezporedni¹ eksterminacjê ludnoci, omawiaj¹c kolejno eksterminacjê inteligencji i przeciwników re¿imu, osób niepe³nosprawnych i ludnoci ¿ydowskiej
oraz poredni¹ eksterminacjê ludnoci, do której zaliczono przesiedlenia hitlerowskie, przymus pracy i deportacje na roboty przymusowe. Uwadze autora nie usz³y tak¿e niemieckie obozy, do których trafiali mieszkañcy rejencji
ciechanowskiej, ze szczególnym uwzglêdnieniem obozu w Dzia³dowie. Siódmy
rozdzia³ powiêcono grabie¿y mienia, podkrelaj¹c, ¿e w rejencji ciechanowskiej g³ównym przedmiotem niemieckiej grabie¿y by³y gospodarstwa rolne
oraz zak³ady przemys³owe i us³ugowe. W rozdziale ósmym, dotycz¹cym osadnictwa niemieckiego na pó³nocnym Mazowszu, Ptasiewicz omówi³ grupy ludnoci przyby³e do rejencji ciechanowskiej oraz opisa³ postawy i decyzje Niem-
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ców i niemieckich kolonistów, zamieszkuj¹cych obok Polaków tereny rejencji.
Czêæ pierwsz¹ zamyka dziewi¹ty rozdzia³, w którym opisano powojenny
proces Ericha Kocha  g³ównego winowajcy represyjnej polityki na terenach
rejencji ciechanowskiej.
Druga czêæ ksi¹¿ki, zatytu³owana Wspomnienia wysiedlonych lub wys³anych na przymusowe roboty z obszaru rejencji ciechanowskiej, zawiera
58 wspomnieñ ludzi, którzy bezporednio prze¿yli wojnê i okupacjê oraz
5 opisów okupacyjnych wspomnieñ. Wspomnienia sk³adaj¹ce siê na recenzowan¹ ksi¹¿kê spisane zosta³y przez samych zainteresowanych lub przekazane ustnie i spisane przez cz³onków rodzin oraz autora recenzowanego opracowania.
Ca³oæ pracy wieñczy bardzo krótkie zakoñczenie, w którym autor wyra¿a
nadziejê, ¿e ksi¹¿ka, a przede wszystkim zebrane w niej wspomnienia bêd¹
wiadectwem czasów minionych, o których bêdzie czyta³o m³ode pokolenie.
Ponadto pracê Zbigniewa Ptasiewicza wzbogacaj¹ spisy rysunków, tabel
i fotografii oraz bibliografia i indeks nazwisk wystêpuj¹cych w tekcie. Zabrak³o natomiast indeksu miejscowoci oraz wykazu u¿ywanych w pracy
skrótów wraz z ich wyjanieniem.
Ca³a metodologia recenzowanej pracy, niestety, prezentuje siê dosyæ ubogo. Autor nie wykorzysta³ ¿adnych róde³ historycznych zgromadzonych
w archiwach krajowych i zagranicznych. Wymieniæ w tym miejscu nale¿y
zbiory Archiwum Pañstwowego w Warszawie, przede wszystkim akta S¹du
Specjalnego przy S¹dzie Krajowym w Ciechanowie (Sondergericht bei dem
Landgericht Zichenau), który obejmowa³ zakresem swojej dzia³alnoci tereny
rejencji ciechanowskiej. Znajduj¹ siê tam akta takich spraw s¹dowych jak:
nielegalny handel, prostytucja, kradzie¿, przemyt, porzucenie pracy, protoko³y wykonania egzekucji, fotografie i listy po¿egnalne osób skazanych na
mieræ; S¹du Obwodowego w Ciechanowie (Amtsgericht Zichenau), który
wytworzy³ akta dotycz¹ce u¿ywania fa³szywych dokumentów, znêcania siê
nad ludmi czy te¿ nielegalnych kontaktów z wiêniami; Tajnej Policji Pañstwowej  Urz¹d Tajnej Policji Ciechanów (Geheime Staatspolizei  Staatspolizeistelle Zichenau), gdzie znajdziemy niezwykle cenne akta do dziejów
dzia³alnoci niemieckiej policji oraz metod, jakimi pos³ugiwa³a siê wobec osób
podejrzanych o dzia³alnoæ antyniemieck¹; akta prokuratur niemieckich rejencji Ciechanowskiej (Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Zichenau
und Amtsanwaltschaft Zichenau), w których odnaleæ mo¿na niemieckie
dokumenty z postêpowania z wiêniami i stosowania kar wobec Polaków;
Towarzystwa Nieruchomoci Ziemskich Wschód Ciechanów (Grundstückgesellschaft der Haupttreuhandstelle Ost Zichenau), którego akta mog³yby pos³u¿yæ Ptasiewiczowi przy omawianiu planów przebudowy miasta oraz konfiskacie maj¹tków i nieruchomoci.
Równie cenny i obszerny zespó³ akt wytworzonych przez gestapo na
terenie rejencji ciechanowskiej znajduje siê Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej (AIPN) i mo¿e stanowiæ doskona³y materia³ do badania mechanizmów zarz¹dzania podbitym terytorium.
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Ptasiewicz nie siêgn¹³ równie¿ do zbiorów archiwalnych niemieckich obozów zlokalizowanych na ziemiach Polski, do których zsy³ani byli mieszkañcy
rejencji ciechanowskiej. Bogate zbiory zawiera np. Archiwum Pañstwowego
Muzeum na Majdanku i Archiwum Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, którego dokumenty mog³yby pos³u¿yæ np. do badania relacji polsko¿ydowskich w omawianej rejencji lub przedstawienia korespondencji, relacji
oraz wspomnieñ wiêniów3.
Niewykorzystany pozosta³ tak¿e zasób dokumentów niemieckiego Archiwum Federalnego (Bundesarchiv) oraz dokumenty znajduj¹ce siê w Centrali
Krajowych Administracji Wymiaru Sprawiedliwoci ds. Wyjanienia Zbrodni
Narodowosocjalistycznych w Ludwigsburgu (Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen in Ludwigsburg), które pozwalaj¹ zapoznaæ siê z aktami procesowymi zbrodniarzy
niemieckich, dzia³aj¹cych na terenie rejencji ciechanowskiej.
Ponadto Zbigniew Ptasiewicz, dla którego wspomnienia bardzo czêsto
stanowi¹ punkt wyjcia do stawianych tez i wyci¹ganych wniosków, nie wykorzystuje w pe³ni tego rodzaju ród³a historycznego. Autor ca³kowicie pomija zbiory zgromadzone w Archiwum ¯ydowskiego Instytutu Historycznego,
z których przejrzeæ nale¿a³oby chocia¿by zbiór relacji ¯ydów ocala³ych
z Zag³ady4, zbiór pamiêtników ¯ydów ocala³ych z Zag³ady oraz Archiwum
Ringelbluma. Uzupe³nieniem wspomnieñ mog³yby byæ materia³y znajduj¹ce
siê w Instytucie Pamiêci Mêczenników i Bohaterów Holocaustu w Izraelu
(Yad Vashem). Tym samym wiele w¹tpliwoci pozostawia stwierdzenie Autora zawarte w zakoñczeniu: Ze wzglêdu na trudnoci z dotarciem do ¿yj¹cych
potomków, nie uda³o siê przedstawiæ wspomnieñ mieszkaj¹cych na terenie
rejencji ciechanowskiej obywateli polskich narodowoci ¿ydowskiej (s. 414).
Pomimo i tak wydawaæ by siê mog³o powa¿nego zarzutu niewykorzystywania róde³ archiwalnych w pracy naukowej, autor omawianej ksi¹¿ki nie
zebra³ równie¿ pe³nej, dostêpnej literatury w zakresie poruszanego zagadnienia. Licz¹ca zaledwie 52 pozycje bibliografia nie wyczerpuje tematu. Nie jest
moim celem wymienianie wszystkich brakuj¹cych prace, jednak odnotowaæ
tu wypada brak publikacji takich autorów jak np.: Waldemar Brenda5, Kaje3 Zob. Archiwum Pañstwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, sygn. IZ-11 Gestapo Ciechanów, t. 52, Akta ledztwa przeciwko Hance M³awskiej, Heni M³awskiej i Ruchli M³awskiej oraz
Abrahamowi M³awskiemu; sygn. IZ-11 Gestapo Ciechanów, t. 58, Akta ledztwa przeciwko
Stanis³awie Olewnik, k. 219232.
4 Archiwum ¯ydowskiego Instytutu Historycznego (A¯IH), sygn. 301/273, Relacja Szlomo
Kutnowskiego; sygn. 301/310, Relacja Feliksa Kisielewskiego; sygn. 301/1502, Relacja Boles³awa Zdoliñskiego; sygn. 301/6938, Anonimowa relacja powiêcona stosunkowi w³adz okupacyjnych wobec ludnoci ¿ydowskiej na terenie M³awy.
5 W. Brenda, Delegatura Rz¹du na Kraj na Pó³nocnym Mazowszu, w: Terenowe struktury
Delegatury Rz¹du Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj 19391945. Materia³y XI sesji naukowej w
Toruniu w dniu 17 listopada 2001 roku, red. G. Górski, Toruñ 2002, s. 167180; idem, Okupacja
i konspiracja w powiecie sierpeckim w latach 19391945, w: Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej,
red. M. Chudzyñski, Sierpc 2003, s. 437513.
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tan Dobrosielski6, Marek Tadeusz Frankowski7, Jan Grabowski8, Ryszard
Juszkiewicz9, Aleksander Kociszewski (nota bene recenzent omawianej ksi¹¿ki)10, Bohdan Kozie³³o-Poklewski11, Edward Lewandowski12, Dariusz Piotrowicz13, Kazimierz Przybysz14, Joachim Riedel15, Janusz Szczepañski16,
Rados³aw Dominik Walczak17, Ryszard Walczak (nota bene recenzent omawianej ksi¹¿ki)18, Tadeusz Wyrzykowski19 i Janusz Leszek ¯abowski20.
Z nieujêtych w bibliografii prac zbiorowych i opracowañ ród³owych za przydatne w badaniach nad histori¹ rejencji uznaæ nale¿y m.in.: Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy21, Okrêgowa Delegatura
Rz¹du Ciechanów22, P³oñsk i Ziemia P³oñska w walce z dwoma okupantami
6

K. Dobrosielski, Ziemia sierpecka 19451947, Warszawa 1986.
M. T. Frankowski, Zbrodnie niemieckie wobec ludnoci polskiej na Pó³nocnym Mazowszu 19391945 (w wybranych wiêzieniach i obozach), Warszawa 2009.
8 J. Grabowski, Holocaust in Northern Mazovia (Poland) in the Light of the Archives of
Ciechanów Gestapo, Holocaust and Genocide Studies 2004, nr 18, s. 460477.
9 R. Juszkiewicz, Powiat ciechanowski w walce z Niemcami w latach 19391945, w:
Millenium Ciechanowa. Materia³y z sesji naukowo-popularnej w dniach 11 i 12 grudnia 1965 r.,
red. S. Pazyra, Warszawa 1969, s. 123170; idem, Walka z terrorem hitlerowskim na Pó³nocnym
Mazowszu, Wojskowy Przegl¹d Historyczny 1978, nr 2, s. 141161.
10 A. Kociszewski, Walka-mêczeñstwo-pamiêæ. Przewodnik po miejscach pamiêci narodowej
woj. Ciechanowskiego, Ciechanów 1979.
11 B. Kozie³³o-Poklewski, Uwagi o obsadzaniu stanowisk landratów w rejencji ciechanowskiej, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie 1999, nr 1, s. 7383.
12 E. Lewandowski, Województwo ciechanowskie, w: Przewodnik po upamiêtnionych miejscach walk i mêczeñstwa. Lata wojny 19391945, red. Cz. Czubryt-Borkowski, Warszawa 1988,
s. 145160; idem, Ciechanowskie w latach 19391975, Studia Mazowieckie 1995, nr 12,
s. 267275.
13 D. Piotrowicz, Meldunki z rejencji ciechanowskiej, Studia Mazowieckie 19961997,
nr 12  12, s. 173176; idem, Zag³ada ¯ydów ciechanowskich, Rocznik Mazowiecki 2000,
t. 12, s. 8189.
14 K. Przybysz, Konspiracyjny ruch ludowy na Mazowszu 19391945, Warszawa 1977.
15 J. Riedel, Postêpowania karne w Niemczech w procesach o eksterminacjê ¯ydów na
polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy. Zarys problemu, w: Zag³ada ¯ydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namys³o, Warszawa 2008, s. 228252.
16 J. Szczepañski, W latach II wojny wiatowej i okupacji hitlerowskiej, w: J. Kazimierski,
R. Ko³odziejczyk, J. Szczepañski, Dzieje miasta Pu³tuska, WarszawaPu³tusk 1992, s. 131148.
17 R. D. Walczak, Partie polityczne w województwie ciechanowskim, Pu³tusk 2005, s. 2737.
18 R. Walczak, Rejencja ciechanowska pod zarz¹dem Ericha Kocha  zarys problematyki,
Studia Mazowieckie 1992, nr 1, s. 131146; idem, Sprawa Ericha Kocha, Studia Mazowieckie19961997, nr 12  12, s. 91172; idem, Wypêdzeni czy wydaleni. Przyczynek do akcji osadnictwa niemieckiego w rejencji ciechanowskiej 19391945, Studia Mazowieckie 2007, nr 1, s. 6769.
19 T. Wyrzykowski, Ciechanów w okresie okupacji hitlerowskiej, w: Millenium Ciechanowa.
Materia³y z sesji naukowo-popularnej w dniach 11 i 12 grudnia 1965 r., red. S. Pazyra, Warszawa 1969, s. 171184.
20 J. L. ¯abowski, P³oñska konspiracja patriotyczna 19391956, Warszawa 2003.
21 Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 8, Tereny wcielone
do Rzeszy: Okrêg Rzeszy Gdañsk-Prusy Zachodnie, rejencja ciechanowska, Górny l¹sk, oprac.
M. Siek, Warszawa 2012.
22 Okrêgowa Delegatura Rz¹du Ciechanów, oprac. i red. W. Brenda, W. Grabowski, Warszawa 2011.
7
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1939195623, Rejestr miejsc i faktów zbrodni pope³nionych przez okupanta
hitlerowskiego na ziemiach polskich. Województwo ciechanowskie24, Z dziejów
Armii Krajowej w Inspektoracie P³ocko-Sierpeckim25.
Po przeczytaniu czêci pierwszej recenzowanej ksi¹¿ki mo¿na odnieæ
wra¿enie, ¿e z za³o¿enia wiod¹ca tematyka rejencji ciechanowskiej i obszaru
szeroko rozumianego pó³nocnego Mazowsza staje siê momentami marginalna. Autor niekiedy opisuje niemieck¹ politykê na ziemiach podbitych dodaj¹c
tylko na koñcu, ¿e podobne zjawiska mia³y miejsce równie¿ na terenach
rejencji. Podczas lektury ³atwo dojæ do wniosku, ¿e egzemplifikacja jest nad
wyraz sp³ycona i polega na unikaniu przez autora pewnych aspektów, czasem jedynie zasygnalizowanych, a czêciej w ogóle pominiêtych.
Wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e recenzowana ksi¹¿ka jest przede wszystkim
prac¹ naukow¹, a nie obowi¹zkowym podrêcznikiem dla gimnazjalisty, zbêdne jest wyjanianie terminów funkcjonuj¹cych na co dzieñ w obiegu naukowym, takich jak Reichstag (s. 17), Wehrmacht (s. 26) czy Generalne Gubernatorstwo (s. 31).
Innym razem Ptasiewicz powiêca wiele uwagi biografiom powszechnie znanych osób, jak np. Joseph Goebbels, Hermann Göring czy Heinrich Himmler,
by pozostawiæ bez d³u¿szego komentarza ludzi, którzy bezporednio decydowali
o ¿yciu i mierci mieszkañców rejencji ciechanowskiej. Przyk³adem takiej
narracji mog¹ byæ prezydenci rejencji: Herman Bethke i Paul Dargel, szefowie miejscowego aparatu SS i policji oraz wymienieni przez autora z samych
nazwisk (sic!) wiceprezydenci rejencji: Rossbach oraz Eichart, a tak¿e Schnidler
 szef rejencyjnej placówki policji kryminalnej w Ciechanowie (s. 47, 53).
I nie jest to wcale przeoczenie Autora, gdy¿ np. wspominaj¹c komisarza
¯ukowskiego w Ocis³owie, dodaje w nawiasie, i¿ nie uda³o siê ustaliæ jego
imienia (s. 51).
Postaci¹ najszerzej opisan¹ w ksi¹¿ce Ptasiewicza jest Erich Koch
 nadprezydent Prus Wschodnich, do których w latach 19391945 nale¿a³a
rejencja ciechanowska. Oprócz tego, ¿e autor pisze o nim w poszczególnych
rozdzia³ach, to dodatkowo czêæ pierwsz¹ ksi¹¿ki zamyka omówienie powojennego procesu Kocha, gdzie mamy okazjê raz jeszcze zapoznaæ siê z uprzednio
przeczytanymi informacjami.
Omawiaj¹c warstwê merytoryczn¹ ksi¹¿ki, w czêci pierwszej doæ czêsto
mo¿na trafiæ na fragmenty, które sugeruj¹, i¿ Autor nie posiada dostatecznej
wiedzy ogólnej w zakresie poruszanych zagadnieñ, przez co swoj¹ narracjê
opiera na fundamentalnych pracach syntetycznych, powiêconych okupacji
niemieckiej na ziemiach polskich. Widaæ to na przyk³adzie próby odtworzenia
pierwszych dni wrzenia 1939 r., kiedy Ptasiewicz kilkakrotnie na kartach
23

P³oñsk i Ziemia P³oñska w walce z dwoma okupantami 19391956, red. W. Grzebski,
Warszawa 1998.
24 Rejestr miejsc i faktów zbrodni pope³nionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach
polskich. Województwo ciechanowskie, Warszawa 1984.
25 J. Nowak, Z dziejów Armii Krajowej w Inspektoracie P³ocko-Sierpeckim, P³ock 1994.
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swojej ksi¹¿ki wspomina o Einsatzgruppen (Grupach Operacyjnych), nie wyjaniaj¹c sk¹d siê wziê³y i jakie zadania mia³y do wykonania na terenie
pó³nocnego Mazowsza. Gwoli wyjanienia dodam, ¿e podczas przygotowañ do
wojny z Polsk¹, pod koniec sierpnia 1939 r. w Olsztynie zorganizowano Einsatzgruppe Allenstein, do której oddelegowano grupê gestapowców ze
wszystkich placówek rejencyjnych Prus Wschodnich. We wrzeniu 1939 r. poszczególne oddzia³y operacyjne wkroczy³y na tereny pó³nocnego Mazowsza,
bezporednio za jednostkami Wehrmachtu, zabezpieczaj¹c budynki i akta polskich w³adz i instytucji, a przede wszystkim dokonuj¹c masowych aresztowañ.
Trzy pierwsze rozdzia³y to naprzemienne powo³ywanie siê na ustalenia
dokonane przed laty przez Czes³awa £uczaka26 i Czes³awa Madajczyka27.
Kolejne rozdzia³y to w du¿ej mierze kompilacja prac Bo¿eny GórczyñskiejPrzyby³owicz28, Micha³a Grynberga29 i Aleksandra Kociszewskiego30. Podobnie wygl¹da ostatni ostatni rozdzia³ czêci pierwszej, w którym Ptasiewicz
opisuje powojenne losy Ericha Kocha w oparciu o jedn¹ ksi¹¿kê31 z 1959 r.,
nie wykorzystuj¹c przy tym licznych dokumentów zgromadzonych w AIPN
oraz najnowszych ustaleñ historiografii. Omawiaj¹c okres przebywania Kocha w wiêzieniu mokotowskim, Autor w ogóle nie wspomina w¹tku Andrzeja
Madejczyka  agenta polskiego wywiadu, który zosta³ osadzony w jednej celi
z Kochem, aby pozyskaæ istotne informacje. Póniejsza, wyj¹tkowo skuteczna
dzia³alnoæ wspomnianego agenta, oparta na kontaktach i referencjach uzyskanych od gauleitera Prus Wschodnich, mo¿e byæ kontrargumentem dla
ostatniego akapitu czêci pierwszej, w którym Ptasiewicz jest sk³onny przychylaæ siê do tezy, ¿e niewykonanie wyroku mierci na Kochu spowodowane
by³o posiadaniem przez niego wiedzy na temat Bursztynowej Komnaty. Warto zatem zastanowiæ siê, czy temat zaginionej komnaty nie by³ przykrywk¹
dla akcji wywiadu i czy Erich Koch nie zosta³ stracony dlatego, ¿e by³ cennym ród³em dla wywiadu PRL?
Je¿eli autor chcia³ koniecznie wyeksponowaæ ¿ycie Kocha po 1945 r., co
wydaje siê ma³o zasadne, winien nawi¹zaæ do stenogramu rozmowy, jak¹
w 1964 r. przeprowadzi³ z Kochem rosyjski profesor  Dimitryj Olderogge.
26 Cz. £uczak, Polityka ludnociowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej
Polsce, Poznañ 1979.
27 Zbigniew Ptasiewicz powo³uje siê na trzy prace tego¿ autora. Zob. Cz. Madajczyk,
Generalna Gubernia w planach hitlerowskich, Warszawa 1961; idem, Polityka okupacyjna wobec narodu polskiego w okresie drugiej wojny wiatowej, Warszawa 1968; idem, Faszyzm i okupacje 19381945, Poznañ 1984.
28 B. Górczyñska-Przyby³owicz, ¯ycie gospodarczo-spo³eczne na ziemiach polskich w³¹czonych do Prus Wschodnich w okresie okupacji hitlerowskiej, Ciechanów 1989.
29 M. Grynberg, ¯ydzi w rejencji ciechanowskiej 19391942, Warszawa 1984. Ptasiewicz
pomin¹³ natomiast artyku³ tego¿ autora pt. Getta w rejencji ciechanowskiej, Biuletyn ¯ydowskiego Iinstytutu Historycznego w Polsce 1980, nr 4, s. 5778.
30 A. Kociszewski, Rejencja ciechanowska (Regierungsbezirk Zichenau) 19391945. Budowa niemieckiego Lebensraumu na Mazowszu Pó³nocnym, Zapiski Ciechanowskie 1995, t. 9,
s. 161194.
31 S. Or³owski, R. Ostrowicz, Erich Koch przed polskim s¹dem, Warszawa 1959.
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Bez wzglêdu na prawdziwoæ s³ów, Koch opowiedzia³ mu szczegó³owo, co wie
o Bursztynowej Komnacie.
Wa¿nym, a wci¹¿ niewyjanionym problemem w historii rejencji ciechanowskiej, o którym pisze Ptasiewicz, jest sprawa mordu osób starych i nieuleczalnie chorych (w tym okaleczonych na ciele i chorych psychicznie) oraz
podejrzanych o dzia³alnoæ przeciwko III Rzeszy w Ocis³owie (lesie ocis³owskim). Niestety, autor nie powiedzia³ niczego nowego w tej sprawie, przywo³uj¹c jedynie wyniki nie w pe³ni gruntownych badañ poprzedników. Ze szkod¹ dla czytelnika Ptasiewicz nie skonfrontowa³ dotychczasowych ustaleñ
z wymienionymi ju¿ wy¿ej niemieckimi ród³ami oraz, co ciekawe, pojedynczymi dokumentami wytworzonymi po 1945 r. przez Polsk¹ Partiê Robotnicz¹32 i Polsk¹ Partiê Socjalistyczn¹33.
W czêci pierwszej omawianej ksi¹¿ki razi te¿ ca³kowita nieumiejêtnoæ
sporz¹dzania przypisów. wiadczyæ o tym mog¹ nastêpuj¹ce zapisy: zamienne u¿ywanie zaimka tam¿e ze skrótem jw. (w dodatku b³êdnie zapisywanym
przez autora jako  J. w.), zamienny zapis s³owa rok i skrótu  r. (przypis
nr 4), a przy wydawnictwach zwartych autor raz podaje wydawnictwo, innym razem pomija nazwê wydawcy (przypis nr 5 i 6). Sprzeciw recenzenta
budzi równie¿ przypis nr 84 (odnosz¹cy siê do dóbr Krasiñskich w Krasnem)
o treci Zob. serwis internetowy gminy Krasne, bez podania adresu witryny
internetowej. Sprawa tego przypisu jest o tyle warta wspomnienia, ¿e nawet
gdy czytelnik dotrze ju¿ samodzielnie do serwisu gminy Krasne, nie znajdzie
tam szerzej omówionej historii dóbr w Krasnem34.
Zasadniczo, w kwestii b³êdów na jakie mo¿e natrafiæ uwa¿ny czytelnik,
w ksi¹¿ce Ptasiewicza odnajdujemy niemal wszystkie ich typy. Zarówno
w tekcie g³ównym, jak i w przypisach oraz bibliografii dostrzegalne s¹ b³êdy
ortograficzne, gramatyczne, interpunkcyjne, leksykalne, stylistyczne, kompozycyjne oraz edytorskie. Ksi¹¿ce ewidentnie zabrak³o fachowej redakcji.
Cennym uzupe³nieniem czêci pierwszej pracy Ptasiewicza jest ikonografia. Sporód 65 fotografii szczególne wra¿enie na czytelniku robi¹ te dotychczas
niepublikowane, pochodz¹ce z prywatnych zbiorów, np. ¯ydzi przy pracach
32 Archiwum Pañstwowe w Warszawie (APW), Wieloosobowe Stanowisko ds. Dzia³alnoci
Archiwalnej w Milanówku (WS ds. DA), Komitet Powiatowy Polskiej Patrii Robotniczej
w Ciechanowie, sygn. 2458/49, Materia³y Komitetu Gminnego PPR M³ock w Ocis³owie, Pismo
Zarz¹du Gminy M³ock w Ocis³owie do Starosty Powiatowego w Ciechanowie z dnia 7 IX 1946 r.,
k. 41. W pimie do starosty czytamy m.in.: W dniu 15 wrzenia 1946 r. odbêdzie siê uroczystoæ
w lesie w Ocis³owie gminy M³ock jako druga rocznica, w celu uczczenia pamiêci pomordowanych Polaków przez Niemców. Liczba tych Polaków pomordowanych w okrutny sposób przez
Niemców jest oko³o 2.000 osób. Staraniem miejscowego spo³eczeñstwa zosta³y wybudowane trzy
pomniki na czeæ pomordowanych ku wiecznej pamiêci
33 APW, WS ds. DA w Milanówku, Powiatowy Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej
w Ciechanowie, sygn. 2487/20, Protoko³y z zebrañ kó³ PPS w gminach: Krasne, M³ock, Nu¿ewo,
Pismo Zarz¹du Gminy M³ock w Ocis³owie do Starosty Powiatowego w Ciechanowie z dnia 7 IX
1946 r., k. 33.
34 Byæ mo¿e autor mia³ na myli nastêpuj¹cy adres internetowy: Postacie zwi¹zane z gmin¹
 Erich Koch, http://krasne.pl/135-4bc6b883a9177.htm [data dostêpu: 10 IV 2015 r.].
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rozbiórkowych w okupacyjnym Ciechanowie (fot. 11  s. 63), Ciechanowscy
¯ydzi przed zamkiem ciechanowskim oczekuj¹ na selekcjê. Rok 1942 (fot. 37
 s. 131), Okupacyjny Ciechanów. Potañcówka ¿o³nierzy na dziedziñcu zamku ksi¹¿¹t mazowieckich (fot. 49  s. 177).
Czêæ druga recenzowanej ksi¹¿ki zawiera niezwykle ciekawe  poprzedzone d³ug¹ i czasoch³onn¹ prac¹ autora  zestawienie wojennych wspomnieñ mieszkañców rejencji ciechanowskiej, sporz¹dzone z zastosowaniem
okupacyjnego podzia³u administracyjnego rejencji wed³ug powiatów. Wiêkszoæ wspomnieñ dotyczy przede wszystkim okolicznoci wysiedleñ, aresztowañ lub deportacji na przymusowe roboty. Niektóre tylko obejmuj¹ szerszy
zasiêg czasoprzestrzenny, powracaj¹c do okresu II Rzeczypospolitej lub koñcz¹c siê na pierwszych latach po zakoñczeniu II wojny wiatowej. Ptasiewicz
nie zaopatruj¹c wspomnieñ w przypisy (komentarze) naukowe, postanowi³
nie korygowaæ i nie polemizowaæ z ich treci¹. Jednak nie mo¿na mu z tego powodu czyniæ zarzutu, gdy¿  jak sam przyznaje  prezentowane wspomnienia maj¹ charakter subiektywny i wyjanienie wielu sytuacji oraz wystêpuj¹cych nazwisk mog³oby okazaæ siê niemo¿liwe. Dramatyczne prze¿ycia
wiadków historii uzupe³niaj¹ krótkie opisy okupacyjnych losów dziadków
i pradziadków, przygotowane przez m³odzie¿ Szko³y Podstawowej w Rzêgnowie. Przy ca³ym szacunku dla szlachetnej idei, jaka przywieca³a nauczycielom oraz uczniom i ich rodzinom, stwierdziæ nale¿y, ¿e opisy szóstoklasistów
nie powinny znaleæ siê w pracy naukowej. Jest to raczej materia³ do wykorzystania w celach popularnonaukowych lub promocyjnych (np. historia wsi
Rzêgnowo lub dzia³alnoæ edukacyjna gminy Dzierzgowo). Szczególnie, gdy
w opisach tych znajdujemy fragmenty, które w ¿aden sposób nie wzbogacaj¹
historii rejencji ciechanowskiej: W 1953 roku zmar³ Józef Stalin, a w 1956
w niejasnych okolicznociach w Moskwie zmar³ Boles³aw Bierut, prezydent
i ówczesny szef polskich w³adz. W wyniku tych zdarzeñ do w³adzy doszed³
W³adys³aw Gomu³ka, który z³agodzi³ represje i rodzina Ko³akowskich odzyska³a swoj¹ w³asnoæ ziemsk¹ w ¯abokliku (s. 405). Dodatkowo warto nadmieniæ, ¿e z 58 relacji zawartych w ksi¹¿ce, jedynie 22 by³y dot¹d niepublikowane. Pozosta³e 36 opublikowa³ autor w wymienianej ju¿ pracy Wspomnienia
znaczone ³zami35. Pomimo wtórnej publikacji czêci wspomnieñ i kilku napotkanych w nich lapsusów jêzykowych, nale¿y uznaæ je za wyj¹tkowo wartociowe. Ich treæ oddaje atmosferê lat okupacji niemieckiej i stanowi dope³nienie obrazu rejencji, jaki wy³ania siê z niemieckich dokumentów
archiwalnych.
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ praca pióra Zbigniewa Ptasiewicza nie
jest klasyczn¹ monografi¹, daj¹c¹ pe³ny i czytelny obraz rejencji ciechanowskiej. Czytaj¹c omawian¹ ksi¹¿kê odnosi siê wra¿enie, ¿e by³a ona przygoto35 W tej pracy znalaz³y siê wszystkie opisy okupacyjnych wspomnieñ m³odzie¿y ze Szko³y
Podstawowej w Rzêgnowie. Dodatkowo znaleæ tam mo¿na wspomnienia Doroty Kostrzewy
(s. 171173), których zabrak³o w recenzowanej pracy.
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wywana w popiechu, bez g³êbszych przemyleñ. Jej warsztat badawczy oraz
forma przekazu nie wystawiaj¹ dobrego wiadectwa autorowi.
W moim przekonaniu czêæ pierwsza ksi¹¿ki Ptasiewicza, poza jednostkowymi przypadkami, nie wnosi nic nowego do badañ nad dziejami rejencji
ciechanowskiej. Maj¹c na uwadze niewykorzystywanie przez autora dostêpnej literatury polskiej i zagranicznej, nie jest ona nawet uporz¹dkowaniem
dotychczasowego stanu wiedzy o rzeczonej rejencji. I choæ autor s³usznie
zauwa¿y³, ¿e w ostatnich latach maleje w naszym kraju zainteresowanie
okupacj¹ niemieck¹ (s. 9), a tym bardziej histori¹ pó³nocnego Mazowsza
(s. 10), to recenzowana praca nie wype³nia, niestety, w sposób nale¿yty luki
w historii regionu. Co najwy¿ej mo¿e stanowiæ przyczynek do przysz³ej monografii rejencji ciechanowskiej, opartej na bogatej bazie ród³owej, co  moim
zdaniem  wymaga kilkunastu lat pracy zespo³u badaczy, dla których jêzyk
niemiecki nie bêdzie stanowiæ bariery w prowadzonych badaniach naukowych.
Jako historyk i rodowity ciechanowianin uwa¿am, ¿e jest to ksi¹¿ka,
a szczególnie jej druga czêæ, przeznaczona dla konkretnej grupy czytelników. Zdefiniowanym odbiorc¹ w tym wypadku jest przede wszystkim ludnoæ
obecnie zamieszkuj¹ca powiaty wcielone do rejencji ciechanowskiej, która
chcia³aby poznaæ historiê swoich ziem w latach II wojny wiatowej. Odnoszê
wra¿enie, ¿e funkcjonowanie ksi¹¿ki w obiegu naukowym bêdzie bardzo znikome, a samo szycie, twarda oprawa i wysokiej jakoci papier, gwarantuj¹cy
jej trwa³oæ na d³ugie lata nie zast¹pi¹ wartoci merytorycznej ksi¹¿ki.
Na koniec dodam tylko, ¿e niniejsza recenzja stoi w opozycji do dotychczasowych, nad wyraz pochlebnych ocen regionalnych dziennikarzy oraz
uczestników spotkania promuj¹cego ksi¹¿kê36. Niemniej jednak wyra¿am
nadziejê, ¿e tekst ten bêdzie przyczynkiem do szerszej dyskusji nad lektur¹
Ptasiewicza i sk³oni zainteresowanych czytelników do g³êbszych przemyleñ.
Krzysztof Andrzej Kierski
(Olsztyn)
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Zbigniew Dom¿a³, Andrzej Wa³kówski, Imiê ró¿y inaczej... Ze studiów
nad skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do pocz¹tków XVI wieku, £ód 2015, Wydawnictwo Uczelni Nauk Spo³ecznych, ss. 194.
Recenzowana praca stanowi kontynuacjê badañ zrealizowanych przez
Andrzeja Wa³kówskiego w formie rozprawy obejmuj¹cej dzieje skryptorium
cystersów w Mogile do koñca XIII w.1 Jej autorzy s¹ przy tym badaczami
dowiadczonymi, znanymi i cenionymi na cie¿ce skryptoriów cysterskich
o czym wiadcz¹ ich wczeniejsze publikacje2. W tym uk³adzie nale¿y spodziewaæ siê nie tylko nowatorskich, ale i gruntownych studiów z solidnie
uzasadnionymi i udokumentowanymi wnioskami.
Podjête badania by³y mo¿liwe w zakresie analizy elementów tej tematyki
podyktowanej dostêpnoci¹ róde³. Jest to  jak okrelaj¹ autorzy  tymczasowe opracowanie, które przybli¿y w przysz³oci napisanie pe³nej monografii
klasztornego skryptorium w Mogile od XIV w. do pocz¹tków XVI w. Recenzowana praca w opinii autorów jest  jak skromnie podkrelaj¹  zbiorem
dwóch obszernych artyku³ów. Moim zdaniem stanowi¹ one dobrze zespolon¹
pozycjê, sk³adaj¹c¹ siê z dwóch czêci w ramach w pe³ni monolitycznej rozprawy.
W czêci pierwszej (s. 1591) przedmiotem refleksji badawczej jest powsta³a w rodowisku klasztornym w pocz¹tku XVI w. kronika klasztoru mogilskiego (kronika Miko³aja z Krakowa), zawieraj¹ca miêdzy innymi bogaty
przekaz danych o skrybach skryptorium i o produktach ich twórczoci pisarskiej. W czêci drugiej (s. 95158) autorzy skupili uwagê na personelu klasztornym skryptorium. W koñcowym s³owie, zatytu³owanym To nie jest ostatnie
s³owo... (s. 159160), autorzy powtarzaj¹ to co powiedzieli we Wprowadzeniu
(s. 911), o nieudostêpnieniu im przez klasztor pe³nej dokumentacji ród³owej i w zwi¹zku z tym o koniecznoci oparcia siê przede wszystkim na
katalogu klasztornym z 1919 r.3 Przedstawili szczegó³owy plan dalszych badañ z chwil¹ uzyskania pe³nego dostêpu do klasztornego zasobu archiwalnego (s. 160).
Obszerne opracowanie dotycz¹ce kroniki Miko³aja z Krakowa (czêæ I)
wnosi wiele cennych ustaleñ w stosunku do znanych z dotychczasowej literatury. Kronika klasztorna jest przedmiotem zainteresowania autorów przede
wszystkim jako ród³o do dziejów skryptorium klasztornego, aczkolwiek nie
unikaj¹ oni innych w¹tków, jak wiarygodnoæ przekazu, podstawa ród³owa
kroniki, cel powstania dzie³a, kondycja ekonomiczna opactwa itd.
Czêæ II opracowania po szczegó³owej prezentacji (we Wstêpie do tej
czêci  s. 95103) literatury dotycz¹cej okrelonych cz³onków personelu
1 Andrzej Wa³kówski, Skryptorium klasztoru cystersów w Mogile do koñca XIII wieku,
£ód 2009, ss. 232.
2 Np. Zbigniew Dom¿a³, Das Skriptorium des Zisterzienserklosters Eldena bis zum Ende des
13. Jahrhunderts (Eldena in Deutschland), £ód 2007, ss. 95 i Andrzej Wa³kówski, Skryptoria
cystersów filiacji portyjskiej na l¹sku do koñca XIII wieku, Zielona GóraWroc³aw 1996, ss. 424.
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skryptorium mogilskiego, przedstawia imienn¹ listê osób funkcjonuj¹cych
w skryptorium od XIII do pocz¹tków XVI w. i odtworzony na podstawie ich
produktów pisarskich katalog dzie³. Autorzy podjêli siê ambitnej  aczkolwiek trudnej  próby rekonstrukcji ich ¿yciorysów, a zw³aszcza danych dotycz¹cych pochodzenia, wykszta³cenia, aktywnoci naukowej, dydaktycznej, pogl¹dów itp. Mimo czêsto niezbyt pewnych przekazów ród³owych tego typu,
ju¿ próba podjêta na etapie omawianej publikacji spe³nia swoj¹ rolê ze wzglêdu na funkcjê porz¹dkuj¹c¹ wszelkie informacje dotycz¹ce znanych z imienia
cz³onków personelu pisarskiego. Dziêki temu czêæ II pracy pozwala poznaæ
podstawê ród³ow¹, któr¹ stanowi¹ przede wszystkim dzie³a skrybów i ród³a
wymieniaj¹ce okrelonych cz³onków skryptorium. Rozdzia³ powiêcony dziejom opactwa w Mogile do pocz¹tków XVI w., stanowi w³aciwy kontekst dla
zasadniczego nurtu badañ nad personelem pisarskim tego monasterium. Podobnie rozdzia³ pt. Skryptorium  definicja, organizacja i jego rola ( s. 112116)
wytycza w³aciwy kierunek rozwa¿añ w zakresie organizacji i zatrudnionego
w nim personelu. Szeroko podjête studia nad produktami cz³onków personelu skryptoriów pozwalaj¹ na przyjêcie stwierdzenia, zak³adaj¹cego funkcjonowanie ju¿ w XIII w. dwóch specjalistycznych krêgów pisarzy dokumentowych i kodeksowych (s. 114115), a nie tylko uniwersalnych (dyplomów
i ksi¹g).
Rozdzia³ czêci II Osoby pracuj¹ce w redniowiecznym skryptorium
w Mogile (s. 116  156) stanowi zasadniczy fragment opracowania. Autorzy,
posi³kuj¹c siê licznymi ród³ami wyliczyli dla okresu od lat 70. XIII do pocz¹tków XVI w. (1505/6), 12 imiennie okrelonych osób (s. 155). Mo¿na jednak wskazaæ wiele okolicznoci, a zw³aszcza znaczne uaktywnienie dzia³alnoci pisarskiej w XV w., które pozwalaj¹ przyj¹æ, ¿e liczba czynnych skrybów
by³a znacznie wy¿sza. Mimo niemo¿liwoci wykorzystania licznych róde³,
ju¿ omawiane opracowanie, zw³aszcza w II czêci pracy obfituje w ró¿ne,
nieznane dot¹d szczegó³y dotycz¹ce ca³okszta³tu dzia³alnoci skryptorium
mogilskiego, kierunków i dynamiki jego rozwoju, pochodzenia, wykszta³cenia
i sta¿u pracy w skryptorium.
Wysoka ocena merytoryczna recenzowanej pracy jest przede wszystkim
wynikiem wysokich i specjalistycznych kompetencji obu autorów z zakresu
redniowiecznych skryptoriów cysterskich, paleografii i kodykologii. I chocia¿
opracowanie z przyczyn obiektywnych nie zamyka podjêtej tematyki, to
jednak znacznie j¹ wzbogaca w zestawieniu z wczeniejszymi pracami powiêconymi skryptorium mogilskiemu, ³¹cznie z prac¹ Andrzeja Wa³kówskiego z 2009 r.4 Erudycjê autorów potwierdza 14-stronicowy wykaz bibliografii
(s. 161175).
Walory poznawcze i metodologiczno-konstrukcyjne oraz w pe³ni uzasadnione wnioski pozwalaj¹ na przyjêcie nastêpuj¹cego pogl¹du: redniowieczne
3

Katalog archiwum opactwa Cystersów w Mogile, oprac. Kazimierz Kaczmarczyk, Gerard
Kowalski, Kraków 1919, ss. 434.
4 Andrzej Wa³kówski, Skryptorium klasztoru cystersów ...
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skryptorium klasztoru cystersów w Mogile doczeka³o siê ju¿ opracowania,
które przedstawi³o  przynajmniej w formie zarysowej  najwa¿niejsze sprawy. Mamy omówion¹ podstawê ród³ow¹ dotycz¹c¹ jego dziejów, charakterystykê personelu oraz dorobku poszczególnych pisarzy. Przysz³e badania mog¹
jedynie uzupe³niæ, ewentualnie zweryfikowaæ niektóre ustalenia Zbigniewa
Dom¿a³a i Andrzeja Wa³kówskiego.
Kazimierz Bobowski
(Wroc³aw)
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VI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Z CYKLU: MIÊDZY IRREDENT¥ A KOLABORACJ¥
PT. LEGALIZM A LOJALIZM. DUSZA URZÊDNIKA

W dniach 2021 padziernika 2014 r. odby³a siê ju¿ szósta ogólnopolska
konferencja naukowa z cyklu: Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹, zatytu³owana
Legalizm a lojalizm. Dusza urzêdnika. Organizatorem sesji by³ Zak³ad Historii XIX wieku Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, za wspó³organizatorem  Ko³o
Naukowe Doktorantów-Historyków dzia³aj¹ce na UWM. Tak jak poprzednie
konferencje, równie¿ to szóste spotkanie historyków z ca³ej Polski powiêcone zosta³o pamiêci jednego z g³ównych inicjatorów spotkañ  profesora S³awomira Kalembki.
Konferencja odbywaj¹ca siê na Wydziale Humanistycznym UWM mia³a
za zadanie sk³oniæ jej uczestników do refleksji na temat postaw Polaków
wobec utraty w³asnego pañstwa, a tak¿e wobec pañstw zaborczych, jak równie¿ udzia³u polskiego spo³eczeñstwa w strukturach administracyjnych,
a tak¿e wojskowych Rosji, Prus i Austrii. G³ówne pytania, na które starali siê
odpowiedzieæ uczestnicy sesji, brzmia³y: dlaczego Polacy podejmowali pracê
w administracji pañstwa pruskiego, austriackiego czy rosyjskiego, jakie grupy spo³eczne podejmowa³y siê tego zadania i jaki odsetek stanowi³y, jak
wygl¹da³a praca na poszczególnych szczeblach administracyjnych, jak wygl¹da³o ¿ycie zawodowo-prywatne oraz jak prezentowa³ siê urzêdnik w strukturach rz¹dowych. Jednak najwa¿niejszym pytaniem, na które starali siê odpowiedzieæ uczestnicy sesji by³o, czy praca w strukturach administracyjnych
Polaków dowodzi³a ich lojalizmu czy legalizmu?
Sesja rozpoczê³a siê 20 padziernika w Sali Posiedzeñ Rady Wydzia³u.
Oficjalnego otwarcia konferencji dokona³ prof. dr hab. Norbert Kasparek,
który przypomnia³ postaæ prof. S³awomira Kalembki i jego wk³ad w badanie
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polskiej myli politycznej. Profesor zwróci³ szczególn¹ uwagê na reprodukcjê
obrazu na zaproszeniu, namalowanego przez Antoniego Murzynowskiego, pt.
Sprzedawca statuetek i wyjani³, dlaczego w³anie ten obraz znalaz³ siê na
zaproszeniu. Profesor zacytowa³ wiersz Adama Asnyka:
Trzeba z ¿ywymi naprzód iæ,
Po ¿ycie siêgaæ nowe,
A nie w uwiêd³ych laurów liæ
Z uporem stroiæ g³owê.
Nastêpnie g³os zabra³ dziekan Wydzia³u Humanistycznego, dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM, który równie¿ zwróci³ uwagê na zas³ugi prof. Kalembki. Uczestników oraz goci powita³ tak¿e ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych.
W swoim przemówieniu przedstawi³ g³ówne za³o¿enia konferencji oraz ¿yczy³
prelegentom udanych obrad.
Jako pierwszy wyst¹pi³ prof. dr hab. Wies³aw Caban, który przedstawi³
sylwetkê prof. S³awomira Kalembki jako uczonego. Prof. Caban zwróci³ uwagê na s³owa prof. Kalembki, który powiedzia³, ¿e: Historyk nie powinien
umieraæ w wieku szeædziesiêciu lat, bo wtedy dopiero umie siê dostrzegaæ
z³o¿onoæ procesów dziejowych. Profesor powiedzia³ te¿, i¿ wielkoæ prof. Kalembki zauwa¿y³ przy czytaniu Wstêpu, napisanego przez prof. Stefana Kieniewicza do ksi¹¿ki prof. Kalembki, powiêconej powstaniu styczniowemu.
Prof. Kieniewicz napisa³: Wbrew obiegowemu pogl¹dowi o ustaleniach naukowo ostatecznych trud historyka nie koñczy siê nigdy. Nowe odkryte lub na
nowo odczytane ród³a, doskonalone stale metody badawcze, zmiany wci¹¿
zachodz¹ce w naszym ustosunkowaniu siê do przesz³oci. Oto niektóre czynniki zachêcaj¹ce lub zmuszaj¹ce badaczy dawnych wieków do podejmowania
raz po raz tematów zdawa³oby siê najgruntowniej opracowanych. Prof. Caban
wspomina³ równie¿ o £ódzkim Zjedzie Historyków, gdzie prof. Kalembka
stara³ siê oceniæ stan badañ na histori¹ XIX w. Na koniec prof. Caban nawi¹za³ do swoich osobistych wspomnieñ, zwi¹zanych z prof. Kalembk¹. Nastêpnie g³os zabra³ prof. dr hab. Bohdan Ryszewski, który w swoim wyst¹pieniu
wspomina³ dwie sesje powiêcone tematowi Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹.
Po krótkiej przerwie, pierwsz¹ czeæ sesji otworzy³ dziekan Wydzia³u
Humanistycznego, dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM. Jako pierwsi wyst¹pili prof. dr hab. Wies³aw Caban oraz prof. dr hab. Jerzy Szczepañski (Kielce),
którzy zaprezentowali referat pt. Dusza genera³a. Aleksander Skolimowski
w armii rosyjskiej w XIX wieku (lata 40.70.). Dr Martyna Jones (Poznañ),
wyg³osi³a referat na temat: Polskie inspiracje walijskiego lojalizmu, dr Mariusz Kulik (Warszawa) omówi³ temat: Polacy w gwardii rosyjskiej w XIX i na
pocz¹tku XX wieku, dr Marzena Iwañska (£ód), przedstawi³a referat pt.
Urzêdnicy ³ódzkiego magistratu w drugiej po³owie XIX i na pocz¹tku XX
wieku, za dr Krzysztof Latawiec (Lublin) wyg³osi³ referat pt. Polacy w rosyjskiej administracji w Królestwie Polskim w latach 18391918. Kolejnym pre-
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legentem by³ dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof. UWM (Olsztyn), który
przedstawi³ temat: Ugodalojalizm a legalizm w polskiej historiografii po
roku 1989. Jako ostatnia w tej czêci sesji wyst¹pi³a mgr Magdalena Patatyn
(Warszawa), która zaprezentowa³a temat: Narzucony zaszczyt  dzia³alnoæ
polityczna Eustachego Stanis³awa Sanguszki w latach 18731898. Po prelekcji moderator sesji zarz¹dzi³ krótk¹ przerwê, po której nast¹pi³a dyskusja.
W drugiej czêci konferencji, której przewodniczy³ dr hab. Dariusz Nawrot, uczestnicy podejmowali kwestie zwi¹zane z ¿yciem i s³u¿b¹ zwyk³ego
urzêdnika w strukturach administracyjnych pañstwa rosyjskiego i pruskiego.
Jako pierwsza swój referat pt. Stanis³aw i Artur Doliñscy  rosyjscy urzêdnicy.
Problem to¿samoci Polaków w obcej s³u¿bie wyg³osi³a dr Maria Korybut-Marciniak (Olsztyn). Dr Jolanta Za³êczny (Warszawa) wyst¹pi³a z tematem pt.
Prawie ca³e swoje ¿ycie by³em urzêdnikiem rz¹dowym, ale nigdy, w ¿adnym
wypadku nie skrywa³em swych politycznych i narodowych przekonañ  Aleksander Despot Zenowicz urzêdnik carski, opiekun zes³añców. Po wyst¹pieniach
nast¹pi³a krótka dyskusja, po której uczestnicy konferencji udali siê na obiad.
W trzeciej czêci obrad prelegenci podejmowali zagadnienia zwi¹zane
z powstaniami narodowymi oraz s³u¿b¹ Polaków w strukturach wojskowych.
Prof. dr hab. Dariusz Nawrot (Katowice) omówi³ temat: Miêdzy lojalnoci¹
wobec cara a wiar¹ w cesarza Francuzów. Marsza³kowie samorz¹du szlacheckiego we w³adzach napoleoñskiej Litwy w 1812 roku, mgr Wojciech Górczyk
(Opinogóra) przedstawi³ referat pt. Pu³kownik Tadeusz Konstanty Wyle¿yñski. Pomiêdzy powinnoci¹ oficera a powinnoci¹ Polaka, doktorant Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, mgr Krzysztof Augustyniak, zaprezentowa³ temat: Florian Kobyliñski, prezes Komisji Województwa
P³ockiego, wobec powstania listopadowego, dr Henryk Ba³abuch (Lublin) wyst¹pi³ z referatem: Urzêdnik wobec rewolucji moralnej i powstania styczniowego. Uwagi o Kazimierzu Krzywickim, za prof. dr hab. Norbert Kasparek
omówi³ temat: Prezesi Komisji Wojewódzkich przed powstaniem i po powstaniu listopadowym. Po zaprezentowaniu poszczególnych referatów nast¹pi³a
dyskusja, po której prof. Kasparek zaprosi³ wszystkich uczestników na uroczyst¹ kolacjê.
Wieczorem odby³o siê podsumowanie pierwszego dnia konferencji. Nast¹pi³o równie¿ wczeniej zapowiedziane oraz umieszczone w zaproszeniu wspomnienie o prof. Kalembce. Jako pierwszy swoje wspomnienia przedstawi³
jego uczeñ i wieloletni przyjaciel, prof. Norbert Kasparek. Nastêpnie przemawiali profesorowie: Andrzej Szmyt, Jaros³aw Kita, Dariusz Nawrot, Maria
Ankudowicz-Bieñkowska. Jednak najbardziej wzruszaj¹ce wspomnienia
przedstawi³a ¿ona profesora, dr Urszula Kalembka.
Drugi dzieñ konferencji rozpoczêto od zaprezentowania tematyki zwi¹zanej ze szkolnictwem oraz kultur¹. Jako pierwszy wyst¹pi³ dr Sebastian Paczos (Poznañ) z tematem: Józef Kalasanty Szaniawski  miêdzy lojalizmem
a oportunizmem. Temat Artysta urzêdnikiem: S³owacki i Norwid omówi³
dr hab. W³odzimierz Toruñ (Lublin). Kolejnymi prelegentami byli dr hab.
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Andrzej Szmyt, prof. UWM (Olsztyn), który przedstawi³ temat: Nauczyciel
jako urzêdnik. Lojalnoæ wobec panuj¹cego czy spo³eczeñstwa, dr hab. Maria
Ankudowicz-Bieñkowska (Olsztyn), która mówi³a na temat: Praca organisty
u schy³ku XIX i na pocz¹tku XX wieku w rêkopimiennej relacji pamiêtnikarskiej W³adys³awa Kalinowskiego (1880-1951) oraz mgr Marta K³ak-Ambro¿kiewicz, reprezentuj¹ca Muzeum Narodowe w Krakowie z referatem Najjaniejszy Pan raczy³ Pana zamianowaæ Dyrektorem szko³y sztuk w Krakowie . Po
zakoñczeniu wyst¹pieñ uczestnicy konferencji przyst¹pili do dyskusji, po której nast¹pi³a chwila przerwy.
Kolejn¹ czêæ konferencji, powiêcon¹ strukturom kocielno-pañstwowym, rozpocz¹³ referat: Arcybiskup Florian Stablewski  pruski urzêdnik
kocielny czy Prymas Polski? Pytanie o granice legalizmu i lojalizmu wyg³oszony przez dr. hab. Witolda Matwiejczyka, prof. KUL (Lublin), dr Tomasz
Karbowniczek, przy wspó³udziale dr. hab. Mariusza Nowaka (Kielce) przedstawi³ temat: Warszawska prezydentura Zygmunta Wielopolskiego (18621863)
drog¹ do polsko-rosyjskiej ugody politycznej?, dr hab. Jaros³aw Kita, prof. U£
(£ód), wyg³osi³ referat pt. W³adys³aw Pieñkowski  ostatni prezydent £odzi
w rosyjskiej s³u¿bie (18821914). Ostatnim prelegentem w tej czêci sesji by³
dr Emil Noiñski (Warszawa) z referatem W obliczu ugody i lojalizmu. Feliks
Jeziorañski (1820  1896) i jego kariera w administracji rz¹dowej Królestwa
Polskiego. Nastêpnie odby³a siê dyskusja, a po niej  krótka przerwa kawowa.
Trzecia czêæ sesji zosta³a powiêcona urzêdnikom pracuj¹cym w Królestwie Polskim, Galicji oraz ziemiach zabranych. Swoje wyniki badañ jako
pierwszy zaprezentowa³ lic. Daniel Siemiñski (¯yrardów) przedstawiaj¹c temat: Polscy urzêdnicy Zak³adów ¯yrardowskich w latach 1870-1918, nastêpnie dr Kamil miechowski (£ód) omówi³ temat: Miêdzy rzeczywistoci¹ biurokratyzmu a utopi¹ samorz¹du. Krytyka prasowa miejskiego aparatu
urzêdniczego w rewolucji 1905 roku na przyk³adzie £odzi, a prof. dr hab.
Henryk Stroñski (Olsztyn) zwróci³ uwagê na kwestie Ukrainy w XIX i XX
wieku: Polacy na s³u¿bie rosyjskiej na Po³udniu Ukrainy na prze³omie XIX
i XX wieku w wietle wspomnieñ Eugeniusza Janiszewskiego. Po wyst¹pieniach nast¹pi³a dyskusja i przerwa obiadowa.
Ostatni¹ czêæ konferencji poprowadzi³ prof. dr hab. Norbert Kasparek. W tej czêci wyst¹pili dr £ukasz Chimak (Warszawa) z tematem: Gubernator kaliski Michai³ Daragan. Dzieje rosyjskiego urzêdnika na zachodnich
rubie¿ach Imperium Romanowych, mgr Agnieszka Tys (Warszawa): Konserwatyci krakowscy a Stefania Sempo³owska  dwie wizje wychowania i kszta³cenia polskiej kadry urzêdniczej dla struktur administracyjnych pañstw oraz
dwóch doktorantów Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie
 mgr Mateusz Klempert: Dzia³alnoæ polityczno-kulturalna hrabiego Stanis³awa Kazimierza Kossakowskiego oraz mgr Sebastian Nowakowski: Postawy
i dylematy moralne ¿o³nierzy Korpusu Ochrony Pogranicza po 17 wrzenia
1939 roku.
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Po wys³uchaniu wszystkich referatów oraz po d³ugich dyskusjach, prof.
dr hab. Norbert Kasparek dokona³ oficjalnego zamkniêcia konferencji, dziêkuj¹c wszystkim uczestnikom za przybycie i za zaprezentowanie swoich wyników badañ. Jednoczenie prof. Kasparek przedstawi³ kolejny temat konferencji Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹, zachêcaj¹c do ponownego wziêcia
udzia³u, tym razem w siódmej sesji powiêconej tematyce XIX w., której
inicjatorem i g³ównym organizatorem by³ profesor S³awomir Kalembka.

Grzegorz Ka³a
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

SPRAWOZDANIE Z I MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI:
ZAKON KRZY¯ACKI  DZIEDZICTWO HISTORYCZNE
I KULTUROWE A TERANIEJSZOÆ,
RYN 46 GRUDNIA 2014 R.
Z pocz¹tkiem grudnia po³o¿ona miêdzy jeziorami Ryñskim i O³ów miejscowoæ Ryn goci³a historyków oraz mi³oników badañ nad przesz³oci¹
z okazji I Miêdzynarodowej Konferencji Zakon Krzy¿acki  dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraniejszoæ. W zamyle organizatorów grudniowe
spotkanie dotycz¹ce spraw krzy¿ackich mia³o staæ siê wa¿nym krokiem
w kierunki zmiany sposobu postrzegania zakonu niemieckiego w rodowisku
naukowym i szerokim spo³eczeñstwie. Postulowano zatem, by zerwaæ z negatywnym obrazem niemieckich zakonników, powsta³ym w oparciu o Sienkiewiczowsk¹ literaturê, czy jej Fordowsk¹ interpretacj¹ kinematograficzn¹. Postanowiono ociepliæ historyczny ogl¹d krzy¿ackiej historii.
Konferencja odby³a siê w wyj¹tkowym miejscu, gdy¿ na pochodz¹cym
z drugiej po³owy XIV w. zamku krzy¿ackim w Rynie, który wspó³czesnym
s³u¿y jako pe³en atrakcji wyj¹tkowy hotel.
Uroczystoci zosta³y otwarte w sali kapitularza wielkiego. Rozpoczêcie
konferencji obfitowa³o w liczne okolicznociowe przemówienia znamienitych
goci. Jako pierwszy zabra³ g³os ks. arcybiskup metropolita warmiñski Wojciech Ziemba, który odniós³ siê szeroko do przesz³oci Kocio³a katolickiego
i zakonu krzy¿ackiego na Warmii.
W kolejnym wyst¹pieniu marsza³ek Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jacek Protas wskaza³ na znaczenie idei tolerancji i pochodnej od niej
koncepcji unii, która, jak zapewnia³ marsza³ek, wywodzi³a siê z ziem Prus
Ksi¹¿êcych.
Jako trzeci swoje przemówienie wyg³osi³ najznamienitszy goæ konferencji  wielki mistrz Zakonu Krzy¿ackiego, dr Bruno Platter. W swoim wyst¹pieniu wielki mistrz podkreli³ wielkie znaczenie dzia³añ, maj¹cych na celu
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odkrywanie w³asnej przesz³oci i tradycji. Dlatego z wielk¹ radoci¹, jak
mówi³, przyjmuje rozmaite zaproszenia do Polski z okazji ró¿nych wydarzeñ,
podczas których wspomina siê przesz³oæ zakonu niemieckiego. W tym kontekcie du¿¹ wagê przypisa³ wielki mistrz jego wizycie z okazji jubileuszu
szeæsetnej rocznicy bitwy na Polach Grunwaldzkich. Nastêpnie dostojny
goæ przedstawi³ skrótowo dzia³alnoæ zakonu we wspó³czesnym wiecie.
Wskazywa³ na donios³e znaczenie pracy pedagogicznej oraz tego, co stanowi
tradycyjny zakres obowi¹zków zakonników, a mianowicie opieka nad orodkami leczenia szpitalnego. Ponadto wspomina³ o zbli¿aj¹cych siê obchodach
825. rocznicy za³o¿enia zakonu krzy¿ackiego i zwi¹zanych z tym pracach
oraz przygotowaniach ca³ego zgromadzenia.
Jako czwarty g³os zabra³ burmistrz Rynu, Józef Karpiñski, który podkrli³ znaczenie odbywaj¹cej siê konferencji nie tylko dla miejscowoci, któr¹
reprezentuje, ale tak¿e dla ca³ego regionu.
W podobnym tonie odnios³a siê do naukowych wydarzeñ z pocz¹tku
grudnia 2014 r. wojewódzka kurator owiaty, Gra¿yna Przasnyska. Przemówienie sta³o siê okazj¹ do niezwyk³ego wydarzenia, gdy¿ reprezentuj¹ca w³adze owiatowe kurator zdecydowa³a siê uhonorowaæ wysokim odznaczeniem
owiatowym prezesa Mazurskiego Centrum Kongresowo-Wypoczynkowego
Zamek Ryn Sp. z o.o. Andrzeja Dowgia³³ê. Gra¿yna Przasnyska wskaza³a
na ogromne zaanga¿owanie prezesa w przybli¿anie przesz³oci regionu wród
jego najm³odszych mieszkañców.
Jako kolejny zabra³ g³os ks. prof. Andrzej Kopiczko, który powita³ goci
ze strony funkcjonuj¹cego od po³owy XIX w., presti¿owego stowarzyszenia
Der Historische Verein für Ermland.
Wójt gminy Purda, Jerzy Laskowski, przybli¿y³ okolicznoci towarzysz¹ce pierwszej wizycie wielkiego mistrza we wspó³czesnej Polsce, gdy¿ to w³anie gmina Purda goci³a dr. Bruno Plattera w 2010 r., przy okazji ods³oniêcia g³azu biskupa Anzelma na Trakcie Biskupim w Ba³dach.
Na koniec zabra³ g³os prezes Andrzej Dowgia³³o, który wspomina³ o swoim zami³owaniu do historii oraz entuzjazmie, towarzysz¹cym promowaniu
wiedzy na temat dziejów regionu.
Niestety, wród goci zabrak³o doktora honoris causa Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, europarlamentarzysty Hansa-Gerta Pötteringa. Wszelako, mimo nat³oku obowi¹zków, europose³ wygospodarowa³ czas, by nagraæ
swoje wyst¹pienie, które zaprezentowano w trakcie uroczystego otwarcia
konferencji.
Czêæ robocz¹ otworzy³ swoim wyst¹pieniem, nosz¹cym tytu³ Znaczenie
zakonu krzy¿ackiego dla rozwoju regionu nadba³tyckiego, prof. Udo Arnold
z Uniwersytetu w Bonn. Prelegent odniós³ siê do wk³adu zakonu niemieckiego w rozwój gospodarczy i kulturalny Prus Ksi¹¿êcych i innych nadba³tyckich krain.
Jako ostatni tego dnia wyst¹pi³ dr hab. Kazimierz Gr¹¿awski, prof. UWM,
który w swoim referacie pt. Prezentacja treci historycznych w Interaktywnym
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Muzeum Pañstwa Krzy¿ackiego w Dzia³dowie przedstawi³ nowoczesne metody prezentacji treci historycznych z wykorzystaniem wspó³czesnych technologii.
Po wyst¹pieniach zarz¹dzono przerwê kawow¹, po której nast¹pi³a krótka dyskusja. Pierwszy dzieñ konferencji zosta³ zakoñczony uroczyst¹ kolacj¹
w znajduj¹cej siê w zamkowym refektarzu restauracji.
Na kolejny dzieñ organizatorzy zaplanowali liczne wyst¹pienia referentów. Dyrektor Archiwum Zakonu Krzy¿ackiego w Wiedniu, dr Frank Bayard
w prelekcji: Zakon krzy¿acki w 1900 roku, odnosz¹c siê do zasobów archiwalnych, które pozostaj¹ pod jego piecz¹, nakreli³ po³o¿enie zakonu oraz jego
rolê i znaczenie na prze³omie XIX i XX w.
Na temat zasobów archiwalnych mówi³a te¿ dr Bettina Bouresch z Archiv Landschaftsverband Rheinland w referacie: Przegl¹d aktualnego stanu
archiwalnego na temat tradycji i historii zakonu krzy¿ackiego. Uwagi do historii materia³u ród³owego o szczególnym znaczeniu miêdzynarodowym.
Prof. S³awomir Jówiak z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu, w swoim wyst¹pieniu, zatytu³owanym: Zamki krzy¿ackie w Prusach w redniowieczu na podstawie najnowszych badañ,
scharakteryzowa³ budownictwo warowne zakonu, wskazuj¹c przy tym na
ogromne znaczenie wykorzystania róde³ pisanych w trakcie pracy badawczej, maj¹cej na celu odtworzenie dziejów obiektów architektonicznych.
Po przerwie g³os zabra³ dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM. Prelegent
w wyst¹pieniu: Zmiany w gospodarce folwarcznej i jej zarz¹dzaniu w pañstwie zakonu krzy¿ackiego na prze³omie XV i XVI wieku wskaza³ na wagê
przemian gospodarczych dla pozycji ekonomicznej i politycznej pañstwa zakonnego we wspomnianym okresie.
O Duchowieñstwie diecezji warmiñskiej w wietle Kodeksu Dyplomatycznego Warmiñskiego mówi³ ks. prof. Andrzej Kopiczko, dyrektor Archiwum
Diecezji Warmiñskiej, który scharakteryzowa³ kondycjê stanu duchownego
regionu.
Kolejny prelegent, dr hab. Andrzej Kamieñski, prof. PAN przy okazji
prezentacji referatu: Zakon Krzy¿acki wobec koronacji elektora brandenburskiego Fryderyka III na króla w Prusach, przeniós³ goci konferencji do pocz¹tków XVIII w. W niezwykle wnikliwym wyst¹pieniu ukazane zosta³y niuanse towarzysz¹ce zmianom politycznym w regionie we wspomnianym
okresie.
Grunwald 1410 i Tannenberg 1914 jako mit niemieckiego trwania na wschodzie to tytu³ wyst¹pienia dr. hab. Wies³awa £acha, prof. UWM, który podkreli³
znaczenie wspomnianych wydarzeñ dla historycznej wiadomoci spo³eczeñstwa.
Ich wiadectwem s¹ liczne pomniki, mogi³y ¿o³nierskie, tablice pami¹tkowe,
na których widniej¹ polsko brzmi¹ce nazwiska, jak i posiad³oci po fortyfikacjach sta³ych i polowych.
Nastêpnie g³os zabra³ dr hab. Dariusz Radziwi³³owicz, prof. UWM, który
w wyst¹pieniu: Legenda grunwaldzka w tradycjach, barwach i symbolice
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Wojska Polskiego w XX stuleciu opisa³ znaczenie wydarzeñ z przesz³oci dla
budowania polskiej to¿samoci na gruncie wojskowym. Mówca odniós³ siê
szeroko do znaczenia symboliki grunwaldzkiej w ró¿nych okresach Wojska
Polskiego, od momentu odzyskania niepodleg³oci po I wojnie wiatowej po
czasy wspó³czesne. Wskazywa³ przy tym na rolê wp³ywów politycznych, towarzysz¹cych kszta³towaniu postaw patriotycznych w wojsku.
Poobiedni¹ sesjê rozpocz¹³ geograf dr £ukasz Musiaka z Zak³adu Geografii Historycznej i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu £ódzkiego referatem zatytu³owanym: Dziedzictwo i wspó³czesne wykorzystanie redniowiecznych zamków pañstwa zakonu krzy¿ackiego a wiadomoæ historyczna
uczniów wybranych szkó³ województw warmiñsko-mazurskiego i pomorskiego.
Wyst¹pienie stanowi³o podsumowanie badañ spo³ecznych autora, dotycz¹cych roli dziedzictwa kulturowego w ¿yciu przede wszystkim uczniów szkó³
rednich. Prelegent wskaza³ na niski stopieñ znajomoci redniowiecznych
losów regionu wród m³odzie¿y szkolnej.
Referat pt. Wielki podzia³ ziemi Sasinów. Znaczenie kulturowo-cywilizacyjne kolonizacji krzy¿ackiej n zachodnim pograniczu pruskim jako treæ edukacji pozaszkolnej wyg³osi³ dr Wies³aw Skrobot, reprezentuj¹cy Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Collegium Pollonicum ze S³ubic, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejski Uniwersytet Viadrina
we Frankfurcie nad Odr¹. W wyst¹pieniu wskazano na znaczenie pracy
edukacyjnej nie tylko z m³odzie¿¹ szkoln¹, ale tak¿e z osobami, które edukacjê maj¹ ju¿ za sob¹. W kontekcie ziemi Sasinów prelegent wskaza³ na
specyficzne po³o¿enie ludnoci regionu po II wojnie wiatowej, gdy¿ wiêkszoæ mieszkañców trafi³a tu w wyniku repatriacji. Dlatego postulowa³, by
w³anie poprzez poznawanie przesz³oci ziemi, na której mieszkaj¹, osoby
zwi¹zane z regionem dopiero od niewielu pokoleñ mog³y tworzyæ swoj¹ now¹
to¿samoæ.
W referacie pt. Koncepcja delimitacji granicy pañstwowej w stosunkach
miêdzy zakonem krzy¿ackim a Królestwem Polskim dr hab. Halina £ach,
prof. UWM, opisa³a donios³¹ rolê delimitacji granicy dla prowadzenia polityki
przez zakon krzy¿acki.
Jako ostatnia w pi¹tkowy wieczór wyst¹pi³a dr Iwona Jówiak z Orodka
Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie z referatem: Nie tylko podstawa programowa  propozycje realizacji tematyki powiêconej relacjom polsko-krzy¿ackim w edukacji historycznej na drugim i trzecim poziomie edukacyjnym.
W trakcie wyst¹pienia przedstawiono zagadnienia krzy¿ackie, które w ramach podstawy programowej realizuje siê na terenie Polski w toku szkolnej
edukacji. Prelegentka postulowa³a, by nie ograniczaæ siê tylko do sztywnych
ram okrelonych ministerialnymi wytycznymi i proponowa³a, by poprzez rozmaite przedsiêwziêcia aktywizuj¹ce, jak np. konkursy, wspomagaæ proces
edukacyjny wród m³odzie¿y.
Nastêpnie rozpoczê³a siê d³uga dyskusja, powiêcona g³ównie zagadnieniom zwi¹zanym z trudnociami w edukacji historycznej. Dyskusjê podsumo-
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wa³a dr hab. Izabela Lewandowska, która podkreli³a, ¿e g³ównym celem
edukacji jest wywo³anie wród uczniów zainteresowania przesz³oci¹, gdy¿
tylko wtedy, przepe³nieni entuzjazmem, sami zaczn¹ poszukiwaæ wiedzy
o przesz³oci.
Po dyskusji nast¹pi³a prezentacja monografii Dzieje zamku ryñskiego i okolic, któr¹ poprowadzi³ jeden z jej autorów, dr hab. Jan Gancewski,
prof. UWM. Po krótkim wypoczynku gocie konferencji udali siê na zamkowy
dziedziniec, by przywdziawszy stroje z minionej epoki rozpocz¹æ redniowieczn¹ biesiadê.
Ostatni dzieñ rozpoczêty zosta³ referatem dr hab. Izabeli Lewandowskiej
pt. Obraz zakonu krzy¿ackiego w ikonografii podrêcznikowej Polski, Niemiec,
Litwy i Rosji w XX wieku. Na podstawie przeprowadzonych badañ prelegentka stwierdzi³a, ¿e podrêcznikowe ilustracje najczêciej przedstawiaj¹ zamek
w Malborku. W okresie miêdzywojennym w podrêcznikach polskich i litewskich, prócz ilustracji dotycz¹cych kwestii grunwaldzkich, pojawi³y siê tak¿e
takie, które odnosi³y siê do ho³du pruskiego. W okresie PRL-u podrêczniki w
ogóle projektowano skromniej, przez co pró¿no w nich szukaæ wiêkszej iloci
materia³u badawczego dla powy¿szego tematu. Sytuacja diametralnie zmieni³a siê z pocz¹tkiem lat 90. W tym okresie w podrêcznikach pojawi³y siê
wród licznych ilustracji tak¿e te, pokazuj¹ce wspó³czesn¹ siedzibê zakonu
wraz z charakterystyk¹ jego roli i zadañ.
W¹tki krzy¿ackie w twórczoci Feliksa Konecznego omówi³ doktorant Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, mgr Grzegorz Ka³a. Prelegent przedstawi³ dorobek tego polskiego uczonego, który do spraw niemieckich,
w tym i krzy¿ackich, odnosi³ siê nie tylko jako twórca nauki o cywilizacjach,
z której jest najbardziej znany, ale tak¿e jako historyk, s³owianofil oraz
publicysta.
W sobotni poranek wyst¹pi³ równie¿ mgr Pawe³ Moszczyñski, który
w prelekcji zatytu³owanej Zamki krzy¿ackie w Toruniu i Cz³uchowie  interaktywne rekonstrukcje jako nowoczesne uzupe³nienie badañ archeologicznych
w publikacjach naukowych oraz ekspozycjach muzealnych pokaza³ mo¿liwoci
wykorzystania komputerowej grafiki trójwymiarowej, animacji itp. w edukacji historycznej oraz promocji wybranych obiektów historycznych.
Na koniec dr hab. Izabela Lewandowska podsumowa³a konferencjê,
wskazuj¹c na poruszone podczas debat problemy i wyzwania dla osób zajmuj¹cych siê histori¹ redniowiecza i nie tylko. Organizatorzy zapowiedzieli zorganizowanie kolejnej konferencji pod tym samym szyldem, gdy¿  jak zapewniali  ich celem jest nadanie imprezie charakteru cyklicznego. Nastêpna
konferencja powiêcona w¹tkom krzy¿ackim planowana jest za dwa lata.
I Miêdzynarodowa Konferencja Zakon Krzy¿acki  dziedzictwo historyczne i kulturowe a teraniejszoæ wzbudzi³a spore zainteresowanie spo³eczeñstwa i mediów. O debatach historyków wspomina³a chocia¿by regionalna
telewizja publiczna czy Radio Olsztyn. W trakcie konferencji swoje referaty
przedstawi³o siedemnastu prelegentów z rozmaitych orodków naukowych
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w Europie, których wys³ucha³o liczne grono osób z ca³ego kraju. Na zamek
przyby³o przesz³o sto osób z Rynu, Olsztyna, Gdañska, Wroc³awia, Kêtrzyna
i innych miejscowoci. Konferencjê swoj¹ obecnoci¹ zaszczycili przedstawiciele Kuratorium Owiaty, Urzêdu Miejskiego i Gminy Ryn, TVP Olsztyn
i innych instytucji. Wród licznych goci nie zabrak³o m³odzie¿y szkolnej
z pobliskich szkó³.
Warto podkreliæ, ¿e wielki mistrz dr Bruno Platter wygospodarowa³
czas, by powiêciæ go najm³odszym gociom konferencji, odpowiadaj¹c na ich
liczne pytania.

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

PROMOCJE WYDZIA£U HUMANISTYCZNEGO UWM
W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015
KOLOKWIA HABILITACYJNE
Dr S£AWOMIR AUGUSIEWICZ, Przebudowa wojska pruskiego w latach 16551660. U róde³ wczesnonowo¿ytnej armii, Owiêcim 2014.
We Wstêpie powy¿szej monografii autor pisze, ¿e celem pracy jest
przedstawienie kolejnych etapów formowania armii w Prusach Ksi¹¿êcych
w latach wojny polsko-szwedzkiej. Poniewa¿ stanowi³a ona czêæ wojska
elektora brandenburskiego, przekszta³canego w tym okresie w zintegrowane,
ponadkrajowe si³y zbrojne w³adztwa Hohenzollernów, problematyka bêdzie
analizowana w powi¹zaniu z ogólnym charakterem przemian militarnych
w Brandenburgii i innych prowincjach, na tle trwaj¹cego konfliktu zbrojnego, w który Ksiêstwo by³o zaanga¿owane, oraz sytuacji wewnêtrznej kraju.
Omówiona zostanie chronologia tworzenia poszczególnych jednostek wchodz¹cych w sk³ad armii pruskiej, ich sk³ad, liczebnoæ, przekszta³cenia i dyslokacje oraz udzia³ w operacjach militarnych.
Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odby³o siê w dniu 15 grudnia 2014 r.
na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Sk³ad Komisji: Przewodnicz¹cy  prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK
w Toruniu
Sekretarz  dr hab. Tomasz Strze¿ek, UWM w Olsztynie
Recenzent  prof. dr hab. Andrzej Rachuba, PAN w Warszawie
Recenzent  prof. dr hab. Marek Wagner, UPH w Siedlcach
Recenzent  prof. dr hab. Andrzej Kamieñski, PAN w Warszawie
Cz³onek  prof. dr hab. Miros³aw Nagielski, Uniwersytet Warszawski
Cz³onek  prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk, UWM w Olsztynie
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Rada Wydzia³u w dniu 16 grudnia 2014 r. podjê³a uchwa³ê o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr ZBIGNIEW KUDRZYCKI, Granica polsko-rosyjska przylegaj¹ca
do Morza Ba³tyckiego 19451958, Toruñ 2013.
W powy¿szej pracy autor podda³ analizie dzia³ania dyplomatyczne, które doprowadzi³y do w³¹czenia Prus Wschodnich do Polski i ZSRR, a nastêpnie wyjani³ okolicznoci wytyczenia granicy polsko-rosyjskiej w by³ych Prusach Wschodnich, rozdzielaj¹cej historyczn¹ krainê miêdzy dwa pañstwa.
W kwestii wytyczenia granicy polsko-rosyjskiej przylegaj¹cej do Morza Ba³tyckiego autor wyró¿nia trzy etapy: pierwszy, po klêsce we wrzeniu 1939 r.,
drugi, który rozpocz¹³ siê z chwil¹ dokonania uzgodnieñ teherañskich, z kolei
trzeci, to dzia³ania dyplomatyczne po II wojnie wiatowej zmierzaj¹ce do
prawno-miêdzynarodowego uznania granicy polsko-rosyjskiej w Prusach
Wschodnich oraz jej delimitacja w terenie zakoñczona w 1958 r.
Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odby³o siê w dniu 20 stycznia 2015 r.
na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Sk³ad Komisji: Przewodnicz¹cy  prof. dr hab. Tomasz Schramm, UAM
w Poznaniu
Sekretarz  dr hab. Jan Gancewski, UWM w Olsztynie
Recenzent  dr hab. Jakub Wojtkowiak, UAM w Poznaniu
Recenzent  dr hab. Miros³aw Golon, UMK w Toruniu
Recenzent  dr hab. Janusz Go³ota, UWM w Olsztynie
Cz³onek  dr hab. Jakub Potulski  Uniwersytet Gdañski
Cz³onek  dr hab. Halina £ach, UWM w Olsztynie
Rada Wydzia³u w dniu 27 stycznia 2015 r. podjê³a uchwa³ê o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr MIRON WOLNY, Studia nad statusem i kompetencjami dowódców
kartagiñskich w okresie przewagi Barkidów (237201 p.n.e.), Olsztyn
2013.
G³ównym celem autora powy¿szej pracy by³a próba zrekonstruowania
kartagiñskiego aparatu dowodzenia w latach 237201 p.n.e. Autor skoncentrowa³ siê na badaniach przedstawicieli w³adzy wojskowej Kartaginy, pozostawiaj¹c na dalszym miejscu kwestie w³adzy cywilnej i politycznego przywództwa tego pañstwa. Efektem przeprowadzonych badañ jest nowa
ewidencja postaci Kartagiñczyków, polegaj¹ca na usystematyzowaniu dla
okresu lat 237201 p.n.e. szeædziesiêciu omiu postaci zwi¹zanych g³ównie
z wojskiem. Analiza róde³ pozwoli³a autorowi na wnikliwe rozpatrywanie
partykularnych informacji odnosz¹cych siê do statusu i kompetencji poszczególnych dowódców kartagiñskich, co z kolei umo¿liwi³o na wyci¹gniêcie wniosków natury ogólnej. Okres przewagi Barkidów by³ okresem reform i dalszej
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rozbudowy za³o¿eñ ustrojowych. Okres ten w odniesieniu do kszta³towania
siê statusu i kompetencji dowódców kartagiñskich by³ najbardziej brzemienny w skutki.
Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odby³o siê w dniu 5 lutego 2015 r. na
Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Sk³ad Komisji: Przewodnicz¹cy  prof. dr hab. Maciej Salamon, UJ
w Krakowie
Sekretarz  dr hab. Marek Radoch, UWM w Olsztynie
Recenzent  dr hab. Norbert Rogosz, U w Katowicach
Recenzent  prof. dr hab. Edward D¹browa, UJ w Krakowie
Recenzent  prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, UAM w Poznaniu
Cz³onek  dr hab. Marcin Pawlak, UMK w Toruniu
Cz³onek  dr hab. Jan Gancewski, UWM w Olsztynie
Rada Wydzia³u w dniu 24 lutego 2015 r. podjê³a uchwa³ê o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
OBRONY DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE HISTORIA
Mgr SEWERYN SZCZEPAÑSKI, Pomezania pruska. Przemiany osadnicze i spo³eczne do po³owy XIV wieku.
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Bia³uñski, UWM w Olsztynie
Recenzenci: prof. dr hab. Wies³aw D³ugokêcki, Uniwersytet Gdañski
dr hab. Kazimierz Gr¹¿awski, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Seweryna Szczepañskiego odby³a siê
w dniu 1 lipca 2014 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr EUGENIUSZ MISI£O, Akcja Wis³a. Geneza, przebieg i nastêpstwa.
Promotor: dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, Uniwersytet w Bia³ymstoku
dr hab. Tadeusz Zych, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Obrona pracy doktorskiej mgr. Eugeniusza Misi³o odby³a siê w dniu
7 padziernika 2014 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr MARTA ADAMSKA, Dönhoffowie i ich archiwum z Dönhoffstäst.
Promotor: prof. dr hab. Bohdan Ryszewski, em. prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk, UWM w Olsztynie
dr hab. Waldemar Chor¹¿yczewski, prof. UMK w Toruniu
Obrona pracy doktorskiej mgr Marty Adamskiej odby³a siê w dniu
9 grudnia 2014 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
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Mgr DOMINIK KRYSIAK, Polska Partia Robotnicza w województwie
olsztyñskim w latach 19451948 (struktury, dzia³alnoæ, wiatopogl¹d).
Promotor: dr hab. Grzegorz Jasiñski, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Eisler, Instytut Pamiêci Narodowej
dr hab. Ryszard Tomkiewicz, OBN im. W. Kêtrzyñskiego w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Dominika Krysiaka odby³a siê w dniu
3 lipca 2015 r. r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr ADAM DOLNY, Inspektoraty szkolne w strukturze szkolnictwa
Warmii i Mazur po II wojnie wiatowej.
Promotor: dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: dr hab. Zbigniew Osiñski, prof. UMCS w Lublinie
dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Adama Dolnego odby³a siê w dniu
29 wrzenia 2015 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Irena Makarczyk
Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

PIÊTNACIE LAT CZASOPISMA ECHA PRZESZ£OCI
Czasopisma naukowe s¹ jedn¹ z form prezentacji wyników badañ. rodowiska naukowe wszystkich dyscyplin staraj¹ siê o posiadanie w³asnego czasopisma, by mieæ mo¿liwoci publikacji, a zarazem dyskusji naukowej. Tej
idei patronuje Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie od pocz¹tku
swojej dzia³alnoci, czyli od 1999 r. Wówczas w³adze uczelni da³y mo¿liwoæ
wszystkim wydzia³om utworzenia w³asnego czasopisma. Takie starania podj¹³ równie¿ Wydzia³ Humanistyczny, a poniewa¿ na wydziale funkcjonuje
kilka kierunków, ka¿dy z osobna czyni³ starania o w³asne czasopismo. Bardzo
szybko zmobilizowa³o siê grono historyków z Instytutu Historii (dzisiaj Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych) zyskuj¹c poparcie ówczesnych
w³adz instytutu, wydzia³u oraz w³adz rektorskich. Dziêki tej inicjatywie mo¿emy dzisiaj cieszyæ siê ju¿ XV tomem czasopisma Echa Przesz³oci.
Ten skromny jubileusz redakcja czasopisma postanowi³a uczciæ w miejscu historycznym. Spotkanie mia³o miejsce 12 marca 2015 r. w Sali Kopernikowskiej na zamku olsztyñskim. Celem spotkania by³a prezentacja dorobku
piêtnastu lat funkcjonowania czasopisma. Na tê uroczyst¹ chwilê licznie
przybyli pracownicy Instytutu, w³adze Wydzia³u, autorzy publikacji oraz zaproszeni gocie. Spotkanie otworzy³ dyrektor IHiSM, dr hab. Jan Gancewski,
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prof. UWM, a jednoczenie zastêpca redaktora naczelnego czasopisma. Przybli¿y³ cel i program spotkania. Nastêpnie g³os zabra³ redaktor naczelny EP
dr hab. Witold Gieszczyñski, prof. UWM, który przypomnia³ pocz¹tki tworzenia czasopisma, atmosferê oraz ludzi ¿yczliwych tej inicjatywie. Wielu z nich
dzisiaj ju¿ nie ma wród nas, ale ich dzie³o przypomina ka¿dy ukazuj¹cy siê
kolejny tom czasopisma. Byli to prof. prof. S³awomir Kalembka oraz Jan
Sobczak. W ci¹gu piêtnastu lat zmienia³ siê sk³ad redakcji. Wszystkim im
redaktor naczelny dziêkowa³ za w³o¿ony trud w rozwój czasopisma. S³owa
podziêkowania skierowa³ tak¿e do obecnych na spotkaniu by³ego i obecnego
dziekana Wydzia³u Humanistycznego  prof. dr. hab. Norberta Kasparka
i dr. hab. Andrzeja Szmyta, prof. UWM za dotychczasowe wsparcie w funkcjonowaniu czasopisma. Ze szczególnymi s³owami wdziêcznoci i podziêkowañ zwróci³ siê do mgr Danuty Jamio³kowskiej, która swoj¹ prac¹ redaktorsk¹ wspiera czasopismo od pierwszego tomu. Redaktor naczelny podziêkowa³
równie¿ aktualnym wspó³pracownikom w redakcji i wszystkim autorom,
dziêki którym jest mo¿liwa publikacja kolejnych tomów czasopisma.
Nastêpnie dr hab. Witold Gieszczyñski, prof. UWM przedstawi³ aktualny
profil czasopisma oraz wymagania, jakie nale¿y spe³niæ, by móc ubiegaæ siê
o wy¿sz¹ punktacjê w rankingu ministerialnym. Nie jest to dzisiaj, jak podkreli³, sprawa prosta, nale¿y spe³niæ wiele narzuconych kryteriów, ale redakcja czyni starania, by temu sprostaæ. Nastêpnie redaktor Gieszczyñski
zapozna³ uczestników spotkania z autorami i treci¹ ich publikacji w XV
tomie czasopisma. Autorzy pochodz¹ ze rodowisk naukowych polskich oraz
zagranicznych. Zw³aszcza udzia³ tych ostatnich korzystnie wp³ywa na presti¿
czasopisma. Witold Gieszczyñski podkreli³, i¿ redakcja dba, by publikacje
zawiera³y najnowsze wyniki badañ i przyczynia³y siê do ogólnego rozwoju
nauki historycznej.
Spotkanie zakoñczy³o siê w mi³ej atmosferze przy fili¿ance kawy, przy
której by³a okazja do wspomnieñ, refleksji i podsumowañ, a tak¿e nowych
propozycji. Redaktor naczelny zapowiedzia³, i¿ ta uroczysttoæ by³a dobr¹
okazj¹ do stworzenia w przysz³oci tradycji spotkañ po ukazaniu siê kolejnego
tomu rocznika Ech Przesz³oci. Zespo³owi redakcyjnemu oraz wszystkim
wspó³pracuj¹cym ¿yczy³ dalszych sukcesów w promowaniu nauki historycznej.

