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NAUKA HIPPOKRATESA I RZYMSKA PROPAGANDA.
ZARAZA NA SYCYLII W RELACJI LIWIUSZA
(LIV. 25.26.7-15)
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Wprowadzenie
Kiedy w 1348 r. przez Europê przeci¹gnê³a epidemia d¿umy nadano
temu zjawisku nazwê czarnej mierci1. Choroba wywo³ana najprawdopodobniej przez bakteriê Yersina pestis przenoszona by³a dwojakiego rodzaju
drogami: kropelkow¹, poprzez kontakt z zara¿onym lub poprzez uk¹szenie
pch³y (Pulex iritans). W wyniku zara¿enia drog¹ kropelkow¹ choroba przechodzi³a w formê, która atakowa³a p³uca bêd¹c nieomal w stu procentach
mierteln¹. Uk¹szeni poprzez pch³y nabawiali siê choroby przechodz¹cej
w formê powoduj¹c¹ czerniej¹ce wylewy podskórne  w tym wypadku uleczalnoæ kszta³towa³a siê na poziomie 2040%2. Badania naukowe przeprowadzone przez Elisabeth Carpentier, na przyk³adzie po³o¿onego nieopodal
Rzymu miasta Orvieto pokazuj¹ skalê zjawiska, a zarazem wspó³istnienie
obu form choroby3. Jerzy Topolski w swojej doskona³ej historiozoficznej pu-

1

G. C. Coulton, The Black Death, London 1930, s. 6 i n.
J. Topolski, Wolnoæ i przymus w tworzeniu historii, Poznañ 2004, s. 6265.
3 E. Carpentier, Une ville devant la peste. Orvieto et la Peste Noir de 1348, Paris 1962,
s. 115; por. J. Topolski, Wolnoæ i przymus, s. 64.
2
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blikacji wskazuje na element lêku i zbiorowej histerii, który dotkn¹³ wówczas
mieszkañców Europy. Wskazuje na szereg implikacji tego zjawiska, którego
g³ówn¹ konsekwencj¹ by³y pytania o przyczyny dotkniêcia ludzi tak wielkim
nieszczêciem. Zjawisku zbiorowego lêku towarzyszy³o poszukiwanie winnych4, co jako zjawisko psychologiczno-spo³eczne ma ewidentnie g³êbsze korzenie.
Czarna mieræ rozpoczê³a swój taniec na Sycylii, nastêpnie poprzez
Cieninê Messyñsk¹ dosta³a siê do Italii, wêdruj¹c stamt¹d w kierunku pó³nocnym5. Ciekawym faktem wydaje siê, ¿e przesz³o pó³tora tysi¹ca lat wczeniej wyspa Sycylia sta³a siê widowni¹ innego, wystêpuj¹cego w mniejszej
skali zjawiska chorobowego. Podobnie jak w redniowieczu, cz³owiek czasów
staro¿ytnych wykazywa³ nieomal to¿same, rzec by mo¿na archetypiczne podejcie do zjawiska choroby i mierci. Zaznawanie nieszczêcia i wiadomoæ
powolnie, acz nieub³aganie nadchodz¹cej mierci mia³y rzecz jasna inne konotacje kulturowe w antyku i póniejszych epokach. Zawsze jednak zjawiska
te powodowa³y indywidualne pytania o przyczyny cierpienia. Istotne jest
tutaj, ¿e niezale¿nie od czasu i epoki w dociekaniach przyczyn epidemii
pojawia siê pierwiastek boski, co implikuje próbê interpretacji z³ych zjawisk
przez pryzmat z³ych uczynków. Pojawia siê tutaj zatem zagadnienie kary
stanowi¹cej konsekwencjê niew³aciwego postêpowania. W szeroko pojêtej
staro¿ytnoci postawa ludzka wobec cierpienia zwi¹zanego z chorob¹ wykazuje dosyæ charakterystyczny rys odnosz¹cy siê do sfery duchowej. W tej
sytuacji uwaga kieruje siê na transcendentne przyczyny powstawania nieszczêæ, za próba odwrócenia z³ego losu wi¹¿e siê z koniecznoci¹ przeb³agania bogów6. W odniesieniu do zjawiska nieszczêcia wywo³anego poprzez
chorobê znajdujemy tak¿e inne postawy ludzkie, wród których dosyæ charakterystyczna jest biernoæ, maj¹ca swoje ród³o w przekonaniu, ¿e w obliczu nieuchronnoci losu cz³owiek nie mo¿e przeprowadziæ ¿adnej zmiany
przynosz¹cej poprawê jego sytuacji.
Oczywicie ju¿ od zarania cywilizacji spotykano siê ze zjawiskami epidemii. Z powodu braku miarodajnych danych nie mo¿emy okreliæ, kiedy po raz
4

J. Topolski, Wolnoæ i przymus, s. 72 i n.
B. Zientara, Historia powszechna redniowiecza, Warszawa 1973, s. 390 wskazuje na
przywleczenie zarazy ze Wschodu do W³och. Znamienne jest, ¿e ten kierunek ruchu w³aciwy
jest równie¿ dla innych okresów czasowych, kiedy nastêpowa³y emisje epidemii d¿umy. Zarazek
Yersina pestis odkryty w roku 1894 przez Aleksandra Yersina mia³ bardzo silne dzia³anie
toksyczne na organizm ludzki  szczególnie silnie niszczy³ tkanki nerwowe. Po okresach niszcz¹cej epidemii nastêpowa³y okresy remisji choroby. Istotne jest to, ¿e przed 1348 rokiem
d¿uma kilkakrotnie dawa³a o sobie znaæ. W ka¿dym przypadku przybywa³a z Azji. Od 541 r.
rozpoczê³a siê epidemia bior¹ca pocz¹tek z tego kierunku geograficznego  ogarnê³a wówczas
wybrze¿a Morza ródziemnego, Egipt, Palestynê i Syriê. W 542 r. zaraza wybuch³a w Konstantynopolu i trwa³a tam cztery miesi¹ce. Zob. J. Topolski, Wolnoæ i przymus, s. 62 i n.
6 Odwrócenia z³ego losu powoduj¹cego chorobê próbowano dokonywaæ zarówno poprzez
konwencjonalne praktyki religijne, ale te¿ przez popularne w staro¿ytnoci zabiegi magiczne,
zob. G. Luck, Arcana Mundi. Magic and the Occult in the Greek and Roman World. A Collection
of Ancient Texts, Translated, Annotated and Introduced, London 1985, passim.
5
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pierwszy spo³ecznoæ ta zetknê³a siê z zaraz¹. Pierwszymi wiadectwami
literackimi podejmuj¹cymi w¹tek medyczny s¹ poematy Homerowe. W generalnym ogl¹dzie pimiennictwa antycznego nie mo¿na pomin¹æ tych dzie³,
albowiem analizowane by³y one wieloaspektowo i krytycznie, a zainteresowanie nimi rozwija³o siê praktycznie przez ca³¹ staro¿ytnoæ7. Zwa¿ywszy na
polikulturowe zwi¹zki, które odcisnê³y swoje piêtno w rodz¹cym siê wiecie
Hellady u schy³ku wieków ciemnych8, ród³o wiedzy medycznej maj¹ce
swoje odzwierciedlenie w poematach Homerowych mog³o posiadaæ bliskowschodni¹ proweniencjê9. Na kartach poematów, a w szczególnoci Iliady, problematyka medyczna zajmuje sporo miejsca. Na podstawie poematów przypadki w nich opisane mo¿emy podzieliæ na urazy spowodowane przede
wszystkim udzia³em w walce oraz na choroby somatyczne, w tym  co ciekawe  bêd¹ce zw³aszcza efektem zarazy. Podobnie jak mia³o to miejsce
w cywilizacjach Bliskiego Wschodu, z chorobami radzono sobie w dwojaki
sposób. W pierwszym z nich obecne jest mylenie magiczne, które poszukuje
transcendentnej przyczyny powstawania nieszczêcia, podejmuj¹c interpretacjê, wedle której choroba jest efektem dzia³alnoci bogów, którzy zsy³aj¹ karê
za niew³aciwe zachowanie cz³owieka. Podówczas stosowano zabiegi magiczne maj¹ce na celu odwrócenie z³ego losu wynikaj¹cego z gniewu bogów, który
poprzez ich przeb³agania nale¿a³o osi¹gn¹æ10.
Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e obok szeregu ponadnaturalnych wyjanieñ
wiat staro¿ytny równolegle zainteresowany by³ stricte naukowym podejciem do kwestii postawania chorób i ich leczenia. Przedstawiona egzemplifikacja z dzie³a Liwiusza wskazuje na obecnoæ szeregu w¹tków obecnych
w opisie róde³ choroby, uwarunkowañ jej przebiegu, a tak¿e mo¿liwoci
leczenia. Naukowy pragmatyzm i mylenie magiczne przenikaj¹ siê w nim
wzajemnie.

Przekaz Liwiusza
W okresie konfliktu rzymsko-kartagiñskiego, znanego pod nazw¹ drugiej
wojny punickiej (218201 p.n.e.), operacje wojenne prowadzone by³y równie¿
7 N. Richardson, The Illiad. A Commentary, vol. VI (Books 21-24), Cambridge 1995,
s. 2549. Niniejsza czêæ wymienionej pracy (Homer and his ancient critics) zawiera szereg
interesuj¹cych uwag dotycz¹cych analizy i recepcji wzorców Homeryckich w literaturze i ¿yciu
codziennym.
8 A. B. Snodgrass, The Dark Age of Greece, Edinburgh 1971, passim; R. Drews, The Greek
Accounts of Eastern History, Harvard 1972, passim; H. Fränkel, Early Greek Poetry and Philosophy, Blackwell 1975, passim.
9 Na temat róde³ Iliady zob. W. Kullmann, Die Quellen der Illias, Berlin 1956.
10 M. Wolny, Wiedza medyczna w staro¿ytnym Rzymie (III w. p.n.e.  I w. n.e.) jako pod³o¿e
kultury uzdrowiskowej w Imperium Romanum, w: Historia kultury uzdrowiskowej w Europie,
pod red. B. P³onki-Syroki i A. Kamierczak, Wroc³aw 2012, s. 18.
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na Sycylii11, wa¿nym strategicznie miejscu w zmaganiach rzymsko-kartagiñskich12. Dzia³ania prowadzone by³y tam od roku 214 p.n.e.13. W tym czasie
Rzymianie usi³owali zdobyæ Syrakuzy  najwiêksze i najlepiej zabezpieczone
miasto Sycylii. Jedno z kolejnych oblê¿eñ podjête zosta³o wiosn¹ roku 212
p.n.e. przez Marka Klaudiusza Marcellusa. Rzymski dowódca wykorzysta³
moment, kiedy mieszkañcy Syrakuz obchodzili wiêto Artemidy  przypadaj¹ce, jak twierdzi J. Seibert, na okres wiosenny14. Wojskom rzymskim uda³o
siê przedrzeæ do Epipolai. Operacje militarne zosta³y jednak przerwane za
spraw¹ zarazy, która zaczê³a pustoszyæ okolicê. Epicentrum epidemii znalaz³o
siê w okolicach Syrakuz. Opis zjawiska, jaki znajdujemy u Liwiusza jest dosyæ
lakoniczny, co wiêcej, z merytorycznego punktu widzenia, mimo i¿ posiada
pewnego rodzaju paralelê w poemacie Syliusza Italikusa15, pozostaje relacj¹
odosobnion¹. Jak s³usznie zauwa¿a M. A. Vinchesi16, Syliusz zbudowa³ bowiem
formaln¹ dramaturgiê swojego opisu bior¹c pod uwagê konstrukcje odmalowuj¹ce obraz zarazy, które stworzone zosta³y przez Lukrecjusza17 i Wergiliusza18.
Opis zawarty u pierwszego z nich zale¿y w znacznym stopniu od relacji Tukidydesa, powiadczaj¹cej przebieg zarazy w Atenach19. Powraca w nim ewidentnie motyw Hippokratesowy, o którym bêdzie jeszcze mowa.
11

A. Holm, Geschichte Siziliens im Altertum, t. 3, Leipzig 1898, s. 54 i n.; W. Hoffmann,
Hannibal und Sizilien, Hermes 89, 1961, s. 478494; W. Huss, Geschichte der Karthager,
München 1985, s. 359379.
12 Zob. J. Prag, Sicily and Sardinia-Corsica, w: A Companion to Roman Imperialism, ed.
D. Hoyos, Leiden-Boston 2013, s. 5365.
13 D. Hoyos, Hannibal Romes Greatest Enemy, Bristol 2008, s. 73.
14 J. Seibert, Forschungen zu Hannibal, Darmstadt 1993, s. 291.
15 Sil. 14.580 i n.
16 M. A. Vinchesi, Traduzione e note, w: Silio Italico, Le Guerre Puniche, vol. II, Milano
2004, s. 829.
17 Lucr. De rer. nat. 6. 1136 i n.
18 Verg. Georg. 3.474 i n.
19 Thuc. 2.47-56 zapamiêta³ szereg objawów charakteryzuj¹cych zarazê (loimóV), która
wybuch³a w Atenach podczas pierwszego etapu konfliktu, czyli tak zwanej wojny archidamijskiej (431421 p.n.e.), zob. R. Turasiewicz, Wstêp, w: Tukidydes, Wojna peloponeska, przek³.
K. Kumaniecki, oprac. R. Turasiewicz, Wroc³aw 2004, s. LXIX. Do dzisiaj trwa dyskusja dotycz¹ca z jednej strony ustalenia nazwy choroby (co jest niezwykle trudnym zadaniem  zob.
D. L. Page, Thucydides Description of the Great Plague at Athens, Classical Quarterly 47,
1953, s. 97 i n.; J. C. F. Pole i A. L. Hollday, Thucydides and the Plague of Athens, Classical
Quarterly N. S. 29, 1979, 282 i n., odrzucaj¹ g³ówne teorie usi³uj¹ce definiowaæ chorobê
i wskazuj¹, ¿e schorzenie opisywane przez Tukidydesa stanowi³o ostatni¹ emisjê patogenu,
który póniej ju¿ nie wystêpowa³, st¹d nie mo¿na powi¹zaæ opisanych przez greckiego historyka
objawów z obrazem jakiejkolwiek poznanej choroby), z drugiej za okrelenia wartoci opisu
Tukidydesa z punktu widzenia medycyny. Ponadto opis Tukidydesa  poza wszelkimi szczegó³ami pozwalaj¹cymi na rozwiniêcie dyskusji wokó³ prób rozszyfrowania choroby  pozostaje tak¿e
elementem narracji greckiego autora, który ³¹czy siê ze s³ynnym fragmentem znanym jako
mowa pogrzebowa, zob. W. R. Connor, Thucydides, Princeton 1985, s. 63 i n. Jak podkrela
D. Nielsen (Pericles and the Plague, Sociology of Religion 57, 1996, s. 397407) istotnym celem
tej prezentacji sta³o siê powi¹zanie obydwu czêci narracji Tukidydesa osob¹ Peryklesa. Z tego
wzglêdu opis zarazy ateñskiej musi byæ rozpatrywany w szerszym kontekcie literackim.
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Rekonstrukcja wydarzeñ zwi¹zanych z przebiegiem zarazy zawarta
u Liwiusza zawiera kilka istotnych szczegó³ów, których nie mo¿na zrzuciæ na
karb wy³¹cznie formalnych przes³anek konstrukcji ab urbe condita. Autor
rzymski mówi, ¿e podczas oblê¿enia Syrakuz odbywaj¹cego siê w jesieni roku
212 p.n.e.20, kiedy armie punickie i rzymskie zgromadzi³y siê w okolicach
miasta, nag³y atak upa³u poskutkowa³ tym, ¿e ¿o³nierze najpierw zapadli na
zdrowiu, natomiast póniej rozpoczê³a siê zaraza. W jego relacji zaraza staje
siê niejako elementem do³¹czonym, który pojawia siê na domiar z³ego, tak
jakby ma³o by³o innych nieszczêæ. Ustalenie to wydaje siê niezwykle wa¿nym wprowadzeniem w próbê rekapitulacji danych Liwiusza. Pisze on, ¿e do
tego wszystkiego do³¹czy³a siê jeszcze zaraza, która sta³a siê wspólnym nieszczêciem dla wszystkich uczestników wojny, odwracaj¹c ich myli o walce21. W porze jesiennej (nam tempore autumni) w miejscach z natury niezdrowych (locis natura gravibus), po³o¿onych daleko za miastem, ani¿eli
w samym miecie, nag³y atak nieznonego upa³u spowodowa³ pogorszenie siê
zdrowia ¿o³nierzy w obu obozach22. Jak dalej relacjonuje Liwiusz, najpierw
zaczêto chorowaæ, a póniej umieraæ na skutek z³ego klimatu w tej porze
i w tych stronach. Póniej leczenie chorych i kontakty z nimi roznosi³y chorobê. Ten kto to w ni¹ wpad³, albo umiera³ zaniedbany i opuszczony, albo
przenosi³ infekcjê na tych, którzy go pielêgnowali i leczyli  w ten sposób
poci¹ga³ ich za sob¹23.
Dalszy opis czytany pobie¿nie mo¿e odkrywaæ dramaturgiczn¹ stylizacjê.
Liwiusz pisze, ¿e codziennie przybywa³o zmar³ych, wci¹¿ widzia³o siê pogrzeby, za dniami i nocami zewsz¹d rozlega³y siê p³acze24. W efekcie ludzie mieli
zobojêtnieæ na wszystko, za spraw¹ ci¹g³ego ¿ycia w klêsce, ¿e uczestniczono
w pogrzebie bez nale¿nego op³akiwania zmar³ych, ale nawet nie wynoszono
trupów i nie grzebano ich25. Zw³oki le¿a³y na widoku wyczekuj¹cych podobnej mierci  w ten sposób zmarli chorych, a chorzy zdrowych doprowadzali
do zguby lêkiem, chorob¹ i zaraliwym trupim jadem (pestifero odore corporum)26.
20 J. F. Lazenby, Hannibals War. A Military History of the Second Punic War, Warminster
1978, s. 116117; J. Seibert, Hannibal, Darmstadt 1993, s. 298299.
21 Liv. 25.26.7: accessit et ab pestilentia commune malum, quod facile utrorumque animos
averteret a belli consiliis.
22 Liv. 25.26.7: nam tempore autumni et locis natura gravibus, multo tamen magis extra
urbem quam in urbe, intoleranda vis aestus per utraque castra omnium ferme corpora movit.
23 Liv. 25.26.8: ac primo temporis ac loci vitio et aegri erant et moriebantur; postea curatio
ipsa et contactus aegrorum volgabat morbos, ut aut neglecti desertique qui incidissent morerentur, aut adsidentis curantisque eadem vi morbi repletos secum traherent.
24 Liv. 25.26.9: cotidianaque funera et mors ob oculos esset et undique dies noctesque
ploratus audirentur.
25 Liv. 25.26.10: postremo ita adsuetudine mali efferaverant animos, ut non modo [non]
lacrimis iustoque conploratu prosequerentur mortuos, sed ne efferrent quidem aut sepelirent.
26 Liv. 25.26.10-11: iacerentque strata exanima corpora in conspectu similem mortem
exspectantium mortuique aegros, aegri validos cum metu, tum tabe ac pestifero odore corporum
conficerent.
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W tych warunkach mia³y pojawiæ siê zachowania suicydalne, o których
równie¿ informuje Liwiusz. Mówi on, ¿e czêæ osób dotkniêtych nieszczêciem
wola³a zgin¹æ od ¿elaza (ut ferro potius morerentur), czyli ostrzy mieczy,
dlatego rzucali siê pojedynczo pomiêdzy stra¿e nieprzyjacielskie27.
W podsumowaniu swojego opisu rzymski autor znowu wraca do kwestii
etiologicznych. Wskazuje, ¿e zaraza znacznie silniej zaatakowa³a obóz punicki, ani¿eli rzymski. Liwiusz wi¹¿e to z faktem d³u¿szego przebywania Rzymian pod Syrakuzami i wynikaj¹cym z tego lepszym przystosowaniem do
tamtejszego klimatu i tamtejszych wód28. Jedynym sensownym ratunkiem
mia³o byæ opuszczenie niezdrowych okolic. Rzymski autor podaje, ¿e z wojsk
nieprzyjaciela  Sycylijczycy, kiedy tylko spostrzegli, ¿e zachorowania szerz¹
siê z powodu niezdrowego klimatu okolicy, rozpierzchli siê do swoich niedaleko le¿¹cych miast29. Kartagiñczycy nie mieli jednak gdzie siê schroniæ, dlatego wszyscy wraz z wodzami Hipokratesem i Himilkonem wymarli doszczêtnie (omnes perierunt)30. Przytomnie mia³ zachowaæ siê Marcellus, który
w momencie, gdy choroba zaczê³a atakowaæ z du¿¹ si³¹, przeniós³ swoich
ludzi do miasta, gdzie chorym, przebywaj¹cym w pomieszczeniach i w cieniu,
powróci³o zdrowie31. Wielu sporód ¿o³nierzy rzymskich zmar³o jednak na tê
sam¹ chorobê32.
W zrekapitulowanej prezentacji Liwiusza w pierwszej kolejnoci uderza
brak opisu jakichkolwiek objawów choroby, co ma zasadniczy wp³yw na zdefiniowanie zjawiska. Próba wyjanienia, dlaczego Liwiusz chocia¿by nie zasugerowa³ objawów chorobowych, mo¿e znajdowaæ uzasadnienie w doæ niemia³ej hipotezie, wedle której opisywa³ zjawisko znane w jego czasach.
Z drugiej jednak strony, wspomniane powy¿ej zobojêtnienie na mieræ i nieszczêcie mo¿na przypisaæ nie tylko psychologicznemu zjawisku traumatycznego dowiadczenia, lecz tak¿e dolegliwoci na tle encefalopatii. Choroby
wywodz¹ce siê z przewodu pokarmowego, prowadz¹ce do emisji toksyn
i patogenów na centralny uk³ad nerwowy, tak¿e przebiegaj¹ce z gor¹czk¹
mog¹ skutkowaæ apati¹, zobojêtnieniem czy utrat¹ wiadomoci. Id¹c tym
tropem w sposób niebezporedni mo¿na ustaliæ jeden z objawów chorobowych, który  w po³¹czeniu ze wskazaniem Liwiusza dotycz¹cym wody
 móg³by sugerowaæ chorobê pokarmow¹. Przedstawiony fragment relacji
27

Liv. 25.26.11: et ut ferro potius morerentur, quidam invadebant soli hostium stationes.
Liv. 25.26.12: multo tamen vis maior pestis Poenorum castra quam Romana <adorta
erant; nam Romani> diu circumsedendo Syracusas caelo aquisque adsuerant magis.
29 Liv. 25.26.13: ex hostium exercitu Siculi, ut primum videre ex gravitate loci volgari
morbos, in suas quisque propinquas urbes dilapsi sunt.
30 Liv. 25.26.14: at Carthaginienses, quibus nusquam receptus erat, cum ipsis ducibus
Hippocrate atque Himilcone ad internecionem omnes perierunt. Na temat dowódcy kartagiñskiego Himilkona zob. M. Wolny, Studia nad statusem i kompetencjami dowódców kartagiñskich
w okresie przewagi Barkidów (237201 p.n.e.), Olsztyn 2013, s. 222224.
31 Liv. 25.26.15: Marcellus, ut tanta vis ingruebat mali, traduxerat in urbem suos, infirmaque corpora tecta et umbrae recreaverant.
32 Liv. 25.26.15: multi tamen ex Romano exercitu eadem peste absumpti sunt.
28
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Liwiusza traktuj¹cy o zarazie zawiera szereg elementów, które nale¿y pogrupowaæ z punktu widzenia ró¿nych w¹tków: irracjonalnych, kwestii dotycz¹cych czysto literackich form, obecnoci rzymskiej propagandy i wreszcie elementów stricte naukowych.

W¹tek irracjonalny: zaraza jako boski znak i ostrze¿enie
Ju¿ pierwsze zdanie opisu zarazy ma za zadanie zasugerowaæ, ¿e bogowie nawo³uj¹ ludzi do opamiêtania siê33. Kiedy bowiem po opisie osaczenia
Achradyny34 w pracy Liwiusza pojawia siê nawi¹zanie do trudnej sytuacji
w formie: accessit et ad pestilentia, commune malum, quod facile utrorumque
animos averteret a belli consiliis, to w naturalny sposób zawiera siê w nim
sugestia, ¿e jedno nieszczêcie odwraca uwagê od innych nieszczêæ wi¹¿¹cych siê z prowadzeniem wojny pomiêdzy Rzymianami i Kartagiñczykami.
Liwiusz pos³uguj¹c siê t¹ antynomi¹ wyranie osadzi³ opis zarazy w odpowiednim miejscu wyjanianego procesu historycznego35, daj¹c tym samym
jasno do zrozumienia, ¿e zaraza stanowi znak zes³any zwanionym stronom
konfliktu. Za spraw¹ tego przes³ania walcz¹cy maj¹ odwróciæ swoje myli od
konfliktu i opamiêtaæ siê. Warto zauwa¿yæ, ¿e dotkniêcie nieszczêciem
 interpretowane w kategoriach znaku, pojawia siê w charakterystycznej
chwili drugiej wojny punickiej. Niezagospodarowane przez Kartagiñczyków
zwyciêstwo pod Kannami, a tak¿e niewykorzystane mo¿liwoci porozumienia
z Filipem V, z ka¿dym nastêpnym rokiem stawia³y ich w coraz gorszym
po³o¿eniu. W takiej sytuacji oczywistym by³ równie¿ upadek morale armii
 co naturalnie w jednakowym stopniu mog³o dotyczyæ tak Kartagiñczyków,
jak te¿ Rzymian. Zes³ana zaraza wkomponowuje siê tutaj zatem w dramaturgiczn¹ konstrukcjê opisywanej przez Liwiusza sytuacji.
Zabieg literacki zastosowany przez Liwiusza, zapewne tak¿e nie prekursorski, znajdowa³ naladowców. W innych ród³ach narracyjnych zaraza czêsto towarzyszy moralnemu upadkowi. Dla przyk³adu warto tutaj wskazaæ na
póniejszy okres: kryzys Imperium Romanum, który nast¹pi³ po mierci Sewera Aleksandra. Aureliusz Wiktor wydaje negatywn¹ i najprawdopodobniej
przesadzon¹ ocenê cesarza Galiena. Opisuje w³ócz¹cego siê po lupanarach
degenerata, który nawi¹zuje znajomoci ze strêczycielami i pijakami36.
Oddaje siê wreszcie haniebnej mi³oci z córk¹ króla Germanów, co wywo³uje wojnê domow¹37. W tle tego upadku w Rzymie szaleje zaraza, która
 jak podkrela Aureliusz Wiktor  pojawia siê czêstokroæ poród trosk
33 Na temat kwestii interwencji bogów w ró¿nych sprawach w narracji Liwiusza zob.
znakomit¹ pracê autorstwa I. Kajanto, God and Fate in Livy, Turku 1957.
34 Liv. 25.26.1 i n.
35 Por. B. Mineo, Tite-Live et lhistoire de Rome, Klincksieck 2006.
36 Aur. Vict. 33.6.
37 Aur. Vict. 33.6-7.
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i zw¹tpienia38. Z narracyjnego konceptu wy³ania siê wkrótce kolejna kreatura  lubie¿nik i gwa³ciciel, a przy okazji równie¿ rzymski cesarz  Wiktoryn39. Ten¿e upad³y moralnie osobnik mia³ odgrywaæ równie¿ liczne role
amanta, gustuj¹cego w cudzych ¿onach, co zreszt¹ mia³o staæ siê przyczyn¹
jego mierci40. Z tymi obrazami przeplata siê tak¿e opowieæ o wy³upieniu
oczu skarbnikowi Galiena, za wskazana powy¿ej zaraza wydaje siê zachowywaæ jaki symboliczny wymiar, odnosz¹cy siê do zatrucia dusz, manifestuj¹cego siê w odwróceniu moralnego porz¹dku.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e tego rodzaju konceptualizacje bra³y pocz¹tek
od opisów skrelonych rêk¹ wczeniejszych historyków rzymskich, ze wskazaniem na ab urbe condita. Interpretacja zjawiska omawianej zarazy wywietla tak¿e greckie motywy inkorporowane w twórczoci Liwiusza. Uwaga
ta poci¹ga za sob¹ powa¿n¹ konsekwencjê, któr¹ jest religijna interpretacja
zjawiska zarazy poprzez pryzmat kultury helleñskiej. Z tak¹ sytuacj¹ spotykamy siê na kartach Iliady, kiedy to obóz Achajów pod Troj¹ nawiedza
zaraza. Wówczas Achilles wzywa wodzów na naradê, aby podczas spotkania
rozwa¿yæ  kogo najlepiej by³oby zapytaæ o ród³o epidemii. Heros jako
pierwszy podaje propozycjê najw³aciwszego kandydata i wymienia kap³ana,
wró¿bitê oraz t³umacza snów, w jego opinii najbardziej predestynowanego do
wejcia w posiadanie tego rodzaju wiedzy, gdy¿ ten natchniony zosta³ snem
zes³anym przez Zeusa41. Podj¹wszy wyzwanie wró¿bita Kalchas wyjania
jednak Achillesowi, ¿e bóg nie gniewa siê za niespe³nione luby, lecz wini
swojego kap³ana, który nie chcia³ uwolniæ jego córki i odrzuci³ okup za ni¹42.
Istot¹ przepowiedni jest stwierdzenie, ¿e aby móc uzyskaæ przebaczenie
i odwróciæ piêtno zarazy, ludzie powinni w pierwszej kolejnoci poznaæ przyczynê dla której ci¹¿y na nich kl¹twa, a nastêpnie podj¹æ kroki, aby uzyskaæ
przebaczenie i moc odwróciæ z³y los. Motyw ten bêdzie póniej dosyæ czêsto
eksploatowany przez literaturê antyczn¹, ¿eby wspomnieæ jedynie Króla
Edypa Sofoklesa43.
Jeli zestawimy wskazane egzemplifikacje z relacj¹ Liwiusza, bêd¹c¹
przedmiotem prowadzonych tutaj rozwa¿añ, nie bêdzie trudno zauwa¿yæ, ¿e
w jego wypowiedzi to sprzê¿enie jest równie¿ widoczne. Na samym pocz¹tku
relacji odnosz¹cej siê do zarazy znajdujemy zdanie, z którego wynika, ¿e do
ca³ej opisanej wczeniej sytuacji zwi¹zanej z wojn¹ dosz³a jeszcze zaraza,
stanowi¹ca wspólne dla wszystkich nieszczêcie (accesit et ab pestilentia commune malum), odwracaj¹ce z ³atwoci¹ zarówno jednych, jak i drugich od
myli wojennych (quo facile ultrorumque animos averteret a belli consiliis)44.
38
39
40
41
42
43
44

Aur. Vict. 33.5.
Aur. Vict. 33.12.
Aur. Vict. 33.12.
Il., 1. 62-63.
Il., 1, 93-95.
Sophocl. Ed. 58 i n.
Liv. 25.26.7.
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Liwiusz dokonuje tutaj pewnego rodzaju odstêpstwa od schematu wartociuj¹cego i ró¿nicuj¹cego atakowanych i atakuj¹cych  dzia³aj¹cych w imiê bohaterskiej sprawy Rzymian i rozniecaj¹cych nienawiæ niskich pobudek Kartagiñczyków. W obliczu nieszczêcia w tym konkretnym przypadku wszyscy
wydaj¹ siê równi, albowiem wiêksze szczêcie w nieszczêciu Rzymian wyjanione zostaje ostatecznie przy pomocy metody naukowej.
W zdaniu otwieraj¹cym relacjê Liwiusza o zarazie niechybnie kryje siê
zatem aluzja do zes³anego przez bogów znaku. Stanowi on wyraz boskiego
gniewu, maj¹cy swoje podstawy w niew³aciwym zachowaniu ludzi. Wydaje
siê, ¿e na ten sposób wyjanienia mia³a wp³yw myl, stanowi¹ca twórcz¹
recepcjê poematów Homerowych. Znaczenie tych dzie³ dla twórczoci literackiej w okresie rz¹dów Oktawiana Augusta jest nie do przecenienia. Jak
podkrela Karl Galinsky, symbolika postaci wystêpuj¹cych w tych poematach
jest szczególnie silnie eksploatowana w kulturalnej atmosferze towarzysz¹cej
pocz¹tkom pryncypatu45. Sytuacja ta dotyczy³a tak¿e tworz¹cego podówczas
Liwiusza, którego dzie³o w wielu miejscach odkrywa inspiracje poematami
Homerowymi. Je¿eli oczywicie interpretacja ta nie idzie za daleko, to podstawa, której implikacj¹ by³o powstanie cytowanego zdania ma proweniencjê
greck¹.
Wymowê tego Liwiuszowego przes³ania wydaje siê wzmagaæ z³owrogi
opis epidemii. Warte podkrelenia jest tutaj, ¿e zaraza dotyka wszystkich
uczestników konfliktu, chocia¿ w efekcie wiêksze szkody wyrz¹dza Punijczykom  co jednak Liwiusz t³umaczy w sposób racjonalistyczny poprzez wiêksze zahartowanie organizmów Rzymian.
Patrz¹c na dzie³o Liwiusza w kontekcie analizy sprzê¿enia z³ych uczynków i ich napiêtnowania, nie mo¿na równie¿ oprzeæ siê wra¿eniu redagowanych w ab urbe condita ostrze¿eñ, na które w toku dalszej narracji znajduje
siê odpowied. Trzeci¹ dekadê dzie³a Liwiusza rozpoczyna scena oracji Hannona Wielkiego, maj¹ca charakter napominaj¹co-ostrzegawczy46. Przemówienie Hannona demaskuje nagann¹ postawê pychy (Ûbrij), jak¹ manifestuj¹
¿¹dni w³adzy (cuppido regni) cz³onkowie dynastii Barkidów47. Ostrzega
przed skutkami ich zgubnej ambicji i pazernoci, co w literackiej prezentacji
zostaje sprowadzone do symboliki iskry, mog¹cej roznieciæ po¿ar48. Dalej
w¹tek ten jest kontynuowany z wykorzystaniem symboliki ognia, do którego
dolewa siê przys³owiowej oliwy49. Kara wydaje siê w tym uk³adzie ³atwa do
45 K. Galinsky, Vergils Aeneid and Ovids Metamorphoses as World Literature, w: Age of
Augustus, ed. K. Galinsky, Cambridge 2005, s. 348349.
46 G. Mader, Ann baj Øbrist»j: Traces of a <Tragic> Pattern in Livys Hannibal in Book
XXI?, Ancient Society 24, 1993, s. 205224.
47 Szersza analiza tego w¹tku zob. M. Wolny, Hannon Wielki  polityk kartagiñski w
wietle rzymskich relacji historiograficznych, w: Propaganda w³adzy w wiecie rzymskim, pod
red. M. Wolnego, Olsztyn 2012, 7 i n.
48 Liv. 21.3.6.
49 Liv. 21.10.4.
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zdefiniowania  jest ni¹ klêska Kartagiñczyków i pocz¹tek koñca ich pañstwa, zainaugurowany przez traktat pokojowy roku 201 p.n.e., a zakoñczony
ostatecznym zniszczeniem Kartaginy w roku 146 p.n.e. Tego rodzaju sprzê¿enie mo¿na okreliæ prost¹ implikacj¹ zapowiedzi, ziszczeniem siê nieszczêcia, które nastêpuje jako konsekwencja niespe³nienia pewnych warunków
 w omawianym przypadku jest to odmówienie wydania Hannibala Rzymianom, jeszcze przed rozpoczêciem drugiej wojny punickiej50.
W przyjêtej przez Liwiusza konwencji interpretacji wydarzeñ  teoretycznie nieszczêciom w jakim stopniu mo¿na zapobiec. Nieco inaczej, ani¿eli znajdujemy to w relacji Herodota na temat pychy Krezusa, który w swojej
manifestacji Ûbrij uznaje Solona za g³upca. Proroczy sen zes³any na niego w
nocy wieszczy nieszczêcie jego syna. Krezus przejmuje siê przepowiedni¹ i
stara siê ochroniæ swojego potomka, ale to przeciwdzia³anie jego mierci nie
ma ju¿ najmniejszego znaczenia. Straszliwa przepowiednia musi siê bowiem
wype³niæ. Syn Krezusa zapobiegliwie niedopuszczany do spraw wojskowych,
ginie przypadkiem podczas polowania51. Jeszcze dobitniej ow¹ nieuchronnoæ
losu manifestuje Herodot w opisie wydarzeñ zwi¹zanych ze mierci¹ Hipparcha, s³ynnego przedstawiciela klanu Pizystaratydów  tyranów ateñskich. Przepowiednia objawiaj¹ca siê we nie Hipparchowi zwraca uwagê
swoim transparentnym zakoñczeniem, wedle którego ¿aden cz³owiek, który
czyni bezprawie nie ujdzie przed kar¹: oÙdej ¢nqrèpwn ¢dikîn t sin oÙk
¢pot siei52.
W tym kontekcie zaraza opisana przez Liwiusza wydaje siê elementem
kary, dotykaj¹cej butnych Kartagiñczyków, ale nie oszczêdzaj¹cej tak¿e Rzymian. Opis choroby, jaka pojawi³a siê na Sycylii mo¿e byæ nawi¹zaniem do
interpretacji, której istot¹ mog³a byæ chêæ napiêtnowania Rzymian. Pierwowzoru, na którym opar³ siê Liwiusz, mo¿na zatem poszukiwaæ w relacji
jakiego historyka, konstruuj¹cego swoj¹ relacjê dla Kartagiñczyków53. Na
podstawie badañ przeprowadzonych przez P. G. Walsha wiemy, ¿e Liwiusz
zestawia³ ze sob¹ ró¿ne w¹tki w taki sposób, aby ich interpretacja potwierdza³a wywodz¹ce siê z historiografii tragicznej sprzê¿enie pomiêdzy z³ymi
uczynkami a ich napiêtnowaniem54. Zaadoptowanie relacji filokartagiñskiej
bezporednio, wzglêdnie drog¹ przekazu annalistycznego wydaje siê zatem
bardzo prawdopodobne. Na recepcjê relacji pierwotnie schlebiaj¹cej Kartagiñczykom wskazuje przede wszystkim konceptualizacja nieszczêcia, którego doznaj¹ Rzymianie. Wedle tego za³o¿enia czytelnik nie mo¿e oprzeæ siê
50

Por. Liv. 21.10.3, 6.
Hdt. 1.30.1-34.1, 38.1, 43.
52 Hdt. 5.56; por. Ch. Schubert, Der Traum des Hipparch. Fiktionalität und Ereignis bei
Herodot, Museum Helveticum 68, 2011, s. 56.
53 Na temat relacji greckojêzycznych pisanych z myl¹ o definiowaniu racji punickich zob.
M. Wolny, Studia nad statusen i kompetencjami dowódców kartagiñskich w okresie przewagi
Barkidów (237201 p.n.e.), Olsztyn 2013, s. 6680.
54 Zob. P .G. Walsh, Livy. His Historical Aims and Methods, Cambridge 1961, s. 68.
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wra¿eniu, ¿e jeli zaraza mia³a napiêtnowaæ z³e uczynki, to ich sprawcami
musieli byæ równie¿ Rzymianie. Propagandzie rzymskiej nie uda³o siê jednak
w pe³ni usun¹æ tropów literackich, prowadz¹cych do takiej konstatacji.

W¹tek irracjonalny: biernoæ jako odpowied
na nieuchronnoæ losu
Biernoæ w odniesieniu do zjawiska mierci odnotowana przez Liwiusza,
jako jeden z doæ zaskakuj¹cych w¹tków przebiegu zarazy, sk³ania do wyci¹gniêcia szeregu wniosków. Je¿eli mamy tutaj do czynienia z klinicznym objawem encefalopatii, wywo³anej dzia³aniem patogenu, to zapewne tego rodzaju
destrukcji zdrowotnej musia³yby towarzyszyæ równie¿ inne zachowania, sugeruj¹ce zaburzenia w³adz umys³owych. Je¿eli wy³¹czymy w tym miejscu
wspomniane ju¿ zachowania suicydalne55, to ¿adnej innej wzmianki na temat aberracji psychicznych ludnoci zgromadzonej pod Syrakuzami tekst
Liwiusza nie zawiera. Ponadto relacja rzymskiego pisarza nie rozstrzyga
w tym miejscu równie¿ kwestii zasadniczej, a mianowicie, czy apatia dotyka³a tych, którzy ju¿ zapadli na chorobê, czy mo¿e w³aciwa by³a fizycznie
zdrowym lub jeszcze zdrowym obserwatorom nieszczêcia. Kwestia ta otwiera szersze pole spekulacji, które znajduje szeroki wachlarz egzemplifikacji
literackich, odnosz¹cych siê do sytuacji klasyfikowanych przez psychologiê
jako skrajne56. Mechanizmy tego rodzaju opisane przez Zofiê Na³kowsk¹, czy
Tadeusza Borowskiego odkrywaj¹ element trywializacji mierci i nieszczêcia
wskazuj¹cy na dzia³anie instynktu samozachowawczego. Dzia³anie owego
psychologicznego wyparcia ma w istocie chroniæ osobê doznaj¹c¹ cierpienia
i w tym punkcie mo¿e uwidaczniaæ siê jako biernoæ. Z drugiej strony jednak
lektura D¿umy Alberta Camusa odkrywa scenê, w której doktor Rieux przywo³uje w pamiêci Lukrecjuszowy opis zarazy w Atenach  cech¹ charakterystyczn¹ tej prezentacji jest walka ¿ywych o z³o¿enie zmar³ych na stosach57.
Problemem opisu motywu biernoci u Liwiusza jest równie¿ to, ¿e
autor nie precyzuje, któr¹ z grup dotkniêtych zaraz¹ w najwiêkszym stopniu
ogarnê³a apatia. Ostateczna ideologiczna wymowa tekstu ab urbe condita
o zarazie wydaje siê czytelna. Ci którzy pogr¹¿yli siê w biernoci, wydali
niejako wyrok na siebie samych  brak jakiegokolwiek dzia³ania oznacza³
przyzwolenie na mieræ. To sta³o siê zreszt¹ z Kartagiñczykami, którzy  jak
podaje rzymski pisarz  wyginêli doszczêtnie (omnes perierunt) wraz ze swo55

J. A. M. Meerloo, Le suicide, essai sur phénomène individuel et collectif, Bruxelles 1966.
W tym punkcie po raz kolejny powraca motyw samobójstwa, por. G. Heuyer, Psychoses
collectives et suicides collectifs, Paris 1973.
57 G. ¯urek, Przek³ad, wstêp, komentarz, w: Titus Lucretius Carus, O naturze rzeczy,
Warszawa 1994, s. 295.
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imi wodzami. T³umaczenie, wedle którego nie mieli siê dok¹d oddaliæ, aby
opuciæ miercionon¹ okolicê nie przekonuje. Rzymianie natomiast, g³ównie
dziêki zaradnoci i w³aciwej wodzowi bieg³oci (prudentia), wykazanej przez
Marcellusa, opucili dotkniête zaraz¹ miejsca i dziêki temu czêæ z nich
ocala³a. Tym samym czytelnik ma odebraæ jasny komunikat, ¿e Rzymianie
nie mogli zgodziæ siê na klêskê, albowiem jako naród byli predysponowani do
zwyciêstwa.

W¹tek literacki: z³owrogi opis epidemii
Je¿eli zgodnie z zaadoptowanym z literatury greckiej modelem historiografii tragicznej nieszczêcie spadaj¹ce na ludzi jest interpretowane jako
konsekwencja z³ych uczynków58, to wymowa sytuacji piêtnuj¹cej powinna
mieæ odpowiednio wyraziste rysy. Niew¹tpliwie przedstawiony przez Liwiusza opis zarazy jest mocno przesadzony. Autor mówi, ¿e codziennie byli zmarli, nieustannie widzia³o siê pogrzeby, a dniami i nocami s³ychaæ by³o lamenty
rozpaczliwych zawodzeñ: cotidianaque funera et mors ab occulos esset et undique dies noctesque ploratus audirentur59. Atmosfera ta w rezultacie prowadzi do zobojêtnienia ludzi na mieræ i cierpienie60. Dalsza relacja poprzez
epatowanie wyrafinowanym opisem ma na celu pog³êbienie grozy i nadanie
dramatyzmu prezentowanemu wydarzeniu. Le¿¹ce przed oczyma ludzi zw³oki przypominaj¹ zobojêtnia³ym ze strachu ¿ywym o nadejciu rych³ej mierci
i w ten sposób zmarli chorych, a chorzy zdrowych doprowadzaj¹ do zguby61.
Dramatyzm opisu wzmagaj¹ dodatkowo wspomniane przypadki samobójstw62.
Z³owrogi obraz epidemii zosta³ wykreowany przez Liwiusza za spraw¹
u¿ycia odpowiednich s³ów. W sk³ad zaprezentowanego przez Liwiusza repertuaru leksykalnego wchodz¹ zarówno s³owa jednoznaczne, jak te¿ wieloznaczne czy przynajmniej posiadaj¹ce inne, ukryte znaczenia. Wród s³ów
jednoznacznych znajduje siê chocia¿by pogrzeb (funus). Oczyma wyobrani
mo¿emy widzieæ niem¹ procesjê ¿a³obników, którzy pó³¿ywi, sparali¿owani
strachem i wycieñczeni chorob¹ nie maj¹ nawet si³y p³akaæ. Niemniej rzeczownik okrelaj¹cy ³zê (lacrima) tak¿e pojawia siê w narracji rzymskiego
autora. Nocne krzyki, w pomys³owym konstrukcyjnie zestawieniu, zwracaj¹
szczególn¹ uwagê ze wzglêdu na wieloznaczny rzeczownik ploratus, który
nale¿y rozumieæ jako krzyk bólu, lament, p³acz czy nawet narzekanie63.
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Zob. F. W. Walbank, History and Tragedy, Historia 9, 1960, s. 216 i n.
Liv. 25.26.9.
60 Liv. 25.26.10: ut non modo [non] lacrimis iustoque conploratu prosequerentur mortuos,
sed ne eferrent quidem aut sepelierent.
61 Liv. 25.26.11.
62 Liv. 25.26.11.
63 Por. Cic. Tusc. 2.9.21: heu virginalem me ore ploratum edere.
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Kluczowe dla wszelkich wyjanieñ s³owo mors oznacza oczywicie mieræ,
mo¿e jednak okrelaæ proces konania czy umierania. Mo¿e wreszcie wskazywaæ na zw³oki, tak jak u Plauta, gdzie oznacza trupa, do którego ma przytulaæ siê jedna z ladacznic64. Czasami rzeczownik ten znajduje jeszcze bardziej
przenone znaczenia, jak chocia¿by u Apulejusza w Z³otym ole s³owo mors
oznacza truciznê, któr¹ omy³kowo wypija z kielicha jeden z braci65. Ten
przera¿aj¹cy, wykreowany przez Liwiusza repertuar leksykalny wieñczy fraza o roznosz¹cym siê w powietrzu trupim jadzie (pestifero odore corporum),
pojawiaj¹ca siê w kulminacyjnym punkcie ca³ego opisu, który do tego momentu rysuje sytuacjê beznadziejn¹. Konstrukcja tego fragmentu  z³owrogiego opisu epidemii, poprzez aluzje i sformu³owania wieloznaczne stawia
przed czytelnikiem propagandowy obraz, którego wymowa wydaje siê jasna.
Trzeba bowiem niebywa³ych si³ i umiejêtnoci, a¿eby podwign¹æ siê z tak
ogromnego nieszczêcia.

Wykorzystanie opisu zarazy do wykreowania
pozytywnego wizerunku Marka Klaudiusza Marcellusa
Zasugerowana powy¿ej mo¿liwoæ zaadoptowania w ab urbe condita do
opisu zarazy fragmentu filokartagiñskiej relacji, co nie zmienia faktu dokonanych póniej modyfikacji rzymskich, w zrêczny sposób wykorzystuj¹cych wszelakie instrumentarium do wykreowania propagandowej historii.
W przedstawionym przez Liwusza opisie zarazy zawarty zosta³ element propagandy politycznej, polegaj¹cy na podkreleniu roztropnoci dzia³añ Marcellusa. Oto bowiem dowódca rzymski w kulminacyjnym momencie ataku choroby podejmuje zracjonalizowane dzia³ania. Nakazuje przenieæ podlegaj¹cych
mu ludzi do miasta, w efekcie ratuj¹c im ¿ycie66. Bez w¹tpienia fragment ten
koresponduje z wymow¹ biografii Marcellusa autorstwa Plutarcha. Grecki
autor podkrela w niej wielkie czyny Rzymianina, który sta³ siê autorem
licznych zwyciêstw na Sycylii67.
Pamiêæ Marcellusa opiewana by³a w laudatio funebris  mowie pogrzebowej wyg³oszonej przez Augusta w roku 23 p.n.e. i s³awi¹cej zmar³ego krewnego, który by³ ostatnim potomkiem rodu KlaudiuszówMarcellusów68.
G. De Sanctis wskaza³ na koniecznoæ tego rodzaju odwo³ania, wskazuj¹cego na chwalebne czyny jego przodków69. Laudacja pogrzebowa skupia³a siê
na emitowaniu bohaterskich czynów przodków zmar³ego, opiewanego przez
64
65
66
67
68
69

Por. Plaut. Bacch. 1152.
Por. Apul. Met. 10.5.2.
Liv. 25.26.15.
Plut. Marc. 18.1 i n.
Cass. Dio 53.50.5.
De Sanctis, Storia dei Romani, vol. III.2, Torino, s. 382.
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Augusta70. Marcellus stanowi³ transparentny przyk³ad bohaterskich zmagañ
z Kartagiñczykami, st¹d eksponowanie jego postaci stanowi³o wa¿ne ogniwo
w propagandowo wyjanianym, chronologicznym naszkicowaniu drogi ku potêdze, do jakiej dosz³o rzymskie imperium71. W istocie jeden tylko element
tej ideologicznej sk³adowej, któr¹ stanowi³a ekspozycja Marcellusa, ma pokane dossier, na co zwróci³a uwagê M. Caltabiano, zestawiaj¹c poszczególne
wiadectwa s³awi¹ce rzymskiego konsula72. Przypadek Rzymianina mo¿e zostaæ skalsyfikowany jako element kultury pamiêci, o czym poucza interesuj¹cy artyku³ autorstwa H. I. Flower73. Wspomniana mowa Augusta, maj¹ca
spe³niæ zadania propagandowe, podobnie jak inne oracje funeralne selekcjonowa³a fakty z ¿ycia bohatera. Niewykluczone zatem, ¿e wodzowska bieg³oæ74 i wynikaj¹ce z niej dzia³anie na rzecz ratowania rzymskich ¿o³nierzy
równie¿ mog³y staæ siê elementem eksponowania przymiotów konsula.

Próba racjonalnego wyjanienia zjawiska zarazy
Relacja Liwiusza poza szeregiem danych i rodków wyrazu artystycznego, tworz¹cych konceptualn¹ nadbudowê relacji o zarazie, zawiera tak¿e
informacje merytoryczne, które mo¿na wydobyæ z jego przekazu. Wskazuj¹
one cis³¹ zale¿noæ od naukowego wzorca etiologicznego wyjaniania zjawisk
chorobowych, opartego na szkole Hippokratesa. Pierwsza dana, która zwraca
uwagê na tego rodzaju zale¿noæ, wynika z informacji Liwiusza, który wskazuje na porê jesienn¹ oraz specyfikê okolicy, która z samej swojej natury
stanowi³a obci¹¿enie dla zdrowia (nam tempore atumni et locis natura gravibus)75. Jak wiadomo Hippokrates zwraca³ uwagê na klimat charakteryzuj¹cy
poszczególne rejony geograficzne, czemu da³ zreszt¹ wyraz w inicjalnym rozdziale swojej pracy Per[ }rwn, Úd|twn, tÒpwn76, co by³o tak¿e istotne
70 Na temat róde³ wykorzystanych do zredagowania mowy funeralnej oraz zale¿noci
relacji Plutarcha odnonie do ¿ywota Marcellusa zob. M. Wolny, Hannibal jako twórca sfa³szowanej korespondencji? List do mieszkañców Salapii (208 p.n.e.), Echa Przesz³oci 16, 2015,
s. 1718: 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 skonstruowania ( ) mowy funeralnej.
71 Por. L. Petilä-Castrén, Magnificentia publica. The Victory Monuments of the Roman
Generals in the Era of the Punic Wars, Helsinki 1987.
72 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; por. M. Wolny, Hannibal jako twórca sfa³szowanej korespondencji?, s. 16.
73 H. I. Flower, <Memories> of Marcellus. History and Memory in Roman Republican
Culture, w: Formen romischer Geschichtsschreibung von den Anfangen bis Livius. Gattungen 
Autoren  Kontexte, ed. U. Eigler, Darmstadt 2003, s. 3952.
74 Schemat, który obrazuje wizerunek Marcellusa (najbardziej widoczny u Plutarcha),
wydaje siê nawi¹zaniem do kanonicznej w staro¿ytnoci charakterystyki idealnego wodza
dokonanej przez Ksenofonta, zob. Xen. Mem. 3.1.6.
75 Liv. 25.26.7.
76 Hippocr. De aere. 1.
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z punktu widzenia teorii humoralnej77. Mia³o to kluczowe znaczenie dla
okrelenia predyspozycji mieszkañców do zapadania na konkretne choroby.
Postulat Hippokratesa odnosz¹cy siê do klimatu, warunkuj¹cego kondycjê
zdrowotn¹ sta³ siê istotnym filarem w rozwoju sztuki medycznej78. Jak podkrela Z. Gajda do XIX i pocz¹tku XX w. przez adeptów medycyny wyznawany by³ obyczaj podró¿owania (mos peregrinandi)79, który mia³ wzbogacaæ
dowiadczenie lekarzy80.
Wed³ug Hippokratesa adept sztuki medycznej powinien w pierwszej kolejnoci zastanowiæ siê nad porami roku: prîton m]n nqumesqai t¦j éraj toà
teoj81. Wedle jego wyk³adu wraz z porami roku zmieniaj¹ siê bowiem w³aciwoci uk³adu trawiennego82, co z punktu widzenia specyfiki diety w staro¿ytnoci zró¿nicowanej i rzeczywicie uzale¿nionej od naturalnego kalendarza, wydaje siê logiczne83. Wraz z porami roku i stosowan¹ diet¹ zmienia³a
siê równie¿ odpornoæ i zapadalnoæ na choroby. Próby schematyzowania
i klasyfikacji zachorowalnoci w uzale¿nieniu od pory roku s¹ u Hippokratesa cile powi¹zane z geograficzn¹ lokalizacj¹ poszczególnych miejsc. Dla
greckiego medyka szczególnie wa¿ne jest geograficzne po³o¿enie miast84,
a tak¿e ich usytuowanie wzglêdem wiatru85 oraz w³aciwoci wód znajduj¹cych siê w okolicach86.
Liwiusz pisz¹c o ciê¿kich do ¿ycia warunkach okolicy (et locis natura
gravibus)87, w której mia³a wybuchn¹æ zaraza, prawdopodobnie zak³ada³
u czytelnika elementarn¹ wiedzê dotycz¹c¹ zarysu nauki Hippokratesowej88.
W Per[ }rwn, Úd|twn, tÒpwn czytamy, ¿e miasta zwrócone ku zachodowi s³oñca, które przed wiatrami wschodnimi os³aniane s¹ przez wiatry ciep³e
i przez wiej¹ce z pó³nocy wiatry zimne, znajduj¹ siê w niekorzystnym po³o¿eniu89. Motyw wiatru jest istotny, poniewa¿ znajduje swoje znacz¹ce dla omawianej kwestii rozwiniêcie w pracy Arystotelesa. Ró¿nicowa³ on ruchy powietrza na: pneàma  czyli podmuchy wiatru oraz aÜra  czyli rodzaj wyziewów90,
77

N. Krieger, Epidemiology and the Peoples Health, Oxford 2011, s. 44.
Szerzej na ten temat: J. Longrigg, Greek Rational Medicine: Philosophy and Medicine
from Alcmeon to the Alexandrians, London 1993; V. Nutton, Ancient Medicine, London 2004.
79 Z. Gajda, Do historii medycyny wprowadzenie, Kraków 2011, s. 101.
80 M. wider, Komentarz, w: Hippocrates, De aere, aquis, locis, przek³. A. Marchewka,
M. wider, kom. M. wider, Poznañ 2014, s. 45.
81 Hippocr. De aere. 1.
82 Hippocr. De aere. 2.
83 P. Garnsey, Food and Society in Classical Antiquity, Cambridge 1999; R. I. Curtis,
Ancient Food Technology, Leiden 2001.
84 Hippocr. De aere. 5, 6.
85 Hippocr. De aere. 1.
86 Hippocr. De aere. 1.
87 Liv. 25.26.7.
88 Por. E. Dutoit, Tite-Live sets-il intéressé à la medicine?, Museum Helveticum 5, 1948,
s. 118.
89 Hippocr. De aere. 6.
90 Arist. Mu. 394b 13.
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które M. wider postuluje prze³o¿yæ jako bryza91. Jeli nie bêdziemy siê
upieraæ, ¿e bryza musi bezwzglêdnie kojarzyæ siê z mi³ym zapachem, to
niniejsze t³umaczenie mo¿na uznaæ za poprawne. Jeli do tego dodamy uwagê
Hippokratesa o zaleganiu mg³y92, to klimat miejsca oddany przez Liwiusza
przez przymiotnik gravibus za spraw¹ lektury Hippokratesa i Arystotelesa
musia³by zostaæ przet³umaczony przez niezrêczny oksymoron smrodliwa aura.
Powy¿sza kwestia nawi¹zuje do zbiorników wody  w istocie nie najlepiej
pachn¹cej, o czym za chwilê. Sformu³owanie Liwiusza et locis natura gravibus ma swoje dalsze konotacje u Hippokratesa. Opisane przez niego miejsca
o omówionym powy¿ej po³o¿eniu wzglêdem wiatrów, jeli posiadaj¹ zbiorniki
wody, to s¹ to wody stoj¹ce. W dziele greckiego medyka zosta³y one okrelone
przy pomocy dosyæ wymownego gniazda znaczeniowego: lèdea ka st£sima
ka limnaoj93. Mia³oby to oznaczaæ, ¿e s¹ one przede wszystkim b³otniste,
statyczne  to znaczy pozbawione mo¿liwoci odp³ywu i bagienne. Termin
limnaa sugeruje pewnego rodzaju powierzchniow¹ rozleg³oæ, co wydaje siê
zapewniaæ wzglêdn¹ skutecznoæ i donios³oæ emanacji wyziewu. Hippokrates wprost zreszt¹ wyra¿a siê, ¿e wody te s¹ zanieczyszczone i wydzielaj¹
przykry zapach94. Woñ owych zbiorników wodnych musia³a wynikaæ z procesów gnilnych i namna¿ania siê drobnoustrojów. Ograniczone mo¿liwoci odp³ywu wód wydaj¹ siê jasne, co nie wyklucza mo¿liwoci, ¿e zbiorniki te
niczego nowego nie przyjmowa³y. Wojska zgromadzone w okolicach Syrakuz
musia³y w koñcu gdzie odprowadzaæ nieczystoci. Rozwi¹zanie kwestii sanitarnych, zw³aszcza w przypadku znacznego zagêszczenia ludnoci na danym
terenie, stanowi jedn¹ z priorytetowych spraw. P. Erdkamp, przywo³uj¹c
wiadectwo Józefa Flawiusza, zwraca uwagê, ¿e zarazy w pierwszej kolejnoci by³y efektem przeludnienia (overcrowding), a dopiero póniej do³¹cza³y
siê do tego inne czynniki, chocia¿by klêski g³odu95. Wiedziano o tym planuj¹c
za³o¿enia miast, czego znakomitym przyk³adem jest Cloaca Maxima w Rzymie96, wraz z szeregiem kana³ów tworz¹cych sieæ podziemnej konstrukcji
odprowadzaj¹cej zarówno nadmiar wody, jak te¿ nieczystoci97. Mimo tak
przemylanej konstrukcji, konieczne by³o dokonywanie niezbêdnych prac
konserwatorskich i czyszczenie g³ównego kana³u, które zapewne odbywa³o
siê wielokrotnie, chocia¿ najbardziej prawdopodobne wiadectwo tego rodzaju prac, datowane na rok 33 p.n.e., zapamiêtane zosta³o przez Dio Kassjusza98. Jest oczywiste, ¿e w warunkach polowych zorganizowanie tego rodzaju
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przedsiêwziêcia nie by³o mo¿liwe. Poza tym kwestia odprowadzenia nieczystoci zajmuje we wspó³czesnych badaniach niepomiernie ma³o miejsca99,
a wydaje siê, ¿e powinna znajdowaæ siê w cis³ym powi¹zaniu z interpretacj¹
róde³ emisji patogenów chorobotwórczych. Etiologia masowych zachorowañ
powinna w pierwszej kolejnoci braæ pod uwagê warunki sanitarne. Od Liwiusza dowiadujemy siê, ¿e choroba, o której pisze, dotknê³a g³ównie ludzi
przebywaj¹cych na obszarach le¿¹cych poza miastem (multo tamen magis
extra urbem quam in urbe)100, a zatem w miejscach, w których przypuszczalnie znajdowa³y siê owe zbiorniki bagienne. Jest to istotna wskazówka do
wnioskowania o wystêpowaniu choroby pokarmowej.
Relacja Liwiusza w po³¹czeniu z wiedz¹ medyczn¹ staro¿ytnych, wywodz¹c¹ siê od Hippokratesa daje ju¿ pewne wyobra¿enie o korzystnym podglebiu dla masowych zachorowañ101. B³otne, bagniste, pozbawione odp³ywu
i prawdopodobnie zanieczyszczone wody stanowi³y idealne rodowisko dla
rozwoju patogenów. Dla wzbudzenia procesu chorobotwórczego potrzebne
by³o co jeszcze  a mianowicie upa³. Dok³adnie ten czynnik odnajdujemy
w przekazie Liwiusza. Mówi on przecie¿ o nag³ym ataku upa³u, który zachwia³
zdrowiem ludzi w obozach wojskowych: intoleranda vis aestus per utraque
castra omnium ferme corpora movit102. W tym miejscu warto znowu powróciæ
do Hippokratesa, który w swojej pracy stara siê zasugerowaæ w zwi¹zku
z bagienn¹ okolic¹ pewnego rodzaju upienie zarazków. Pisze o tym wprost
informuj¹c, ¿e po suchej zimie z pewnoci¹ latem wyst¹pi¹ u ludzi gor¹czki,
choroby oczu i czerwonka: ¢n£gkh tÕ qroj puretîdej g gnesqai ka Ñfqalm aj
ka dusenter aj mpoiein103. Kluczowe dla rozwa¿anej sprawy w tym aspekcie nauki Hippokratesa wydaje siê s³owo ¹ dusenter a, które semiotycznie
dzisiaj oznacza to samo, co w czasach Hippokratesa, czyli nie¿yt jelita grubego, charakteryzuj¹cy siê obecnoci¹ krwi w stolcu104. Choroba pokarmowa,
zwana popularnie czerwonk¹, powoduje liczne biegunki, osi¹gaj¹ce liczbê
kilkudziesiêciu wypró¿nieñ na dobê, co prowadzi do odwodnienia organizmu
i wynikaj¹cego z tego os³abienia, wyniszczenia, a w konsekwencji mierci.
Wspó³czesne postêpowanie medyczne opiera siê na diagnostyce patogenu
i w³¹czeniu odpowiedniego rodka farmakologicznego105. Konieczne jest rów99 P. Erdkamp, Hunger and The Sword, s. 156 i n. zajmuje siê zapotrzebowaniem na
racje ¿ywnociowe, rozwa¿aj¹c aprowizacjê dotycz¹c¹ zarówno ludzi, jak te¿ zwierz¹t. Oblê¿enie
Syrakuz zosta³o przez uczonego odznaczone jako wa¿ny punkt na mapie zwi¹zany z t¹ problematyk¹.
100 Liv. 25.26.7.
101 R. L. Guerrant, Inflamatory Enteritides, w: Principles and Practices of Infectious Diseases, ed. G. L. Mandel, R. G. Douglas, J. E. Bonnet, New YorkTorontoSingapore 1979, s. 660.
102 Liv. 25.26.7.
103 Hippocr. De aere. 10.
104 M. wider, Komentarz, s. 50 podaje jeszcze s³owo ¹ d arroia jako synonim ¹ dusenter a,
chocia¿ ¹ d arroia ma szersze znaczenie i mo¿e oznaczaæ po prostu biegunkê.
105 M. S. Wolfe, Antiparasitic Drugs, w: Infectious Diseases, ed. S. L. Gorbach, J. G. Barteltt, N. R. Blacklow, PhiladelphiaLondonSydneyTokyo 1992, s. 322.
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nie¿ zastosowanie rodków maj¹cych powstrzymaæ destrukcyjne skutki choroby, a wiêc przede wszystkim uzupe³nienie niedoborów elektrolitowych wynikaj¹cych z odwodnienia, najczêciej poprzez nawadnianie pozajelitowe.
Je¿eli w opisie Liwiusza mamy do czynienia z chorob¹ pokarmow¹ o znamionach dezynterii, to pewne jest, ¿e teoretycznie mamy do czynienia
z chorob¹ wyleczaln¹, co zreszt¹ zosta³o odnotowane przez rzymskiego autora106. Wskazane powy¿ej wspó³czesne formy terapii podlegaj¹ procedurze,
która ma przede wszystkim zminimalizowaæ ryzyko wszelakich powik³añ,
w tym najgroniejszych, skutkuj¹cych mierci¹. Z wiadomych wzglêdów
w staro¿ytnoci nie mo¿na by³o okreliæ patogenu107, a zw³aszcza zastosowaæ
nawadniania pozajelitowego. Niemniej jednak Liwiusz pisze w swojej relacji
o tym, ¿e chorych leczono  jeli tak rozumieæ u¿yte przez niego s³owo
curatio, które mo¿e wszak¿e oznaczaæ równie¿ pielêgnacjê czy nadzorowanie.
Lektura Iliady wiadczy o rodz¹cym siê racjonalizmie w interpretacji zjawisk
chorobowych, dowodzi równie¿ pragmatyzmu w sposobach leczenia chorób.
Z poematów Homerowych dowiadujemy siê, ¿e znano ju¿ wówczas i stosowano szereg zabiegów w zakresie sztuki medycznej. Mo¿na tutaj wyró¿niæ zarówno zabiegi chirurgiczne, jak te¿ terapiê farmakologiczn¹108. Byæ mo¿e
zatem znano specyfik o uniwersalnym charakterze, który móg³by wykazywaæ
dzia³anie antagonistyczne wzglêdem wiêkszoci patogenów pokarmowych.
Doæ zastanawiaj¹ce wydaje siê jednak, ¿e w kontekcie rozprzestrzeniania siê zaka¿eñ nie ma u Liwiusza wzmianki o wodzie, która niemniej jednak
pojawia siê w innym miejscu jego opisu. Z relacji ³aciñskiej dowiadujemy siê,
¿e zaraza bardziej dotknê³a Kartagiñczyków, ani¿eli Rzymian, albowiem ci
drudzy, poniewa¿ d³u¿ej przebywali pod Syrakuzami, byli bardziej przyzwyczajeni do panuj¹cego tam klimatu, a tak¿e do tamtejszych wód: multo tamen vis maior pestis Poenorum castra quam Romana adorta erat; nam Romani diu circumsedendo Syracusas caelo aquisque adsuerant magis109.
Pomijaj¹c w¹tek emisji zaka¿eñ poprzez wodê110, Liwiusz wskaza³ jednak na
inn¹ bardzo wa¿n¹ kwestiê, a mianowicie zagadnienie odpornoci. Z opisu
Liwiusza wynika, ¿e pod Syrakuzami znaleli siê ludzie, którzy jednak nie
zachorowali. Przyk³ad ten dotyczy chocia¿by samego Marcellusa, który chocia¿ styka³ siê z chorymi, sam zachowa³ zdrowie. Mog³o to wynikaæ z doskona³ej kondycji fizycznej, jak¹ odznacza³ siê Rzymianin. Dowodem na to jest
106

Liv. 25.26.15.
R. L. Guerrant, Inflamatory Enteritides, s. 661 w przypadku dezynterii wskazuje na
patogeny: Entameoba coli lub Giardia lamblia.
108 M. Wolny, Wiedza medyczna w staro¿ytnym Rzymie, s. 1920.
109 Liv. 25.26.12.
110 Niestety, nie ma tutaj tak mocnego dowodu, jaki wykaza³ M. A. Ruffer (za: M. D. Grmek,
Historia chorób u zarania cywilizacji zachodniej, Warszawa 2002, s. 120121, 395) odnonie
przywrzycy (bilharcjozy)  wycieñczaj¹cej choroby wywo³anej przez przywrê (Shistosoma
haematobium), której skamienia³e jaja odnaleziono w nerkach mumii egipskich z okresu
XX dynastii. Co istotne, w cyklu rozwojowym przywrzycy bra³y udzia³ limaki wodne.
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opisany w relacji Plutarcha zachwyt Hannibala, podziwiaj¹cego siln¹ i piêkn¹ budowê cia³a Marcellusa: ka polÝn crÒnon t»n te ·èmen toà sèmatoj111.
Kartagiñczyk czyni³ to wprawdzie ogl¹daj¹c martwego ju¿ konsula, który
jednak zgin¹³ jako silny i fizycznie sprawny mê¿czyzna. Nie mo¿na tak¿e
wykluczyæ faktu, ¿e wy¿sza kadra oficerska korzysta³a z innych ujêæ wody, co
pozwoli³o Marcellusowi unikn¹æ zaka¿enia.
W powy¿szym kontekcie istotny wydaje siê jeszcze jeden w¹tek, który
pozornie nie pasuje do zjawiska choroby pokarmowej. W relacji Liwiusza
zosta³o powiedziane, ¿e choroba pocz¹tkowo bra³a siê z niezdrowego powietrza (ac primo temporis ac loci vitio et aegri erant et moriebantur), a póniej
dopiero mowa jest o tym, ¿e ludzie zara¿ali siebie nawzajem (postea curatio
ipsa et contactus)112 . Wskazówka ta przywodzi³aby na myl kropelkow¹ drogê zaka¿enia, co praktycznie mog³oby przyczyniæ siê do obalenia ca³ego powy¿szego dowodu, id¹cego w kierunku wnioskowania choroby pokarmowej.
Wydaje siê jednak, ¿e wskazanie Liwiusza dotycz¹ce powietrza i zara¿enia
przez kontakt z chorymi polega na pewnego rodzaju uproszczeniu. Powietrze
roznosz¹ce siê znad bagien i przypuszczalnie gnij¹cych nieczystoci musia³o
wydzielaæ straszliwy fetor. Z kolei osoby dotkniête dezynteri¹, na skutek
odwodnienia i wysokiej gor¹czki mog¹ doznawaæ czasowego parali¿u systemu
nerwowego, co mo¿e skutkowaæ bezwiednym oddawaniem stolca. Pog³êbiaj¹ce siê zaniedbanie warunków sanitarnych na skutek masowych zachorowañ
wydaje siê jasne, za zgrupowanie zara¿onych w pobli¿u ujêæ wody pitnej
sprzyja³o nakrêcaniu spirali b³êdnego ko³a  zanieczyszczona woda u³atwia³a redystrybucjê patogenu.
Jedynym skutecznym przedsiêwziêciem w zaistnia³ej sytuacji wydawa³o
siê opuszczenia miejsca, z którego bra³a siê choroba. Tego rodzaju najprostszy rodek zaradczy potwierdza zreszt¹ relacja Liwiusza. Jej autor informuje, ¿e Sycylijczycy z wojsk nieprzyjaciela, gdy tylko zauwa¿yli, ¿e z powodu
niezdrowego klimatu zaczynaj¹ szerzyæ siê zachorowania, rozpierzchli siê do
swoich niedaleko le¿¹cych miast: ex hostium exercitu Siculi, ut primum videre ex gravitate loci volgari morbos, in suas quisque propinquas urbes dilapsi
sunt113. Kartagiñczycy, którzy nie mieli siê gdzie schroniæ, wymarli doszczêtnie wraz ze swoimi wodzami114. Uwagi te wskazuj¹ wyranie, ¿e uciekano od
ród³a zaka¿enia, które znajdowa³o siê na terenach poza miastem115. Dowiadczenie to mog³o zawieraæ pewnego rodzaju praktyczn¹ radê dla Rzymian, dlatego rych³o dostrze¿ono koniecznoæ opuszczenia niezdrowej okolicy.
Postêpowanie Marcellusa przywodzi na myl zabieg zwi¹zany ze zorganizowaniem kwarantanny. Liwiusz pisze bowiem, ¿e po tym, kiedy dowódca
rzymski nakaza³ przenieæ ludzi do miasta, w pomieszczeniach i zacienionych
111

Plut. Marc. 30.1.
Liv. 25.26.8.
113 Liv. 25.26.13.
114 Liv. 25.26.14.
115 M. Wolny, Wiedza medyczna w staro¿ytnym Rzymie, s. 26.
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miejscach wraca³o im zdrowie: Marcellus, ut tanta vis ingruebat mali, traduxerat in urbem suos, infirmaque corpora tecta et umbrae recraverant116.
Prawdopodobnie kwarantanna zosta³a zorganizowana zarówno dla tych, którzy chorowali, jak te¿ dla tych, którzy nie zd¹¿yli siê jeszcze zaraziæ. Przypuszczalnie z przeniesieniem siê do zabudowañ oraz w miejsca zacienione
wi¹za³a siê poprawa warunków sanitarnych. Patogen pokarmowy zapewne
w miejscach ch³odniejszych, o mniejszym stopniu zawilgocenia mia³ ograniczone mo¿liwoci chorobotwórczej emisji  dlatego epidemia przynajmniej nie
postêpowa³a.

Konkluzje
Liwiusz w swojej pracy opisa³ zjawisko chorobowe, które przypuszczalnie
mia³o miejsce w roku 212 p.n.e. w okolicach Syrakuz, kiedy zgrupowane
armie kartagiñska i rzymska zapad³y na zdrowiu wskutek upa³u, który zapewne przyczyni³ siê do wzniecenia aktywnoci patogenu i jego rozwoju,
czemu bezsprzecznie sprzyja³a podmok³a okolica i z³e warunki sanitarne.
W swojej pracy pisarz rzymski móg³ wykorzystaæ opis zarazy, pierwotnie
pochodz¹cy z przekazu strony kartagiñskiej. Relacja ta propagandowo zmieniona przez jakiego rzymskiego annalistê oraz samego Liwiusza, wywietla³a jednak przede wszystkim inspiracje greckim modelem historiografii tragicznej. Zaadoptowany w ab urbe condita model wyjaniania wydarzeñ przez
pryzmat interpretacji z³ych uczynków czyni wymownym opis choroby, która
zostaje zes³ana w celu przywo³ania walcz¹cych do opamiêtania siê. Implikacj¹ prezentacji wydarzenia o charakterze napominaj¹co-piêtnuj¹cym by³o
przedstawienie go w szczególnie ponurych barwach. Liwiusz w swoim opisie
nie dorówna³ Syliuszowi ani rozmi³owanym w niuansach klinicznej egzegezy
objawów chorobowych  Tukidydesowi czy Lukrecjuszowi. W zasadzie ca³kowicie zrezygnowa³ w zaprezentowania objawów chorobowych, a w to miejsce
wola³ w kulminacyjnym punkcie swojej narracji zamieciæ opowieæ o zapobiegliwej dzia³alnoci rzymskiego zaradnego dowódcy Marka Klaudiusza
Marcellusa. Niemniej jednak zaprezentowany w ab urbe condita koncept
literacki, weryfikowalny informacjami z dzie³a Hippokratesa pozwala zbli¿yæ
siê do za³o¿enia, ¿e choroba, na któr¹ masowo zachorowano pod Syrakuzami,
by³a wywo³ana przez patogen pokarmowy, którego narzêdzie dystrybucji stanowi³a woda. Z pewn¹ doz¹ ostro¿noci mo¿na tutaj zasugerowaæ dezynteriê
(dusenter a), czyli chorobê wystêpuj¹c¹ pod popularn¹ nazw¹ czerwonki. Tropem potwierdzaj¹cym poprawnoæ tego za³o¿enia jest informacja Liwiusza
mówi¹ca o tym, ¿e choroba by³a jednak uleczalna.
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SUMMARY
In Ab Urbe Condita, Livy described an epidemic which broke out near Syracuse
in 212 BC. The Carthaginian and Roman troops stationed in the area were taken ill
during an unexpected autumn heat wave. The sudden change in weather conditions,
the proximity of swamps and poor sanitary conditions probably triggered the pathogen responsible for the disease and contributed to its spread. In his report, Livy
relied on original Carthaginian accounts of the epidemic. Those records were modified by an unknown Roman annalist and by Livy himself for propaganda purposes.
The Roman historians account was inspired by the Greek model of tragic historiography. In this model, historical events are explained through misdeeds  the disease
was inflicted on the soldiers to force them to reflect on the committed atrocities. Livy
painted a bleak picture of the epidemic, although he did not describe the symptoms
of disease in great detail. To suit propaganda needs, the historian devoted much
attention to the heroic stance of Marcellus. The literary concept presented by Livy,
which was heavily based on the works of Hippocrates, suggests that the epidemic in
Syracuse had been caused by a foodborne pathogen transmitted by water. The disease that afflicted the soldiers could have been dysentery, also known as bloody flux.
This conclusions is supported by the fact that Livy referred to the disease as
a curable affliction.
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Tombs are the clothes of the dead
and a grave is a plain suit;
while an expensive monument
is one with embroidery.
Thomas Fuller

1. Introduction
In almost all civilisations, bodies of the deceased are expected to be laid
to rest in a specific manner which allows for the further transition of the
soul into the netherworld. These rites contain a variety of rituals, with their
distinct purposes characteristic of a culture. For instance, in the Western
world such ceremonies usually include commemoration of the dead in order
to preserve their memory long after their demise. The most prevalent manner of achieving that is the construction of a tomb. Tombs, apart from the
aforementioned aim of honouring the memory of the departed, can also be
a sign of social status. This was especially true in the past, when members of
the upper class wished to be distinguished from their counterparts lower
down on the social ladder even after death1.
The elaboration of funerary monuments was one of the means of discrimination between representatives of different social classes. Nevertheless, it
1 Some errors in this article were pointed out to me by Prof. Marek Smoluk of the
University of Zielona Góra, whose help in the creation of this study was invaluable.
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has to be remembered that the structure of a tomb was subject not only to
the current exigencies of the society, but also to the evolving religious issues
of that time. The latter dictated the main purposes of tombs, which were
inextricably linked with their structure. For instance, throughout Catholic
Europe of the Middle Ages and the Renaissance, funerary monuments could
facilitate the salvation of the soul through the application of inscriptions
exhorting passers-by to pray for the deceased. Furthermore, sepulchres frequently expressed hope for the salvation of the departed2 via the incorporation of symbolic images, such as, for example, scallop shells3.
As can be seen, achieving the salvation of the soul of the deceased was
one of the primary purposes of tombs. In some cases, inscriptions asking for
intercessory prayers were deemed insufficient and it was believed that inspiring pity in bystanders would be more effective. The result of such an assumption was the emergence of the so-called transi tomb. Transis, defined
for the sake of this research as a representation of the deceased as a corpse,
shown either nude or wrapped in a shroud4, trace their origins to the
fourteenth century5. One of the most important factors contributing to their
development was the 14thcentury outbreak of the Black Death. Aside from
the multifarious economic and social effects of this pandemic, it familiarised
the populace with the reality of death and the bodys decay, and it brought
about a general feeling of anxiety. Both factors were of key importance in the
creation of European transi tombs.

2. Research and Literature Review
Cadaver tombs are to be found within various regions which were affected by the Black Death  viz. Italy, Germany, Austria, France, the Netherlands, and England. As the plague ravaged almost all Europe and had
a devastating impact upon the populace almost everywhere, it is noteworthy
that transi tombs did not appear in each and every country afflicted by it.
This indicates that the contagion could not have been the sole factor conditioning the emergence of transis. In view of the above, the question arises
 why and what circumstances led to the choice of cadaver tombs, and which
of those should be perceived as being primary determinants?
2 K. Cohen, Metamorphosis of a Death Symbol: The Transi Tomb in the Late Middle Ages
and the Renaissance, Los Angeles 1973, p. 34.
3 Ibidem, p. 83.
4 Ibidem, p. 9.
5 Ariès claims that the image of a decaying body appeared as early as in 1320 on the walls
of the Basilica of St. Francis of Assisi; cf. P. Ariès, Cz³owiek i mieræ, trans. Eligia B¹kowska,
Warszawa 1989, p. 118. Ralph Houlbrooke places the emergence of the shrouded corpse image
in the early 15th century. Cf. R. Houlbrooke, Death, Religion, and the Family in England,
14801750, Oxford 1998, p. 346.
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The vast topic of transis has been covered by a number of scholars, such
as Kathleen Cohen (Metamorphosis of a Death Symbol: The Transi Tomb in
the Late Middle Ages and the Renaissance, 1973), Erwin Panofsky (Tomb
Sculpture, 1964), and Emile Mâle (Lart religieux de la fin du moyen âge,
1922). Since the origins and form of specific cadaver tombs are comprehensively investigated in these, and other, works, the primary aim of this study is
to ascertain those circumstances that favoured the development of such
a sepulchre type and, subsequently, to attempt to determine which of them
were of primary importance.
To provide answers to the questions posed above, a comparison is made
between England, characterised by an abundance of transi tombs, and Scotland, which lacks them6. The choice of these two particular countries is
justified by their proximity, interconnected history and similar religious heritage. The factors underlying the emergence of the transi tomb as a type of
funerary monument are analysed in both states, through my interpretation
and discussion of the already existing works. It should allow for the assessment and evaluation of the question why transi tombs are nonexistent in
Scotland.

3. Discussion
In 1424, commissioned by Henry Chichele (c. 1364  1443), the Archbishop of Canterbury, the construction of a tomb that would be the first of its
kind in England commenced7. Its novelty relied on the application of two
figures placed one above the other, with the upper being a fullsized sculpture of Chichele in his robes of office and the lower presenting his corpse in
a shroud8. Over the course of the next hundred years, similar transi tombs
spread through England; as they did so their form began to diverge from
that which they took in other countries9. Despite the local variances, comparable factors underlie the emergence of transi tombs in these (and other)
countries. As identified by Kathleen Cohen, they were:
1) traditional works devoted to the art of dying,
2) the influence of the 14thcentury outbreak of the Black Death,
6 There is one tomb that might be perceived by some as a Scottish transi. It is located in
the Torphichen Preceptory in Torphichen, West Lothian, and it belongs to Sir Walter Lindsay.
Cf. H. B. MCall, The history and antiquities of the parish of Mid-Calder, with some account of
the religious house of Torphichen, founded upon record, Edinburgh 1894, p. 259.
7 K. Cohen, op. cit., p. 15.
8 Loc. cit.
9 In Germany and Austria, for example, transi figures were often covered with snakes,
worms and/or frogs. England was characterised by the emaciated corpse type of transi, which
also appeared in France, Burgundy and the Lowlands. Cf. Ibidem, p. 2.
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3) general feeling of anxiety originating from the conflict between the
Churchs traditional teachings of humility and the growing accumulation of
wealth both by the clergy and by the laity,
4) contemporary rituals concerned with burial of the dead,
5) a perceived need for intercession on the behalf of the deceaseds soul,
6) the memento mori imagery,
7) various modes of bodily humiliation, the main purpose of which was
to achieve salvation of the soul,
8) alchemical symbolism, and
9) NeoPlatonic symbolic thought10.
As Cohens work is concerned with cadaver tombs from all across Europe, one should not presume the preceding factors to be equally characteristic
of all regions. The marked differences between European transi tombs seem
to support this hypothesis11. This study does not discuss all the aspects
presented above, but confines itself to those applicable to the appearance of
transis in England.
In an era where religion and devotion permeated all spheres of everyday
life, demonstrating a right and pious lifestyle was of critical importance not
only for the clergy, but also for the laity. The former were obliged to preach
the Word of God and to provide spiritual advice when needed, but the latter
were also expected to lead a devout and godly life. Such aims were both
propagated and facilitated by the traditional moralistic writings concerned
with, among many other things, attaining a good death12. Their main
purpose was to counter pride and to inspire people to consider the salvation
of their souls, and they achieved this aim through detailed descriptions of
the human bodys decay and a remark on the transience of all earthly things
and the inevitability of death13. Frequently, it was the personified dead body
itself which addressed the beholder and warned them against vanity and
pride. An English homily from the 12th century entitled A Message from the
Tomb is believed to have foreshadowed this technique of the dead talking to
the living, which was subsequently used in English transi tombs14:
Why, wretch, dost thou toil with covetousness in this world ? or why dost thou
arrogantly lift thyself up in pride and in evil habits and follow sin too much?
Look on me and abhor thy evil thoughts and bethink thyself. Look on my bones
here in this dust, and think of thyself. Before, I was such a one as thou art now,
and thou shalt yet become such as I am now.15
10

Ibidem, p. 4.
The German type of the cadaver tomb, mentioned in footnote no. 9, is a suitable example
of this. Cf. Ibidem, p. 2.
12 Ibidem, p. 4.
13 Ibidem, p. 24.
14 Ibidem, p. 26.
15 Twelfth century homilies in Ms. Bodley 343, Part I, ed. A. O. Belfour, London 1909, p. 125.
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Although this poem includes no vivid description of those processes that
accompany the decay of a corpse  a literary device which preceded the
emergence of transi tombs in England as well as in continental Europe  one
still encounters the motif of the dead talking to the living, warning of the
fragility of life, which played a vital part in the creation of the cadaver tomb.
This theme also appears in another significant work connected with the
history of English transis, namely the late medieval poem Disputacioun
Betwyx þe Body and Wormes. Its importance stems partially from the fact
that it was supplemented with an image of a double tomb similar to that of
Archbishop Chichele in Canterbury Cathedral16. In addition to this, the
poem describes quite graphically the fate of the body of a oncebeautiful
woman. It assumes a form of conversation between the corpse of the deceased and the worms which devour it. When asked by the woman to leave her
alone, they respond: No, no, we wont depart from you / While one of your
bones with anothers connected, / Till we have scoured and polished em, too,
/ Made em clean as can be, not a joint neglected17. The macabre description
of the state of  in this case  the dead womans body would be crucial in the
subsequent development of English transi tombs. Although later English
works devoted to the art of dying seem to have focused more upon the last
moments of life and on the redistribution of property and reparation of
wrongs, their 11th  13th century counterparts, such as the writings of Anselm of Canterbury18, employed the motif of a dead body to extirpate pride
in readers, thereby preparing the ground for the creation of English cadaver
tombs.
Despite the close proximity to England, a search for a similar technique
in Scottish moralistic writings has been in vain. This is not to say, however,
that Scotland lacks ars moriendi literature. On the contrary, Scottish works
devoted to the art of dying well include The Book Intytulid the Art of Good
Lywyng & Good Deyng, translated into Scots by Thomas Lewington19 and
The Craft of Deyng20, to name just a few. Scotland also saw several poems
that might be said to have propagated the good death, such as The Buik of
King Alexander the Conquerour by Sir Gilbert Hay21 (15th century). Never16 K. Cohen, op. cit., p. 1516. Its upper figure was a woman shown as she had been
during her life, while the lower one was that of a transi. Ibidem, p. 2930.
17 J. R. Rytting, A Disputacioun Betwyx þe Body and Wormes: A Translation, Comitatus:
A Journal of Medieval and Renaissance Studies 2000, 31 (1), Los Angeles, p. 228, http://
escholarship.org/uc/item/0c04p0xq#page-1 [accessed: 5th August 2015].
18 K. Cohen, op. cit., p. 2324.
19 The Book Intytulid the Art of Good Lywyng & Good Deyng, trans. T. Lewington, Paris 1503.
20 Craft of Deying [in:] Ratis raving, and other moral and religious pieces, in prose and
verse, ed. J. Rawson Lumby, London 1870. Both books were discussed in: G. D. Raeburn, The
Long Reformation of the Dead in Scotland, Durham theses, Durham University 2012, p. 39,
http://etheses.dur.ac.uk/6926/ [accessed 22nd July 2015].
21 G. Hay, The Buik of the Most Noble and Vailzeand Conquerour Alexander the Great,
Edinburgh 1831.
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theless, all these works lack the macabre element describing the bodys
future fate, which was adopted by English moralists of the High Middle
Ages. Similarly, postReformation writings  for example, The forme of prayers
and ministration of the Sacraments22  also refrained from using the vivid
images of decay in order to persuade readers to behave morally. It seems
that, although ars moriendi literature was present in Scotland, it did not
adopt the aforementioned symbolism used by the early medieval English
writers. In view of the above, it may be concluded that the absence of the
macabre element in Scottish ars moriendi might have contributed to the lack
of transi tombs in this country. Notwithstanding this, one should bear in
mind that such themes were not ubiquitous in English moralistic works 
indeed, the relatively slight popularity of this literary device in England may
well have inhibited its spread to the northern region.
The popularisation of the 11th and 13thcentury moralistic writings in
later centuries is attributed to certain events, for example to the
1348 outbreak of the bubonic plague23, commonly known as the Black Death.
Much has been written on the causes and effects of this deadly pandemic in
England and on the continent; the Scottish outbreak, however, is less well
documented. One of the 14thcentury authors to mention the contagion was
John of Fordun, who recalls:
In 1350, there was a great pestilence and mortality of men in the kingdom of
Scotland, and this pestilence also raged for many years before and after in various
parts of the world. So great a plague has never been heard of from the beginning
of the world to the present day, or been recorded in books. For this plague vented
its spite so thoroughly that fully a third of the human race was killed.24

As recorded in the chronicle, the social groups most impacted by the
plague were the lower and middle classes, rarely the upper class25. In St
Andrews twentyfour canons died because of their administering the Extreme Unction to the sick26, which testifies to the potency of the contagion. The
death toll (allegedly reaching one third of the population27) was also referred
22

The forme of prayers and ministration of the Sacraments &c. vsed in the English
Churche at Geneua, and approued by the famous and godlie learned man, John Caluin, Edinburgh 1562. Cf. G.D. Raeburn, op. cit., p. 48.
23 There are various hypotheses as to whether it indeed was the bubonic plague; the most
popular theory is that the pandemic was caused by the bacteria Yersinia pestis. Cf. N. J. Besansky, Distinct clones of Yersinia pestis caused the black death, PLoS Pathogens 2010, 6 (10),
San Francisco.
24 J. Fordun, Chronica Gentis Scotorum, Vol. I, ed. W. F. Skene, Edinburgh 1871, p. 368369,
reprinted in: R. Horrox, The Black Death, Manchester 1994, p. 84.
25 Loc. cit.
26 W. J. McLennan, The Eleven Plagues of Edinburgh, Proceedings of the Royal College
of Physicians of Edinburgh 2001, 31, Edinburgh, p. 256.
27 J. Fordun, loc. cit. However, the death toll depended greatly on the area; for instance,
in Gloucester it reached 90% (S. Scott, Ch. Duncan, Return of the Black Death: The Worlds
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to in the Book of Pluscarden: In the year 1361 ( ) began the second plague,
and it raged until the next ensuing Christmas, wherein likewise nearly
a third of mankind paid the debt of nature, as was the case in the first plague
[my emphasis  E. A.]28. As Charles Creighton suggests, it is possible that
in this case the total body count of the Black Death was referenced, rather
than that of Scotland alone29. Although the plague was eventually to reach
Scotland via England, in the beginning the Scots seemed to have been quite
content with its outbreak among the English. Confirmation of such attitudes
can be found in Henry Knightons account:
The Scots, hearing of the cruel pestilence of the English, believed it had come to
them from the avenging hand of God, and  as it was commonly reported in
England  took for their oath when they wanted to swear, By the foul death of
England. And thus believing that a terrible vengeance of God had overtaken the
English, they gathered in Selkirk forest with the intention of invading the
kingdom of England.30

However, as he subsequently reports, the Scottish contracted the plague
in that very same forest  5,000 men are believed to have died in a short
period of time, with the rest perishing some time later31 . Furthermore, the
eruption of the Black Death among the Scots was regarded as ( ) politically embarrassing because her [Scotlands  E. A.] propaganda had attributed
the outbreak of it in England to moral shortcomings of the English32. In
spite of this belief, the plague eventually reached Scotland and did not
subside fully until the mid16th century33. As might be expected, it had
a great impact both on the economic and social situation of Scotland and on
the general mood over the period. It may be deduced, then, that it cannot
have been a determining factor in the absence of Scottish transi tombs.
The outbreaks of the Black Death on the continent as well as in England
had both a direct and indirect impact on the emergence of transi tombs, the
Greatest Serial Killer, Chichester 2004, p. 37). Scholars seem to disagree on the exact number
of plague victims. Some openly reject the plausibility of high death tolls; J. F. Shrewsbury, for
instance, claims that the Black Death killed circa 5% of the English population (J. F. Shrewsbury, History of Bubonic Plague in the British Isles, New York 1970, [in:] J. P. Byrne, Daily Life
During the Black Death, London 2006, p. 10). Others state that the death toll reached even
a half of the populace in the period 13481349 (cf. Ch. Dyer, Making a Living in the Middle
Ages, New Haven 2002, p. 233).
28 The Book of Pluscarden, Vol. VI, ed. F. J. H. Skene, Edinburgh 1877, p. 231.
29 Ch. Creighton, A History of Epidemics in Britain: From A.D. 664 to the Extinction of the
Plague, Cambridge 1891, p. 233234.
30 H. Knighton, 1349  Of the Black Death, [in:] English History by Contemporary Writers.
Edward III & his Wars 13271360, ed. W. J. Ashley, London 1887, p. 124.
31 Loc. cit.
32 R. Mitchison, A History of Scotland, 3rd ed., LondonNew York 2002, p. 43.
33 W. J. MacLennan identifies eleven outbreaks in the city of Edinburgh between 1349
and 1644. W. J. McLennan, op. cit., passim.
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latter being the pervasive sense of anxiety they had produced among the
populace34. This, in turn, might have incited people to consider the future
fate of their souls. Apart from this, during such uncertain times attempts
were also made to search for the possible causes of the plague and it was
frequently believed that the contagion was a form of punishment from God
for peoples sins35. This mode of thinking was applied not only to the outbreaks of various pandemics, but also to other calamities, such as famine or
wars. This is not to say that at peaceful times people did not find a multitude of reasons to atone for their misdeeds. On the contrary, one of the most
common concerns during such periods, especially among the rich, was the
growing conflict between the rapid accumulation of wealth and the traditional teachings of the Church36. At that time, the Church doctrine advocated
humility and austerity, often reminding the faithful of Jesuss words: If you
want to be perfect, go, sell your possessions and give to the poor, and you
will have treasure in heaven. Then come, follow me37. The poor were usually glorified, whereas the rich were presented as morally corrupt and avaricious. The Bible itself often stressed how difficult it would be for the wealthy
to achieve salvation:
Then Jesus said to his disciples, Truly I tell you, it is hard for someone who is
rich to enter the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to
go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the
kingdom of God.38

Despite the teachings of the Church the economic growth of the Late
Middle Ages, the development of trade and the emergence of large cities
encouraged people to turn towards the more material aspects of life39. The
significance of wealth in everyday life was reflected in the depictions of the
deathbed behaviour in medieval ars moriendi. It was believed that Satan
tempted the dying people in a variety of ways40. For instance, they were
supposed to be shown all the things that they had accumulated during their
lifetime, those very items of which Death would now deprive them  their
beautiful house, the horses in their stables, barrels of wine, etc.41 Ariès
argues that the late Middle Ages were the period when people loved life most
and that this found its reflection in art  particularly in the development of
stilllife paintings, which depicted material possessions42. In spite of the
34

K. Cohen, op. cit., p. 52.
Ibidem, p. 5152.
36 Ibidem, p. 48.
37 Matt 19: 21 New International Version.
38 Matt 19: 23-24 New International Version.
39 K. Cohen, loc. cit.
40 E. Duffy, The Stripping of the Altars: Traditional Religion in England c. 1400  c. 1580,
New Haven 1992, p. 316.
41 P. Ariès, op. cit., p. 135136.
42 Ibidem, p. 136137.
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many apparent advantages of wealth, it was believed to ignite pride, regarded as the Queen of Sins43. Therefore, it is not surprising that the feeling
of anxiety was experienced especially by the rich. Thus it is claimed that
transi tombs were a method of alleviating this anxiety by the humiliation of
the body, through its presentation as a decaying corpse44. Together with
pious bequests for the poor and the foundation of chantry chapels or almshouses (in the preReformation period), such a funerary practice served to
secure the salvation of the soul of the testator. Moreover, it also inspired
others to behave in a similar manner45. Funerary monuments employing the
images of a decaying corpse were not the only manner of degrading the body
 the Black Death, for example, prompted some to demonstrate repentance
by whipping themselves. These processions of flagellants were another sign
of the pervading anxiety of the period and the perceived need to atone for
sins46. Although the underlying impulse was similar in both cases, it would
seem that people preferred to abuse a dead body rather than a living one47.
What is more, transi tombs continued to represent the repentance and humility of the deceased long after they had departed, unlike bodily mortification,
which was subject to obvious temporal constraint. For this reason, cadaver
tombs appear to have been a convenient and lasting means of expressing
humility in the face of death.
Perhaps the simplest explanation for the absence of Scottish transi
tombs is to assume that Scotland did not experience economic growth as
England did, and that the majority of the populace was not wealthy enough
to feel concern for the fate of their souls. However, such a conclusion may
prove hasty. The thirteenth century brought prosperity to Scotland, as to
Europe in general. This is attested to by the development of both secular and
sacral architecture and by the creation of Scottish burghs48. In addition,
emulating their counterparts from abroad, Scottish nobility began spending
money on expensive armour, war horses, textiles, castlebuilding and entourage49. Such love of worldly possessions, particularly in tension against the
43

Pride as the queen of sins appeared in 1266 in a poem Miroire de vie et de mort written
by Robert lOmne. Cf. K. Cohen, op. cit., p. 50, footnotes.
44 Ibidem, p. 6.
45 After the Reformation, even though it was believed that people were predestined to go
either to heaven or to hell, during funeral sermons it was frequently emphasized that the best
course of action for the bereaved was to imitate the virtues of the deceased and thus keep their
memory alive. Houlbrooke claims that this took on the most significant psychological role of the
intercession, which was to make survivors feel more confident and comfortable concerning the
fate of the dead. Cf. Houlbrooke, op. cit., p. 317.
46 K. Cohen, op. cit., p. 52.
47 Ibidem, p. 6162.
48 A History of Everyday Life in Medieval Scotland, 1000 to 1600, eds. E. J. Cowan,
L. Henderson, Edinburgh 2011, p. 3.
49 R. Mitchison, op. cit., p. 43. These were costly affairs, and many found themselves
unable to raise the needed funds to satisfy their desire for worldly possessions. This may well
have led to the Scottish custom of serving in foreign armies  at a reasonable price. Ibidem, p. 44.
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Churchs traditional teachings recommending humility, might have amplified
the anxiety occasioned by outbreaks of the plague, by famine, and by the
impious lack of such humbleness in the society. For these reasons it is
thoughtprovoking to find no Scottish transi tombs, which would explicitly
represent the humiliation of the body and the repentance of the deceased.
Although Scotland was indeed relatively poorer than England at this time,
its aristocracy actively sought to imitate their English counterparts as far as
expenditure was concerned50. One possible explanation for the absence of
transi tombs might result from the Scottish custom of serving in foreign
armies. Since the main purpose of such a practice was to obtain land51, it
seems possible that those who managed to acquire property abroad might
have decided to be buried in the land they had been given, rather than in
their native Scotland. Those less fortunate who died before obtaining an
estate, whether in battle or of other causes, perished in an unfamiliar country. While it is safe to assume that they were buried according to the Christian rites, this usually occurred without any lasting monuments such as
transi tombs. Thus, the Scottish custom of serving in foreign armies may
have led to the absence of cadaver tombs in Scotland.
The most obvious objection here would be that the bodies of those who
had died in a foreign country could easily have been transported to Scotland
and buried there. However, one has to bear in mind that Protestant preachers (such as William Birnie, the author of The Blame of kirkBuriall52),
did not approve of the transportation of the dead to their ancestral grounds
because it was believed that no burial place was preferential to any other53.
Furthermore, it is possible that those who chose to travel abroad in search of
money did not yet possess the funds required to transport their corpses back
to their homeland if need be. This hypothesis is still subject to investigation;
nevertheless, it is certainly plausible that such circumstances might have
contributed to the absence of transis in Scotland.
One of the further factors leading to the emergence of cadaver tombs in
England was the memento mori imagery. Here, as before, the 14thcentury
outbreak of the Black Death was of vital importance54. The close proximity
of death and an intimate familiarity with its reality found reflection in the
representation of dead bodies in art and in the popularisation of memento
mori imagery. Its main purpose was to remind the beholder of death and
to urge him to behave morally55 and in this respect it closely resembled
the moralistic writings, promulgating humility and pious living, discussed
50 Since it was mainly the wealthy clergy and laity that invested in transi tombs both in
England and on the continent, the situation of the poor is of no importance for this study.
51 R. Mitchison, loc. cit.
52 W. Birnie, The Blame of Kirk-Buriall, Edinburgh 1606.
53 G. D. Raeburn, op. cit., p. 87.
54 K. Cohen, op. cit., p. 4
55 Ibidem, p. 3.
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earlier56. Not only did the onset of the plague speed up the dissemination of
the already extant themes concerning the transience of all earthly things,
but it also inspired the creation of various new images and motifs. Arguably,
the most recognisable of them is the Dance of Death theme, which also found
its way to England57. Having originally appeared on a wall in the cemetery
of Les Innocents in Paris c. 142558, it arrived in England around the 1440s,
first in the pardon churchyard of St Pauls in London (no longer extant)59.
The portrayals of dead bodies in the Dance of Death motif and the figures on
transi tombs reveal certain similarities. To start with, the Dance of Death
theme and transi sculptures on tombs employ the representation of a corpse
to convey a message to the beholder. Moreover, in both of them one may find
an implicit exhortation to humility. In the Dance of Death images, all social
classes are equal in the face of death, which does not differentiate between
a king or a peasant, whereas transi tombs are supposed to represent
a comparable feeling, depicting the deceased (who was usually from the
upper class) as a corpse identical to that of a member of the lower class.
Apart from that, there are variations of the same inscription from the Legend of the Three Living and Three Dead, saying: I was like you, and you
will be like me60, which also urged people to consider the future fate of their
souls. It has to be remembered, however, that transi tombs were not perceived as merely conventional memento mori, seeing as their main purpose
was not to urge the beholder to behave morally, but rather to secure intercession for the soul of the deceased61. In this respect, transi tombs express
concern for the dead rather than for the living62, which stands in contrast to
the traditional memento mori imagery. Nevertheless, it is plausible that the
custom of using the images of decaying dead bodies in art, such as in the
Dance of Death motif, might have influenced a similar practice in funerary
sculpture.
56

Ibidem, p. 84.
While searching for memento mori images in England, one may find them, pre-eminently, in churches (St Mary Magdalene Church in Newark on Trent houses a panel painting
depicting the Dance of Death in Markham Chapel from the early 16th century; there was
a painting, not extant nowadays, in the Salisbury Cathedral entitled Death and the Young
Man, on stained glass in St Andrews church in Norwich) and in paintings (Hans Holbeins
famous Ambassadors from 1533 with an image of a skull or his series of woodcuts entitled The
Dance of Death, 1538). For more information on the Dance of Death, see F. Douce, The Dance of
Death, London 1833.
58 Duffy, op. cit., p. 304.
59 Houlbrooke, op. cit., p. 57. For the description of the English painting, see L. P. Kurtz,
The Dance of Death and the Macabre Spirit in European Literature, Slatkine Reprints 1934,
p. 138139.
60 K. Cohen, op. cit., p. 3.
61 Although the moralistic aspect appears in transi tombs, it was not its main purpose.
Ibidem, p. 4445.
62 Ibidem, p. 4.
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Memento mori imagery appears in Scotland as well, although it seems
that it is not as welldocumented and preserved as it is in England. Among
its surviving examples one may find the Rosslyn Chapel in Roslin, Midlothian, with a tombstone depicting Death as the King of Terrors, holding
a scythe in his hand and carrying a crown on his head. Furthermore, a closer
examination of some of the carvings on the pillars reveals a recurring motif
of entwined corpses. The elaborate designs on the walls and the ceiling
create the impression that the chapel was constructed out of bones. Representations of death similar to those in Roslin can be found on a number of
Scottish tombs (for instance, that of Alexander McLeod in St Clements
Church, Harris, presents a bishop holding a skull63) and in the ruins of
certain Scottish churches and monasteries (e.g. there is a relief of a skull and
crossbones in the ruins of the Ardchattan Priory in Ardchattan, Argyll). It is
unclear whether the memento mori theme was less widespread in Scotland
or whether works demonstrating that motif are simply no longer extant,
having not been recorded prior to their destruction. Thus, establishing whether the existence of the memento mori symbolism in Scotland could have
contributed to the lack of Scottish transis proves problematic. In the first
case, it would mean that the minor popularity of this theme in Scotland
might have inhibited its use in funerary art. That said, another possibility
for the lack of transi tombs in Scotland would be identified. However, if the
opposite is true (i.e. the memento mori imagery had been equally popular in
both countries but its Scottish examples were lost), then it could not have
played a role in the lack of these funerary monuments.
The aforementioned dilemma might be solved in favour of the former
possibility when another issue is taken into consideration, namely the nature of the Scottish Reformation. At the first glance, it may appear that England and Scotland share a comparable religious heritage. Notwithstanding
this, the Scottish Reformation differed markedly from the English one. Firstly, Catholicism in Scotland is believed to have been much weaker than in
England and therefore, when Protestantism arrived, there was little real
resistance: it [Catholicism  E.A.] fell in most of northern Europe, but
nowhere else except in Iceland did it go down so easily to so weak an
alternative64. In contrast, English opposition to the religious changes of the
16th century took many forms (the 1536 Pilgrimage of Grace being only one
of many examples65). Furthermore, Elizabeth I was forced to make conces63 However, since the main purpose of a tomb was to secure intercession for the soul of
the deceased and not to persuade the passersby to behave morally, they might not be suitably
classified as mere memento mori. Cohen claims that: the summary dismissal by so many
modern writers of transi tombs as mere memento mori for the living is both inadequate and
superficial. Loc. cit.
64 Mitchison, op. cit., p. 92.
65 N. Jones, The English Reformation. Religion and Cultural Adaptation, Oxford 2002,
p. 7273.
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sions during her reign, since the majority of the House of Lords was Catholic
at that time; in order to enforce some of her laws, she had to adopt a rather
moderate version of Protestantism66. Simultaneously, the father of Scottish
Protestantism, John Knox, opted for Calvinism, which was perceived as
a fighting faith67, much stricter than its English counterpart. It is believed
that the Scottish Reformed Protestant burial practices were actually more
severe than those that took place in Geneva68 . The construction of elaborate tombs, for instance, was disapproved of69, and burial inside the churches
was  at least in theory  forbidden70. The creation of such an intricate
monument as a cadaver tomb would be somewhat futile if there were no
place to instal it or if it were hidden from view (for example, in a burial
aisle). In that case, the main purpose of such a tomb  securing intercession
for the soul of the deceased  would have remained unfulfilled. It might, of
course, be argued that these circumstances could have been insufficient to
prevent the emergence of Scottish transis, since other types of tombs, placed
in burial aisles, were still constructed to secure intercession. Nevertheless, it
has to be remembered that these were accompanied by others, discussed in
this study, which could be scanty on their own, but together they might have
led to the absence of Scottish transis.

Conclusions and recommendations for further research
The absence of transi tombs in Scotland was by no means tantamount to
the lack of concern for the soul of the deceased. For centuries, the salvation
of the soul and the attainment of eternal life were everpresent in the minds
of European populations, and the Scots were no exception. Attestations to
this can be seen in pious bequests to the church and the distribution of alms
to the poor. Therefore, the difference seems to stem from the fact that in
England, as well as on the continent, it was sometimes deemed necessary to
employ drastic images of a decaying body to inspire pity and sympathy in
the living so as to render them more likely to pray for the souls of the dead,
whereas in Scotland this appears not to have been an imperative. Transi
66 Ch. Haigh, English Reformations. Religion, politics, and the society under the Tudors,
Oxford 1993, p. 241243.
67 R. Mitchison, op. cit., p. 87.
68 G. D. Raeburn, op. cit., p. 78.
69 K. Cohen, op. cit., p. 95.
70 Various parts of Scotland reacted differently to this prohibition. In some places, a fine
was imposed on those who wished to have their dead buried in the kirk (although only the
wealthy could afford to pay it). In others, special burial aisles were created, often built by
a local laird for himself and his family. Burial aisles were an ingenious invention to satisfy
everyone, since they were very close to the church (indeed, they were built as annexes) and
they were usually considered to be extra-mural. Cf. G. D. Raeburn, op. cit., p. 7172.
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tombs represented a fitting fulfilment of this method of achieving the souls
salvation, their main purpose being to arouse pity in passersby: pity which
could  and should  be channelled into prayers.
The lack of Scottish cadaver tombs raises questions as to what factors
played a part in the emergence of their English counterparts and to whether
these determinants were also present in Scotland. From the selected list of
circumstances contributing to the development of transi tombs in England,
proposed by Cohen, two seem to have had no impact on the absence of such
funerary monuments in Scotland. The 14thcentury outbreak of the Black
Death, perceived by Cohen as an amplifier which exacerbated (and occasionally gave rise to) other factors, afflicted Scotland as well, claiming a multitude of lives and persisting until the mid16th century. That said, neither the
general feeling of anxiety caused by the plague nor by the conflict between
the accumulation of wealth and the traditional Church doctrine of the need
of humility can be claimed as the reasons for the absence of Scottish transis,
as it is highly probable that both were present in Scotland. The existence
and popularity of the Scottish memento mori imagery should be investigated
further to establish with certainty its influence on the lack of Scottish cadaver tombs. What can be demonstrated with relative certitude, however, is
that some regional differences between England and Scotland, although they
might at first appear insignificant, could have played a much greater role in
the lack of transi tombs than it initially seems. Firstly, the macabre element
is absent from Scottish moralistic writings of the 11th  13th centuries. Such
English poems as the Disputacioun Betwyx þe Body and Wormes have no
Scottish counterpart. Even if inscriptions comparable in meaning to: Hodi
mihi, cras tibi (Today me, tomorrow you) are found, there is no explicit
description of decaying human remains  which, according to Cohen, was
one of the most significant factors underlying the emergence of transis both
in continental Europe and in England. Furthermore, the Scottish custom of
fighting in foreign armies in order to obtain land may also have resulted in
the construction of transi tombs on the land that had been acquired in
return for the service rather than in Scotland. This would seem even more
possible in the light of the fact that certain Scottish postReformation preachers considered the transportation of the dead to a specifically chosen
burial ground to be superstitious. Last but not least, the nature of the
Reformation in Scotland may also have played a role. The Calvinist version
of Protestantism is believed to have been more severe than that which
predominated in England, and there were general prohibitions against the
construction of elaborate tombs and burials in the kirk. Taken apiece, any
one of these elements may have been insufficient to prevent transi tombs
from spreading to Scotland from England; however, in combination, they all
may have led to their absence on Scottish soil.
This research is only one of a multitude of papers concerned with such
examples of funerary art as the transi tomb. One should bear in mind that
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the discussion of which factors contributed to the absence of Scottish transis
is far from concluded. In connection with this topic, further analysis of the
circumstances leading to the creation of cadaver tombs, as well as more
extensive research into the particular character of the Scottish Reformation
and into the existence of Scottish memento mori imagery, would be valuable
in confirming the conclusions advanced by this study.
STRESZCZENIE
Strach przed zapomnieniem po mierci wydaje siê towarzyszyæ cz³owiekowi od
zarania dziejów. wiadcz¹ o tym miêdzy innymi rozmaite pomniki, maj¹ce na celu
zachowanie pamiêci o wybitnych cz³onkach spo³eczeñstwa. Upamiêtnianie zmar³ych
mo¿e przybraæ ró¿norodne formy, z których najpopularniejsz¹ i najbardziej rozpowszechnion¹ jest grób. Zarówno struktura, jak i nadrzêdny cel jego konstruowania
zmienia³y siê wraz z up³ywem stuleci, odpowiadaj¹c przemianom w spo³eczeñstwach
i w ich potrzebach.
Podczas gdy ró¿nice w kszta³tach i g³ównych zadaniach, jakie grób mia³ wype³niaæ, nie dziwi¹ w krajach oddalonych od siebie, odnalezienie ich na terenach le¿¹cych stosunkowo blisko sk³ania do refleksji. Co mo¿e zastanawiaæ jeszcze bardziej to
kwestia, dlaczego jeden konkretny rodzaj grobu jest doæ rozpowszechniony w jednym
kraju, lecz nie pojawia siê on w s¹siaduj¹cym pañstwie, które charakteryzuje siê
porównywaln¹ histori¹. Przyk³adem tego jest tak zwany grób transi, który licznie
wystêpuje w Anglii, ale nie w Szkocji. Podczas gdy ogólnie czynniki warunkuj¹ce
powstanie grobu transi w Europie zosta³y ju¿ poddane akademickiej dyskusji, ich
ocena jako g³ównych determinantów pozostaje niezrealizowana.
Badania nad brakiem szkockich grobów transi sugeruje, ¿e lokalne ró¿nice pomiêdzy Angli¹ a Szkocj¹, mimo i¿ pocz¹tkowo wydaj¹ siê one drugorzêdne, mog³y
mieæ zasadnicz¹ rolê w rozwoju poszczególnych rodzajów grobowców. Przyk³adem
takiej ró¿nicy jest brak elementu makabrycznego w szkockich dzie³ach moralistycznych z XI  XIII wieku; fakt ten sugeruje, i¿ literatura mog³a mieæ znaczny wp³yw na
kszta³t grobów. Ponadto, pewne wa¿ne wydarzenia, które uwa¿a siê za decyduj¹ce
w kwestii powstania grobów transi, takie jak XIV-wieczny wybuch d¿umy dymieniczej, zdaj¹ siê mieæ mniejszy wp³yw w obliczu braku powy¿szego czynnika.
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Trotz Verlegung des Hochmeisteramtes von Venedig nach Marienburg
1309 verlor das Schloss in Elbing nicht an Bedeutung, da es weiterhin Sitz
des Großspittaliers des Ordens war. Dieses Schloss gilt als eines der ältesten
(errichtet vor 1251) zentralen Konventsburgen, verbunden mit dem Amt
eines hohen Ordensbeamten1.
Das Ordensburg in Elbing wurde nicht zufällig bei der Forschung unter
dem Aspekt der Sammlung von Lebensmitteln und deren Aufbahrung als
Objekt ausgewählt. Die Stadt Elbl¹g war nämlich im Mittelalter einer der
drei am stärksten entwickelten wirtschaftlichen und Handelsmittelpunkte in
Preußen (nach Danzig und Thorn), was zweifelsohne großen Einfluss auf die
Vorräte des örtlichen Schlosses hatte. Darüber hinaus bedeutete die Wende
vom 14. zum 15. Jahrhundert eine Periode der bedeutenden Entwicklung
der wirtschaftlichen Aktivitäten und der Handelsorganisation des Deutschen
Ordens in Europa. Dies hing sowohl mit der starken Position des damaligen
Ordensstaates in Preußen als Landesherrscher als auch mit den großen
1 T. Nawrolski, Zamek elbl¹ski w wietle nowch badañ archeologicznych, Kwartalnik
Archeologiczny, 1/86, Sprawozdania, S. 91.
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Einnahmen, welche der Orden aus eigenen Landgütern erreichte, zusammen.
Im Hinblick auf die Lage dieses Ordensburg an einer der sog. großen
preußischen Städte2, indem auf die rege wirtschaftliche und Handels-Tätigkeit dieses Ortes im betrachteten Zeitraum hingewiesen wird, lohnt es
sich, die Rolle der Handelskontakte (im Binnenhandel) dieses Schlosses
aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten. Es handelt sich nämlich
um das Zeigen und Vergleichen, wo und in welchen Mengen verschiedene Lebensmittel gesammelt wurden und wie die Art ihrer Aufbewahrung
aussah.
Es wäre hierbei noch zu erwähnen, dass der Ordenskonvent in Elbl¹g im
15. Jh. eine etwas höhere Position als der in Danzig hatte, welcher den
6. Platz im Ordensstaat besetzte. Der für die beiden gleich gewählte Zeitraum,
die 1. Hälfte des 15. Jh., weist deutlich darauf hin, dass die Inventare von
Elbing über bedeutend höhere Bestände an Lebensmitteln in Speichern und
anderen dafür bestimmten Magazinen verfügten. Dies lässt sich offenbar
teilweise durch die damalige politische Situation im gesamten Ordensland
sowie durch die vom Orden geführten Kriege erklären, womit auch der
vergrößerte Lebensmittelbedarf im Ordensstaat in Preußen zusammenhing.
Von großer Bedeutung ist auch der Blick auf diese gesammelten Vorräte
im Schlossspeicher und dann ebenso auf die dort gebrauchten Gefäße. An
dieser Stelle ist kurz zu erwähnen, wie die archäologisch-architektonischen
Forschungen in der Altstadt Elbl¹gs gegen Ende des 20. Jh. durchgeführt
wurden3. Im Einzelnen handelt es sich in diesem Artikel um das Ordensburg mit seiner räumlichen Lage sowie um das Verhältnis zwischen dem
Schlosskomplex und der Stadt innerhalb des 14. und 15. Jh. Zweifelsohne ist
hier die Frage der Rolle Elbl¹gs im Handels-, wirtschaftlichen und politischen Leben nicht nur im Ordensstaat, sondern auch  was hervorzuheben
ist  im Verbund der hanseatischen Städte von wesentlicher Bedeutung. Es
fällt zudem auf, dass die Stadt ihre damalige Position hauptsächlich dem
Außenhandel verdankte. Bereits seit dem 13. Jh. gab es in Elbl¹g drei bedeutende städtische und Gebietsverkehrsrouten: zu Fluss, zu Land und zur See4.
2 Die Handelsrechnungen des Deutschen Ordens; hrsg. v. C. Sattler, Lepzig 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,
Miasta pruskie a zakon krzy¿acki. Studia nad stosunkami miêdzy miastem a w³adz¹ terytorialn¹ w pónym redniowieczu, Toruñ 1999, S. 111207.
3 G. Nawrolska, Stan badañ archeologicznych Starego miasta w Elbl¹gu, w: Archeologia
Elbingensis vol.II Stare Miasto w Elbl¹gu  wyzwanie historii. Material aus der wissenschaftlichen Konferenz zum Andenken an Tadeusz Nawrolski, unter der Redaktion von G. Nawrolska, J. Tandecki, Elbl¹g Gdañsk 1997, S. 2135.
4 Die Flussroute führte über die Weichsel, die Seeroute in Richtung Flandern und England, die Landroute in Richtung Großpolen, Lausitz und weiter nach Thüringen und Brandenburg. Siehe: M. Biskup, G. Labuda, Dzieje Zakonu Krzy¿ackiego w Prusach. Gospodarka
 Spo³eczeñstwo  Pañstwo  Ideologia, Gdañsk 1986, S. 200.
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Zur besseren Erforschung dieser Frage tragen die archäologischen Entdeckungen, durchgeführt an der Schlossanlage in Elbl¹g in den Jahren
1981825 viel bei. Genau gesagt geht es um eine große Menge von Gegenständen, die u. a. Erzeugnisse durch den Handelsaustausch darstellen
(gefertigt aus Lehm, Holz, Leder, Metallen, Glas). Die Feststellung einer
großen Menge von Glasgefäßen ist keine zufällige Erscheinung. Die
Gründung von Glasfabriken spielte in Pommern nämlich eine sehr bedeutende Rolle. Zu berücksichtigen sind hier auch die ältesten Glashütten,
angelegt an der Grenze des Landrückens an der Weichsel, also in geringer
Entfernung zu Danzig. Diese Feststellung könnte auch suggerieren, dass
sich die Glashütten im nächsten zum Betrieb geeigneten Gelände in dieser
Region befanden6. So kann man die Ansicht vertreten, von den gläsernen
Gefäßen im Besitztum des Ordens sei eine beträchtliche Menge dort hergestellt.
Wenn wir nun zur Analyse der gesammelten Vorräte im Schlossspeicherraum um die Wende zum 15. Jh. sowie der damit verbundenen Methode
und Arten der Aufbewahrung der Produkte übergehen, sollen unsere
Erwägungen mit den Grundnahrungsmitteln der damaligen Zeit im Deutschen Orden begonnen werden. Zweifelsohne stellte das Fleisch entweder in
Fässern oder gesalzen oder gepökelt oder in Form von lebendigem Inventar
gehalten sehr große Bestände dar. Der entscheidende Zeitabschnitt war
dann zweifelsohne das Jahr 1410, als der große Krieg ausbrach. Die Ordensangehörigen mussten nun ständig in Kampfbereitschaft stehen. In diesem
Zusammenhang musste auch die Nahrung zur Verfügung stehen, um den
Männern die unentbehrliche Kraft zum Kampf zu sichern. Rechnungen
und Inventare der amtlichen Bücher des Deutschen Ordens7 liefern sehr
wertvolle Informationen darüber  wenn die Zusammenstellungen von Lebensmitteln berücksichtigt werden, welche in Speicherräumen und Kellern
(für unterschiedliche Produkte und Halbprodukte bestimmt) aufgehoben
wurden.
Als wichtigste archivalische Quelle ergeben sich aber für einen Historiker, der sich mit der oben genannten Problematik auseinandersetzt, die
Urkunden, welche im geheimen Staatsarchiv Preussischen Kulturbesitzes in
Berlin-Dahlem aufgehoben werden. In den Archivsammlungen Ostpreussi5

G. Nawrolska, op. cit., S. 33.
M. Rubnikowicz, Badania nad pónoredniowiecznym i nowo¿ytnym hutnictwem szk³a
na Pomorzu Gdañskim, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia XXII, 1995, Heft.
275, S. 5354.
7 Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens [weiter: GÄB], hrsg. v. W. Ziesemer, Danzig 1921; 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; Die Handelsrechnungen des Deutschen Ordens [weiter: HDO], hrsg. C. Sattler, Leipzig 1887.
6
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sche Folianten8 und Ordens Brief Archiv9 haben sich zwar in spärlichen
Mengen aber sehr wertvolle Informationen erhalten, sowohl zu den Lebensmitteln, welche bspw. bei der Zubereitung verschiedener Speisen verwandt
wurden als auch zu den Formen und Methoden derer Aufbewahrung.
Beim Schloss in Elbing wurden in den Quellen, falls es um die Fleischbestände geht, große Menge Viehfleisch verzeichnet, aufbewahrt in den Speicherräumen und in der Küche. Es ging hierbei vornehmlich um gesalzenes
und gepökeltes Fleisch10.
Darüber hinaus wurde auch Schweinefleisch in verschiedenen Variationen verwendet: als Halb- und Vollprodukte, bereits vorbereitet zum
Servieren und zum Aufwärmen, bzw. zur weiteren Verarbeitung geeignet
(z. B. thermisch oder mechanisch und zur Speisevorbereitung)11. So finden
wir in einem Inventar von 1428, dass es auf der Burg in Pas³êk (Preußisch
Holland) in der Komturei Elbl¹g 17 Schweine für Bäcker gab12. Ein anders
Mal wurden im gleichen Burgkomplex in lokalen Schweineställen des Burgvorwerkes 120 Stück  laut Inventar  fette Schweine13 registriert. Das
Fleisch stammte nun entweder aus der eigenen Zucht (Burg- oder Domäne8

Zum Thema der Küchenutensilien: GStA PK, XX. HA, Ostpreusisches Folianten [weiter:
OF] 166m  Zinsregister des Elbingsen [ ] Gebietes 1422, K. 30V. Ferner siehe: A. Sielmann,
Die Verwaltung des Haupthauses Marienburg in der Zeit um 1400. Beitrag zur Geschichte des
Deutschen Ordens in Preußen, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, 1921,
H. 61, S. 1011; K. Ryszewska, Kuchenne naczynia ceramiczne u¿ywane w redniowiecznych
polskich klasztorach, Almanach Historyczny, 2007, Bd. 9, S. 45. GStA PK, XX. HA, OF 162a
 Zinsregister der Häuser Elbing, [ ] Thorn: Elbing [ ] pflugkorne Rocken [ ], 5VS. Ähnlich:
Danczk [ ] pflugkorne Rocken, 40 VS. Es ging hier wahrscheinlich um eine Verschuldung beim
Zurückzahlen dieses Produktes  Roggen. Die Archivalien aus GStA PK liefern ebenfalls historische Informationen über nicht zurückgezahlte Verpflichtungen aus Geschäften, welche mit
großen preußischen Städten geschlossen wurden Siehe: R. Czaja, Miasta pruskie a zakon krzy¿acki. Studia nad stosunkami miêdzy miastem a w³adz¹ terytorialn¹ w pónym redniowieczu, Toruñ
1999, S. 111207. Aus dem GStAPK wurden im Beitrag nur ausgewählte OF i OBA, präsentiert, da das behandeltet Thema noch weitere Forschungen und eine Quellenanalyse benötigt.
9 GStA PK, XX. HA, OBA, Staatsarchiv Königsberg, Konigsberg Köchbuch, nr 18384, [ ]
brott, 2VS, [ ], appffell, 3VS, [ ] fleiâ, 4VS, [ ], Butter, 7VS  beispielhafte Produkte aus dem
Ordenskochbuch, die in der Schlossküche auch in Elbing gebraucht wurden. Diese Quelle
stammt aus dem 15. Jh. Im Buch sind 33 Rezepte enthalten.
10 GÄB, s. 85 w 1412 r.: In der kochen [ ] ½ schog ochsen, 10 ochsen im salcze; GÄB, s. 87
W tym samym roku: In der kochen [ ] 4 schok und 44 flicken fleisch, 17 stucke rintfly im salcze;
GÄB, s. 88 w 1428 r.: In der kochen 6 schok 3 flicken fleisch, 78 ochsenrumppe im salcze Und uff
dem suller (es ging hier eher um Lebensmittellager).
11 Im Jahr 1410 wurde in der Quelle verzeichnet: 7 schog 23 flicken am balken und im
salcze. Siehe: GÄB, S. 13. Siehe.: MÄB, S 1115, 2133, 136; siehe auch: B. Mo¿ejko, Zamek
krzy¿acki w Gdañsku w wietle inwentarzy z lat 13841446, [in :] Krzy¿acy. Szpitalnicy. Kondotierzy. Studia z dziejów redniowiecza, B. liwiñski (Redaktion.), Nr. 12, Malbork 2006, S. 178179;
A. Radzimiñski, Przy stole rycerzy i duchownych zakonu krzy¿ackiego w Prusach, [in:] ¯ycie
codzienne w rejonie kujawsko-pomorskim, W. Rozynkowski, M. Strzelecka (Redaktion), Toruñ
2011, S. 10; T. Jasiñski, Was essen die Hochmeister des Deutschen Ordens und ihre Gäste am
Anfang des 15 Jhs?, Studia Historica Slavo-Germanica, 19911992, Bd. 18, , S. 17.
12 GÄB, S. 88.
13 GÄB, S. 88.
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nvorwerke) oder wurde bei der Landbevölkerung und den Kaufleuten14 gekauft. Die Geschäfte wurden hauptsächlich vom Kochmeister15 überwacht,
der vor allem die Viehställe sowie Schlachthöfe im örtlichen Vorwerk oder in
der Vorburg in seiner Obhut hatte.
Die Ordensburgen verfügten in der Regel über eine entsprechende (gesamte) wirtschaftliche Struktur, die die Gewinnung, Verarbeitung, Aufbewahrung, Vorbereitung der richtigen Nahrung sicherte, welche auf Konventtafeln der Ordensritter in den Konventen serviert wurden. Ein Teil des
Fleisches aus der Vorwerkszucht wanderte direkt an die Tische der Ordensritter in den Konventen, wobei dieses Produkt in den örtlichen Küchen
auch verarbeitet wurde: durch Räuchern, Kochen, Braten, dann Pökeln und
Salzen vor dem Einlagern in Fässern (als langfristige oder Interventionsvorräte für den Kriegsfall und die Notwendigkeit, die Schlossmannschaften
oder die Ritterschaft von außen zu versorgen).
Zur Aufbewahrung der Speisen dienten sowohl kleinere Küchenspeicher
als auch größere Speisekammern, welche in den Schlosskellern des HauptBurges oder manchmal der Vorburg untergebracht waren. Das gesalzene
Fleisch wurde gewöhnlich in großen Fässern aufbewahrt, deren Volumen
durchschnittlich zwischen 120 und 140 l schwankte (es war das sog.
preußische Fass). Das so behandelte Fleisch wurde früher üblicherweise nur
mechanisch verarbeitet: geviertelt, in Portionen geteilt, mit Salz und manchmal mit indischem Salpeter dazwischen gelegt. So wurden die Schichten in
den genannten Fässern gebildet. Das gebratene oder geräucherte Fleisch
ließ man üblicherweise in der Schlossküche selbst über dem Herd hängen
(für das weitere Austrocknen und die Konservierung). Die andere Möglichkeit war, diese Art Fleisch in den nahe gelegenen Lebensmittelstuben bei den
Küchenräumen aufzubewahren.
Zur Konservierung, zum Salzen oder Pökeln wurden auch große Töpfe
oder noch mehr Kessel (in Quellen erwähnt) mit dicken und rauen Oberflächen16 genutzt. Derartige Küchenutensilien (am häufigsten in der Küche
oder im Keller vorkommend) lagen unter Aufsicht des Kellermeisters17.
14

T. Jasiñski, op. cit., S. 1525.
GStA PK, XX. HA, OBA, Nr. 9029, Kol. 1R.
16 Küchengeräte zur Verarbeitung oder Konservierung der Lebensmittelprodukte wurden
in Archivalien erwähnt, die sich erhalten haben in: GStA PK. Siehe: GStA PK, XX. HA, OF
166m  Zinsregister des Elbingsen [ ] Gebietes 1422, K. 30V. Ferner siehe. A. Sielmann, Die
Verwaltung des Haupthauses Marienburg in der Zeit um 1400. Beitrag zur Geschichte des
Deutschen Ordens in Preußen, Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, 1921, H. 61,
S. 1011; K. Ryszewska, Kuchenne naczynia ceramiczne u¿ywane w redniowiecznych polskich
klasztorach, Almanach Historyczny, 2007, Bd. 9, S. 45.
17 GStA PK, XX. HA, OBA, Nr. 9029, 1RS; siehe auch: 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, H.M. Kalinke, K. Toth, T. Weger (Redaktion.), Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen
Europa, Bd. 40, München 2010, S. 4652.
15
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Die mit Elbing verbundenen Quellen und im engen Sinn das Konventschloss betreffend, verzeichnen auch eine beträchtliche Menge des in Speichern und Lagern aufbewahrten Getreides. Im Ordensstaat in Preußen
überwachte der Getreideverwalter  Kornmeister18  die Sammlung und
Aufbewahrung des Getreides in Speichern der Schloss- oder Burgkomplexe.
Der in der Küche häufigste Getreidebehälter oder -gefäß war die Kanne/ der
Krug19.
Im Jahr 1404 hat ein Inventar im Kornlager insgesamt 500 Last verzeichnet, davon 3000 Scheffel Weizen, 8000 Scheffel Hafer20. Im Jahre 1412
befanden sich im Kornlager auf der Burg in Pas³êk, welche zur Elbinger
Komturei gehörte, 14 Last und 17 Scheffel Korn, 1 Last Weizen und 12 Last
Hafer21. Es ist dabei darauf aufmerksam zu machen, dass die GetreideBestände in den Lagern sowie die Bestände-Struktur in bestimmten Jahren
offenbar Zusammenhänge mit der Zeit des Großen Kriegs aufwiesen. Dazu
kamen Faktoren vor wie die damalige politische Situation im Ordensstaat,
Mobilmachung von Kräften und Mitteln, darunter selbstverständlich der
unbedingten Versorgungsvorräte für die Schlossbesatzung wie auch für die
eventuell auf dem Schloss weilenden Ritter von außerhalb des Mutterkonvents22.
Die Ordensangehörigen mussten ihre Kampfbereitschaft immer aufrechterhalten. Die richtige Nahrung war für das Behalten der Kräfte im Kampf
unentbehrlich. Das Getreide diente, wie bekannt, zur Erzeugung der Grundnahrungsmittel wie etwa dem Brot. Unter diesem Aspekt soll die Art von in
Speichern und Lagern aufbewahrtem Getreide in Betracht gezogen werden.
Die Inventare geben beträchtliche Mengen an Weizen und Hafer23 an. So
konnte man feststellen, dass der Weizen eine der Getreidearten war (neben
18

GStA PK, XX. HA, OBA, Nr. 9029, K. 1RS.
GÄB, S. 2, 4 ([ ] item 1 mischekanne). Kanne /Krüge waren zugleich Maßeinheit. In
Quellen als Kanne am häufigsten bezeichnet; darüber hinaus kann man diese Begriffe mit den
Vorsilben misch-, meische-. antreffen. Auf diese Weise wurde wahrscheinlich das Maß von flüssigen oder lockeren bezeichnet. Siehs: O. Schade, Altdeutsches Lesebuch gotisch altsächsich 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, 2010, Bd. 102, S. 110126; H. Samsonowicz, Rzemios³o wiejskie w Polsce XIVXVI
w., Warszawa 1954, S. 94.
20 GÄB, S. 85.
21 GÄB, S. 87.
22 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., Z. Nowak, R. Czaja (Redaktion), Toruñ 2000, S. 84.
23 1428 im hinteren Teil des Lagers befanden sich 200 Last Weiten und 13 660 Scheffel
Hafer Siehe GÄB, S. 88. Vom frischen Getreide wurden im Lager verzeichnet: 8 Last Weizen für
Korn 240 Scheffel Gerste im Speicher 640 Scheffel Althafer. Siehe GÄB, S. 88. Darüber hinaus
wurden auf der Burg in Preussische Holland, die zur Komturei Elbing gehörte, 2 Last und 40
Scheffel Weizen, weiter 94 Last und 23 Scheffel Roggen, weiter 2000 Scheffel Hafer registriert.
Siehe GÄB, S. 88.
19
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Roggen), die zur Herstellung von Mehl diente, das Ausgangsprodukt für das
Brotbacken war. Die Getreidemühlen waren im Ordensstaat in Preußen dem
Mühlmeister unterstellt24. Es lohnt sich in diesem Fall noch einen besonderen Moment hinzuzufügen. Das Brot spielte in der Ordensküche manchmal
auch die Rolle eines Gefäßes. Wenn nämlich ein altes, hartes Brot übriggeblieben war, entfernten die Küchenbediensteten den Kern des Laibes und so
entstand ein neues Küchengefäß in Form einer Halbschüssel oder Schale25,
das dann bspw. zur Soßenaufbewahrung diente. Charakteristisch war auch
für Elbl¹g auf dem Burg (1396 und 1404) die Aufbewahrung im Tuchlager
der Tischdecken, die sicher für das feierliche Gelage für die Konventangehörigen26 bestimmt waren. Darüber hinaus gab es in diesen Lagern auch
Kopfbedeckungen, welche wahrscheinlich in der Küche27 gebraucht wurden.
Wenn also in den Quellen Tischdecken erwähnt wurden, dann mussten
natürlich dabei auch Gefäße zum Speisenservieren sein.
Getreidesorten wie Hafer und Gerste wurden gewöhnlich als Futter für
Konventpferde oder Zuchttiere in lokalen Vorwerken verwertet28.
In der betrachteten Periode wurde darüber hinaus ein Teil des Getreides
auf die westeuropäischen Märkte exportiert29. Es soll dabei nicht vergessen
werden, dass Elbing selbst, als Vertreterin der sog. großen preußischen
Städte30, zu den wirtschaftlich und ökonomisch gut entwickelten Handelszentren gehörte. Das Schloss als solches konnte auch von seiner Lage profitieren und zu der Gruppe an Lebensmittelprodukten reicheren gehören (sowohl qualitativ als auch im Hinblick auf das Spektrum der Versorgung der
Speicher im Burgkomplex mit verschiedenen Lebensmitteln und Produkten
deren Verarbeitung).
Neben dem in Speichern und Lebensmittellagern aufbewahrten Fleisch
und dem Getreide wurde auch hier das Fett an sich nachgewiesen. Wie die
obigen Quellenangaben zum Fleisch hinweisen, gab es auf dem Burg in
Elbing eine beträchtliche Menge dieses Produktes. So wundert die Tatsache
24

GStA PK, XX. HA, OBA, Nr. 9029, K. 1RS.
Es soll aber darauf hingewiesen werden, dass in der früheren Zeit in den Inventaren
derartige Gefäße nicht erwähnt wurden: schalen, mulden, kumme. Schüssel (Schalen) oder die
genannten Halbschüssel fanden eher in der späteren Zeit ihre Anwendung. Auf der Burg in
Elbing. werden sie seit 1404 im Bestand der silbernen Gefäße verzeichnet. Siehe: GÄB, S. 85.
Zudem wurden 1440 im Getränkekeller 2 Schalen verzeichnet. Siehe: GÄB, S. 95.
26 GÄB, S. 80. 1396 r.  [ ] item 2 tischtucher off der herren Tisach. GÄB, S 83. 1404 r.
 [ ] item vier herrentyschtucher.
27 GÄB, S. 82. 1402 r.  [ ] 6 kuchenhutten. GÄB, S. 84. 1404 r. September.  [ ] item
4 hutten czur kochen. GÄB, S. 85. 1412 r.  [ ] item 3 kochinhutten.
28 J. Gancewski, Rola zamków krzy¿ackich w ziemi che³miñskiej od po³owy XIV wieku do
koñca 1454 roku, Olsztyn 2001, S. 25.
29 Ibidem. O eksporcie zbo¿a na rynki zachodnioeuropejskie, siehe.: HDO, S. XVIII.
30 Die Quelle, welche sich als erste des Begriffes große preußische Städte bediente,
stammt aus den Jahren 13351336. Damals fand eine Zusammenkunft der preußischen Städte
statt.. Siehe: Acten der Ständetage Preussens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens, hrsg.
v. M. Toeppen, Bd. I, Leipzig 1874, S. 45, 32.
25
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nicht, dass das Inventar auch das Fett (gar nicht wenig) aufweist. Die
Schweine lieferten damals das allgemein gebrauchte Fett  den Speck. Eine
andere Art von üblichem Fett war die Butter. In 1402 wurden in der Elbinger Küche 2 Fässchen Butter31 gelagert.
Den Fleischbeständen entsprechend verzeichnen die Inventare auch
Salzvorräte. So wurden 1402 in der Elbinger Küche 4 Last Salz32 erfasst.
1428 wurden dagegen die folgenden Salzarten verzeichnet: 1 Last Fruchtsalz, 1/2 Last Brennsalz, 5 und 1/2 Last Weißsalz (trabensalz)33. Ja,
tatsächlich wurde der Zucker im Mittelalter als Weißes Salz bezeichnet. Er
war teuer, daher nur selten in der Küche angewandt. Gewöhnlich wurde er
durch Honig ersetzt, welcher allgemein zugänglich war. In den Ordensdomänen waren nämlich Imkerei und Wildbienennester zahlreich anzutreffen und es bestand die Pflicht, dieses Produkt durch die Imkere und Zeidler
bei den Schlössern abzuliefern34. Darüber hinaus wurden im gleichen Jahr
auf der Burg in Preussische Holland die der Komturei in Elbing zugehörig
war 10 Fässchen grobes Salz festgestellt35. Es ist noch hinzuzufügen, dass
das wertvollste Salz das Meersalz war  aus den Salinen in Ägypten, Zypern
oder Kreta. Man fand dieses als bestes Konservierungsmittel bei Fleisch und
Fischen in der Ordensküche. In der Regel wurde jedoch im Orden eine etwas
schlechtere Salzsorte aus der Bretagne, das sogenannte Busensalz36 gebraucht. Dieses war in den Speichern in größeren Mengen vorhanden37.
Zum erwähnten Honig ist noch ergänzend zu sagen, dass er oft einen
Teil des Getränkekellers ausmachte. Das Honiggetränk war in Süd-Osteuropa sehr populär. Besonders beliebt war der Met, der in Riga hergestellt
wurde. Die Ordensinventare klassifizierten die Metsorten im Hinblick auf
deren Kraft: mit Wasser verdünnt (aldis methes) für die Brüder niedrigerer
Stufe und conventmethes38 für die anderen.
31

GÄB, S. 85.
GÄB, S. 85.
33 GÄB, S. 88.
34 M. Toussaint-Samat, Historia naturalna i moralna jedzenia, übersetzt von A.B. Matusiak, M. Ochab, Warszawa 2002, S. 492506.
35 GÄB, S. 88.
36 A. Keckowa, Zaopatrzenie Mazowsza w sól od XII do pocz¹tku XVI w., Kwartalnik
Historii Kultury Materialnej, 1980, H. 4, S. 472473.
37 Um die Wende zum 15. Jh. MÄB notiertt große Vorräte an Salz; Inventar von 1392:
 8 leszte salcz Und 4 tonnen; 1399  6 leste salcz, siehe: MÄB, S. 136137. In Rechnungen des
Thorner Geistlichen des Ordens und Diplomaten Jana von Asta aus dem 15. Jh. haben sich
Erwähnungen zum Salzankauf von ihm: pro una tuna salis 2 m. [ ] pro una tuna salis grossi
1 m., pro una tuna salis albi 2 m. Siehe: A. Radzimiñski, Rachunki plebana kocio³a parafialnego wiêtych Janów w Starym Miecie Toruniu z lat 14451446, Roczniki Historyczne, Bd. 69,
2003, S. 175, 181.
38 GÄB, S. 8, 11. Der Met wurde in großen Mengen gekauft. 1403 wurden für die Küche
des Hochmeisters 42 Fässer erworben, wovon 12 F. mit starkem Met gefüllt waren. MTB,
S. 263: [ ] item 15 m. vor 12 tonnen starckes methes unserm hofmeister uf den tag, yo die tonne
von 5 fird. item 27 1 ½ m. vor 30 tonnen methe unserm hofmeister uf den tag, yo die tonne vor
22 scot und 1,2 den methe zu spondej und zu schiffen.
32
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Im Jahr 1412 wurden auf der Burg in Preussische Holland (Pas³êk)
20 Fässchen Konvent-Honiggetränk (Met) und 18 Fässchen Imkereimet aufbewahrt39. 1428 gab es im Kornlager 21 Fässchen Met40. Oft passierte es,
dass die Ordensangehörigen ihre Lebensmittel in den dafür nicht bestimmten Räumen des Burgkomplexes aufbewahrten. So war es bspw. mit dem
Met, Fischen oder Teilen von Tafelaufsatz. In diesem Sinn wurden auf dem
Burg in Elbing in der Rüstungskammer (an harmisch) neben verschieden
Waffenarten auch Küchengeräte aufbewahrt.
Das Buch der Ämter des Ordenskonvents in Marienburg (Malbork) gab
1384 an, dass an harmisch auf dem dortigen Burg 18 Zinnflaschen, 20 Eisenflaschen, 2 Zinnständer lagern41. Die weitere Beschreibung von 1396 verweist darauf, dass in der Rüstungskammer 13 silberne Pokale und 1 Flasche42
aufbewahrt wurden. Für die Jahre 1402 und 1404 schweigen die Quellen über
die an harnisch angesammelten Küchenutensilien43. Dieser Stand der Sachen
lässt sich wahrscheinlich dadurch erklären, dass diese Utensilien eine Art von
Vorräten darstellten und bei Bedarf in die Küche verlegt wurden44.
Auf dem Burg in Elbing treffen wir in den Getränkekellern die Weinsorten sowohl für den Komtur als auch den Konvent an. Es wurden nicht nur
lokale Sorten getrunken, sondern auch die importierten (aus dem Elsass45,
Griechenland46, Spanien, Portugal und Ungarn47). Es gab auch viele deutsche Weinsorten: weißen Tafelwein, alten und jungen Rheinwein. Die Popularität der Letztgenannten könnte dadurch erklärt werden, dass der Orden
mit der Zollfreiheit beim Weintransport am Rhein entlang48 privilegiert wurde. In Ordensinventaren wurde verzeichnet, dass bspw. auf der Burg in
Preussische Holland im Jahr 1412 1 Schale Rheinwein49 aufbewahrt wurde.
Darüber hinaus wurden im Komturkeller 1428 1 Fass desselben Weins festgestellt50. Man kann noch hinzufügen, dass die Hochmeister Konrad und
39

GÄB, S. 85.
GÄB, S. 88.
41 GÄB, S. 78. Item an harnusch [ ] 18 czenyne flaschen, 20 iserynne flasschen, 2 czenynne standen.
42 GÄB, S. 80. Item an harnusch [ ] 13 silberynne koppe, item 1 flasche.
43 GÄB, S. 8185.
44 Siehe auch: B. Mo¿ejko, Zamek krzy¿acki w Gdañsku w wietle inwentarzy z lat 13841446,
in: Krzy¿acy. Szpitalnicy. Kondotierzy. Studia z dziejów redniowiecza, unter der Redaktion von
B. liwiñski, Nr. 12, Malbork 2006, S. 184.
45 MTB, S. 264. Huskomthur zu Danczk tag gehalden: dis nochgeschreben gelt hat der
huskompthur von Dancz vor unserm homeister usgeben: zum irsten 50 m. 2 sch. vor 8 omen und
28 stouffe Elsisser wyn, yo vor die ome 6 m. mit Allem gelde Und vor die fur, ken Marienburg
den wyn zu furen.
46 MTB, S. 224.
47 MTB, S. 386. Den ungarischen Wein erhielt der Hochmeister vom ungarischen König
Sigismund von Luxemburg 1406 und 1407 als Gabe.
48 U. Arnold, op. cit., S. 253257; G. Kucharski, op. cit., S. 184.
49 GÄB, S. 85.
50 GÄB, S. 90.
40
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Ulrich von Jungingen auf ihren zahlreichen Reisen durch den Ordensstaat
ein spezielles Fuhrwerk in Anspruch nahmen, das sie unterwegs mit Weinfässern versorgt hatte51.
Zusammenfassend ist darauf hinzuweisen, dass die Bestände an Lebensmitteln und Getränken auf dem Ordensburg in Elbing einen beträchtlichen
Teil der allgemeinen Lebensmittelvorräte in den Räumen des behandelten
Burgkomplexes darstellten (außer Getreidebestände in Speichern und in
Schlossdachgeschossen). Wir treffen dort vor allem verschiedene Fleischarten und deren Verarbeitungen sowie das konservierte Fleisch (durch Pökeln
oder Salzen in Fässern) an. Dies war vor allem Rindfleisch. Wie groß die
Rolle des Fleisches war, davon zeugen auch die separaten Salzbestände,
verzeichnet in den Salzlagern durch die einzelnen Inventare in diesem
Schloss. Nicht unwichtig waren dabei auch die in den Schlosskellern aufbewahrten Met- und Weinsorten, darunter auch importierte Weinsorten. Unter
den Letztgenannten genoss gerade der Rheinwein unter den Angehörigen
des örtlichen Konvents die größte Anerkennung. Diese gab es in Wehrbauten
der Elbinger Komturei, bspw. in Preussische Holland.
All das trägt dazu bei, dass wir die Folgerungen über eine bedeutende
Rolle des Burges in Elbing (wie auch der Burgen, welche zur Elbinger Komturei gehörten  bspw. die in Preussische Holland) bei dem Sammeln, Aufbewahren und Gebrauch der Lebensmittel- und Getränkebestände durch die
Mönche des Deutschen Ordens ziehen.
SUMMARY
The castle in Elbing (Elbl¹g) was one of the major business and trade hubs of
the Teutonic Order in Prussia at the turn of the 14th and 15th centuries. This article
focuses on the food reserves stored in various parts of the castle. According to
historical records, the largest food reserves were amassed in Teutonic castles during
the Great Polish-Lithuanian-Teutonic War. This was common practice in the analyzed period to prepare castle inhabitants for crisis situations such as wars. Those
measures were undoubtedly influenced by the political situation of the time.
The article also discusses Teutonic knights who were officially responsible for
food reserves, their storage and the preparation of meals for members of the Order
in Elbing (Elbl¹g).

51

MTB, S. 403; G. Kucharski, op. cit., S. 184.
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Kompleks zamkowy w Malborku jest najwiêksz¹ atrakcj¹ turystyczn¹
w Polsce pó³nocnej. O sile oddzia³ywania tego obiektu wiadczy wiele aspektów  jest to najwiêkszy zamek ceglany na wiecie, bêd¹cy w redniowieczu
stolic¹ nieistniej¹cego pañstwa krzy¿ackiego w Prusach, z którym s¹ tak¿e
zwi¹zane dzieje pañstwa polskiego w okresie nowo¿ytnym, w trakcie których
wielokrotnie by³y tu prowadzone zbrojne kampanie (zw³aszcza w XVII
i XVIII w.). Po I rozbiorze Polski zamek znalaz³ siê w granicach pañstwa
pruskiego, które od po³. XIX w. w³anie w Malborku prowadzi³o bardzo agresywn¹ politykê historyczn¹ wymierzon¹ przeciw S³owiañszczynie i polskiemu narodowi. Podjête w ostatnim æwieræwieczu XIX w. prace konserwatorskie w tym obiekcie tak¿e zosta³y wpisane w nurt rywalizacji narodowej. Od
zniszczeñ wojennych z pocz. 1945 r. (ryc. 1) kompleks zamkowy w Malborku
stopniowo jest przekszta³cany ze stanu ruiny w atrakcjê turystyczn¹ z bogat¹ ofert¹ muzealn¹.
W 1997 r. ca³y zamkowy kompleks zosta³ wpisany na listê wiatowego
dziedzictwa kulturowego1, przede wszystkim jako przyk³ad konsekwentnej
praktyki konserwatorskiej z prze³. XIX i XX w. (zwi¹zanej z dwoma d³ugolet1

M. Haftka, Zamek w Malborku na Licie wiatowego dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO, Malbork 1998.
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nimi kierownikami tych prac  Konradem Steinbrechtem2 i Bernhardem
Schmidem3). Zamek w Malborku jest chêtnie odwiedzany zarówno przez
krajowych turystów, jak i przez obcokrajowców (w 2015 r. turyci zagraniczni
stanowili prawie 25% ogó³u odwiedzaj¹cych, tj. ponad 120 tys.), z czego
najwiêksz¹ grup¹ s¹ turyci z Niemiec, a nastêpnie z Rosji, Francji, Litwy,
Hiszpanii i W³och4.

Ryc. 1. Zniszczenia zamku malborskiego w 1945 r.
(fot. W. Hodakowski), widokówka z 1946 r.

Ostatnio zrealizowane na szerok¹ skalê prace w zespole kocio³a Najwiêtszej Marii Panny na Zamku Wysokim w Malborku stanowi¹ kolejny
dobry przyk³ad znanej na wiecie polskiej szko³y konserwatorskiej. Zakoñczenie tych prac w kwietniu 2016 r. sta³o siê inspiracj¹ niniejszego artyku³u,
bowiem poszukiwania archeologiczne i archiwalne z ostatnich miesiêcy upowa¿niaj¹ do postawienia pytania, na ile w³aciwie w ofercie turystycznej
kaplica ta jest prezentowana jako miejsce spoczynku wielkich mistrzów krzy¿ackich. W zwi¹zku z tym, i¿ w ostatnich dekadach tzw. turystyka cmentarna  tanatoturystyka  cieszy siê coraz wiêksz¹ popularnoci¹5, poni¿ej zostan¹ zaprezentowane przemylenia, które pozwalaj¹ w innej perspektywie
2

Na temat dzia³alnoci Conrada Emanuela Steinbrechta zob. m.in. A.R. Chodyñski, Conrad Steinbrecht i jego dzie³o, Rocznik Gdañski, 1987, nr 2, s. 2159; K. und B. Pospieszni,
Conrad Steinbrecht als Forscher und Marienburger Konserwator  aus der Ideen- und Praxisgeschichte der Denkmalpflege in Preußen, w: Kunsthistoriker und Denkmalpfleger. Der Beitrag zur
Entwicklung des Faches im 19. und 20. Jahrhundert, hrsg. G. Eimer, E. Gierlich, [Bonn 2007],
s. 93109.
3 W zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku czeka na druk maszynopis niedokoñczonej
dysertacji doktorskiej Roberta Paszkowskiego, powiêcony metodzie konserwatorskiej Schmida.
4 R. Mañkus, Ochrona dziedzictwa czy troska o zwiedzaj¹cych?, w: Wyzwania turystyki
kulturowej w Malborku, red. J. Hochleitner, Malbork 2016, s. 129.
5 Por. S. Tana, Cmentarze jako obiekt zainteresowañ turysty oraz miejsce spêdzania wolnego czasu, Turystyka i Rekreacja, t. 1, 2005, s. 254258.
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spojrzeæ na dziedzictwo kulturowe tego obiektu, a tak¿e wskazuj¹ na potrzebê zreinterpretowania dotychczasowej wiedzy.

Fundacja kaplicy
Forma kaplicy w. Anny jest wynikiem przeobra¿eñ budowlanych trzech
etapów rozbudowy tego zespo³u realizowanych od koñca XIII do 2 æw. XIV w.
Jak informuje kronika Miko³aja Jeroschina, w 1331 r. wielki mistrz i ksi¹¿ê
brunszwicki Luther podj¹³ decyzjê o rozbudowie i upiêkszeniu malborskiego
zamku6. Wówczas podwy¿szono i wyd³u¿ono w kierunku wschodnim pierwotny koció³ konwentualny na Zamku Wysokim, zamykaj¹c kaplicê trójbocznym prezbiterium wychodz¹cym poza zewnêtrzn¹ elewacjê zamku. Doln¹
przestrzeñ tej czêci wi¹tyni od 1341 r. przeznaczono na funkcje grobowe7.
Oznacza to, ¿e jej funkcja w kompleksie klasztornym by³a pierwotnie jednoznacznie zdefiniowana. By³a to kaplica grzebalna wielkich mistrzów krzy¿ackich8. W 1341 r. pochowano tu wielkiego mistrza Dietricha von Altenburga9.
Pochówek ten zainicjowa³ tradycjê grzebania wielkich mistrzów w tym miejscu 10 . Najpóniej w tym roku kaplica musia³a byæ ju¿ wykoñczona
i konsekrowana11. Pierwsza wzmianka o odprawianych tam nabo¿eñstwach
pochodzi z 1340 lub z roku kolejnego12. Umieszczono w niej 3 o³tarze, oddzielone od zachodnich przêse³ drewnian¹ krat¹.
W kaplicy zosta³o pochowanych 11 wielkich mistrzów, jednak do dzisiaj
zachowa³y siê tylko 3 p³yty nagrobne: Dietricha von Altenburga, Heinricha
Dusemera (zm. w 1353 r.) i Heinricha von Plauena (zm. w 1429 r.)13. Warto
6

Die Kronike von Pruzinlant des Nicolaus von Jeroschin, hrsg. E. Strehlke, w: Scriptores
Rerum Prussicarum. Die Geschichtsquellen der Preussischen Vorzeit, Bd. 1, hrsg. T. Hirsch,
M. Töppen, E. Strehlke, Leipzig 1861, v. 2766727672, s. 623.
7 J. Adamski, Pierwotne funkcje kaplicy w. Anny w Malborku a kontekst za³o¿eñ dwukondygnacyjnych w redniowiecznej architekturze sakralnej, w: Kaplica w. Anny na Zamku Wysokim w Malborku. Dzieje  wystrój  konserwacja, red. J. Hochleitner, M. Mierzwiñski, Malbork
2016, s. 926.
8 Zob. O. Günther, Schreiberdienst auf der Marienburg im 14. Jahrhundert, Mitteilungen des Westpreuâischen Geschichtsvereins 1917, Bd. 16, s. 54; M. Kilarski, Rekonstrukcyjne
wizje ikonograficzne i metamorfozy budowlane Zamku Malborskiego w 1. po³. XIX w., w: Sztuka
pobrze¿a Ba³tyku. Materia³y Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1978, s. 374n;
Sz. Skibiñski, Kaplica na Zamku Wysokim w Malborku, Poznañ 1982, s. 102112; J. Trupinda,
Skrzyd³o pó³nocne Zamku Wysokiego  dzieje, kszta³t architektoniczny i wyposa¿enie w wietle
róde³ pisanych, w: Zamek Wysoki w Malborku. Interdyscyplinarne badania skrzyd³a pó³nocnego, red. M. Poksiñska, MalborkToruñ 2006, s. 3233.
9 Die ältere Chronik von Oliva und die Schrifttafeln von Oliva, hrsg. T. Hirsch, w: Scriptores Rerum Prussicarum, Bd. 1, s. 720.
10 Por. Schmid, Die Marienburg, Würzburg 1955, s. 3940.
11 Por. J. Trupinda, Skrzyd³o pó³nocne, s. 22.
12 Preussisches Urkundenbuch, Bd. 3, Lf. 1: 1335-1341, ed. M. Hein, Königsberg 1944,
nr 348, s. 243. Zob. J. Trupinda, Skrzyd³o pó³nocne, s. 22.
13 A. Dobry, P³yty i pomniki nagrobne w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku.
Katalog, Malbork 2005, s. 1215, 2425.
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zauwa¿yæ, ¿e nawet nowo¿ytne ród³a informuj¹ nas o takim w³anie przeznaczeniu tego miejsca. W inwentarzu z 1661 r. odnotowano: kaplica w.
Anny, w której jest grób krzy¿acki14.
Ta odwa¿na inwestycja budowlana w. mistrza Luthera von Braunschweig
zosta³a zakoñczona prawdopodobnie w 1341 r., gdy chowano tu jego nastêpcê, Dietricha von Altenburga15. W badaniach Konrada Steinbrechta16,
Karla Heinza Clasena17, Bernharda Schmida18, a po II wojnie wiatowej
Mariana Arszyñskiego19, Jerzego Frycza20, Jerzego Domas³awskiego21,
a ostatnio Micha³a Woniaka i Bernarda Jesionowskiego22, problem warsztatu nie zosta³ definitywnie rozstrzygniêty. Nadana w I po³. XIV w. forma
kaplicy w. Anny pozosta³a nienaruszona, a jej funkcja grobowa wykorzystywana by³a równie¿ w czasach nowo¿ytnych, np. przez jezuitów osiad³ych na
zamku w II po³. XVII w.
Zewnêtrzne ciany wschodniego fragmentu zespo³u kocio³a NMP posadowiono na potê¿nym calcu cegie³ dzi zakrytym ziemi¹, ci¹gn¹cym siê od
po³udniowego portalu kaplicy w. Anny w kierunku wschodnim. O g³êbokoci
tego muru wiadczy górny otwór okienny w murze kaplicy, ponad ma³ym
okienkiem zakrystii, natomiast w jej wnêtrzu  g³êboki na kilka metrów loch.
Przestrzeñ kaplicy opisuj¹ nastêpuj¹ce dane: d³ugoæ 18, szerokoæ 9 i wysokoæ 6 m. Kaplica sta³a siê niejako coko³em dla rozbudowywanego kocio³a
zamkowego, z monumentaln¹ figur¹ patronki zakonu23.
Wnêtrze kaplicy jest dostêpne od pó³nocy i od po³udnia przez wejcia na
przestrza³, które umo¿liwia³y komunikacjê miêdzy pó³nocnym a wschodnim
miêdzymurzem, co tak¿e by³o wa¿ne z militarnego punktu widzenia24.
14 Rewizja ekonomii malborskiej z r. 1675, w: ród³a do dziejów ekonomii malborskiej
(dalej: DEM), t. IV, wyd. W. Hejnosz i J. Waluszewska, Toruñ 1967, s. 51.
15 Sz. Skibiñski, Kaplica na Zamku, s. 10; S. Helis, Luter von Braunschweig, Marburg
2009, s. 157.
16 C. Steinbrech, Die Ordensburgen der Hochmeisterzeit in Preussen, w: Die Baukunst des
Deutschen Ritterordens in Preussen, Bd. 4, Berlin 1920.
17 K.H. Clasen, Die mittelalterliche Kunst im Gebiete des Deutschordenstaates Preussen,
Bd. I: Die Burgbauten, Königsberg 1927, s. 51n.
18 B. Schmid, Die Wiederherstellung der Marienberg, Königsberg 1934, passim.
19 M. Arszyñski, Budownictwo warowne zakonu krzy¿ackiego w Prusach (12301454), Toruñ 1995.
20 J. Frycz, Architektura zamków krzy¿ackich, w: Sztuka pobrze¿a Ba³tyku (Materia³y
Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdañsk listopad 1976), Warszawa 1978, s. 4546.
21 J. Domas³awski, Malowid³a cienne kocio³a zamkowego w Malborku, Biuletyn Historii
Sztuki, 1979, s. 275281.
22 M. Woniak, B. Jesionowski, Koció³ konwentualny Najwiêtszej Marii Panny na Zamku
Wysokim w Malborku. Stan badañ i podstawowe problemy badawcze, w: Zamek Wysoki, s. 4757;
B. Jesionowski, Opis architektury i dzieje budowlane kocio³a Najwiêtszej Marii Panny w zespole
zamkowym w Malborku, w: Zamek Wysoki, s. 5976; idem, Koció³ Najwiêtszej Marii Panny na
Zamku w Malborku. Nowe odkrycia i interpretacje jego dziejów, Studia Zamkowe, t. 2, s. 6795.
23 Por. Monumentalna figura Madonny na kociele NMP w Malborku. Konteksty historyczne, artystyczne i konserwatorskie, red. J. Hochleitner, Malbork 2015.
24 A. K¹sinowski, ród³a materialne historii budowy kaplicy NMP, w: Spotkania malborskie im. Macieja Kilarskiego, cz. 13, red. A. Dobry, Malbork 2010, s. 49.
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W portalach znajduj¹ siê tympanony z p³askorzebionymi scenami maryjnymi
(od pó³nocy: Pok³on Trzech Króli; Zaniêcie i Wniebowziêcie duszy Marii; Koronacja Marii; Panny M¹dre i G³upie) oraz chrystologicznymi (od po³udnia:
Wniebowst¹pienie; epizody z legend O znalezieniu Krzy¿a wiêtego i O podwy¿szeniu Krzy¿a wiêtego; S¹d Ostateczny)25.

Pod królewskim patronatem
W trakcie wojny trzynastoletniej zakon krzy¿acki zaci¹gn¹³ olbrzymie
d³ugi, których nie by³ w stanie sp³aciæ. Zastawiony zosta³ miêdzy innymi
zamek malborski, który 15 sierpnia 1456 r. czeskie wojska zaciê¿ne odsprzeda³y królowi polskiemu. 6 czerwca 1457 r. wielki mistrz Ludwig von Erlichshausen wraz z za³og¹ zamkow¹ musia³ opuciæ swoj¹ rezydencjê. Nie powiod³y siê próby odzyskania zamku przez Krzy¿aków w latach 14571458.
W wyniku II pokoju toruñskiego z 1466 r. Malbork znalaz³ siê na terenie
Prus Królewskich i pozosta³ w granicach Rzeczypospolitej do 1772 r.26
Kaplica w. Anny od 1466 r. by³a pod patronatem królów Polski. Do po³.
XVI w. zachowa³o siê w niej wyposa¿enie z czasów krzy¿ackich. Z pocz. XVI w.
znajdujemy opis kaplicy: W tym koció³ku okien dwie z b³onami szklanemi
niedobremi. [...] W tym koció³ku o³tarzów 3, które tak pusto stoj¹, na wiêkszym o³tarzu lichtarzów mosi¹dzowych 2, na drugich nie masz nic; te o³tarze
przegrodzono krat¹ drzewian¹ [¿elazn¹], w której kracie drzwi sk³adane
z zamkiem; tam¿e forma do siedzenia, inszych ³aw nie masz27. W latach 60.
XVI w. kaplica by³a sporadycznie wykorzystywana do celów religijnych28.
Wtedy obiekt ten funkcjonowa³ jako koció³ek . Anny. Od po³. XVII w.
coraz konsekwentniej stosowano jednak nazwê kaplica. Zapewne by³o to
zwi¹zane z napiêciem pomiêdzy duchowieñstwem diecezjalnym i zakonnym
w tym miecie29.
Wedle zapisów wizytatorów biskupich, w 1649 r. kaplica w. Anny by³a
porzucona i sprofanowana gwa³tem dokonanym przez jakiego m³ynarza30.
Zapis z 1675 r. potwierdza, i¿ kaplica by³a nieu¿ytkowana31. Jezuici 7 listo25 Szerzej T. Jurkowlaniec, Ze studiów nad portalami kaplicy w. Anny na Zamku Wysokim w Malborku, w: Kaplica w. Anny, s. 4378.
26 K. Górski, Dzieje Malborka, Gdañsk 1973, s. 130, 133137.
27 Inwentarz zamku malborskiego i folwarków z 1607 r., w: DEM, t. I, wyd. W. Hejnosz,
Toruñ 1959, s. 103.
28 Rewidowanie i popissanie istotne zamku malborskiego, [lustracja zamku z 1565 w odpisie Johannesa Sembrzyckiego z 1889 r.], k. 16, rkps, Biblioteka Naukowa Muzeum Zamkowego
w Malborku, sygn. III 2636.
29 J. Hochleitner, Dzieje kaplicy w. Anny w czasach staropolskich, w: Kaplica w. Anny, s. 87.
30 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. I: Synteza dziejów,
Malbork 2012, s. 136. Pierwszy akt profanacji tej kaplicy mia³ tu miejsce ju¿ pod koniec XV w.
 por. S. Jówiak, J. Trupinda, Organizacja ¿ycia na zamku krzy¿ackim w Malborku w czasach
wielkich mistrzów (13091457), Malbork 2011, s. 291294.
31 Rewizja ekonomii malborskiej z r. 1675, w: DEM, t. IV, s. 51.
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pada 1652 r. uzyskali u króla Jana Kazimierza przywilej na koció³ zamkowy
i zwi¹zan¹ z nim kaplicê w. Anny32. Potwierdzi³ ten akt bp Andrzej Leszczyñski33. Nie dosz³o jednak do przejêcia owych obiektów. Dopiero w 1707 r.
jezuici otrzymali przywilej królewski, na mocy którego przyst¹pili do remontu kaplicy, która by³a wtedy zbiornikiem wszelkich brudów, tak fizycznych
jak moralnych i jaskini¹ zbójców. W 1697 r. za stacjonuj¹cymi w Malborku
saskimi ¿o³nierzami przyby³o sporo kobiet lekkich obyczajów. Miejscem ich
schadzek sta³a siê w³anie wspomniana kaplica. Jezuitom uda³o siê doprowadziæ do czasowego aresztu tych kobiet w roku nastêpnym34.
Biskup che³miñski w 1708 r. wystawi³ dokument, który precyzowa³ warunki zarz¹dzania kaplic¹ w. Anny przez jezuitów. G³ównym ich zadaniem
by³a rekoncyliacja kaplicy35, do której dosz³o ju¿ 15 stycznia 1708 r.36
Bp Potocki odprawi³ w odnowionej kaplicy nabo¿eñstwo i wyg³osi³ kazanie.
W ci¹gu kilku lat jezuici doprowadzili do zabezpieczenia tego obiektu. Jeszcze w tym¿e roku sam biskup wyszed³ z inicjatyw¹, aby jezuici utworzyli
w kaplicy Bractwo Dobrej mierci. Pomys³ wspiera³ wojewoda che³miñski37.
Nie wiemy jednak, czy ostatecznie to bractwo zosta³o erygowane38.
W 1711 r. wedle królewskich lustratorów sam zamek wygl¹da³ niezachêcaj¹co w przeciwieñstwie do kaplicy w. Anny, ju¿ wyremontowanej. Lustratorzy zapisali, ¿e wed³ug starych protoko³ów, w kaplicy mia³a byæ terra Santa
nescitur quo in loco zakopana39. Jezuici nie posiadali ¿adnych dochodów
z kaplicy, st¹d wszelkie fundacje dotycz¹ce jej wyposa¿enia by³y indywidualnymi darami wiernych. W 1709 r. matka króla Anna Leszczyñska wyposa¿y³a
kaplicê w 2 nowe o³tarze: Jana Nepomucena i w. Rocha, do których te¿
sprawi³a piêkne antepedia40. Warto odnotowaæ, i¿ fundacja wiêtego Nepomucena  m.in. patrona dobrej mierci  w Malborku nale¿y do najstarszego
przejawu kultu tego czeskiego mêczennika w Prusach Królewskich41.
32 Ibidem, s. 52; Dzieje malborskiej rezydencji Towarzystwa Jezusowego 16471744.
Z rêkopisu H 11 Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie, oprac. J. Wojtkowski, Olsztyn 2012, s. 26.
33 M. Józefczyk, Z dziejów... w XVII wieku, t. I, s. 124.
34 J. Hochleitner, Dzieje malborskiej rezydencji, s. 71.
35 Por. Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin, PK, Rep. 76 IV, Kultusministerium, Sekt. 3, Abl. VII, nr 8: Die Erörterung der Ansprüche der katholischen Gemeine
zu Marienburg auf die dasige Schlosskirche zum gottesdienstlichen Gebrauch und der katholischen Geistlichkeit zu Marienburg auf die dasige s.g. Jusuiter Residenz zur Pfarrwohnung 1827;
W. Zawadzki, Zakony Pomezanii w XVIIXIX wieku, OlsztynElbl¹g 2013, s. 6365, 208209;
M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku, t. 1: Synteza dziejów, Malbork
2015, s. 84.
36 W. Zawadzki, Zakony, s. 208 n.; M. Józefczyk, Z dziejów
w XVIII wieku, t. 1, s. 84.
37 Dzieje malborskiej rezydencji, s. 130.
38 W. Zawadzki, Zakony, s. 65.
39 Rewizja ekonomii malborskiej z r. 1675, w: DEM, t. IV, s. 51.
40 Dzieje malborskiej rezydencji, s. 138.
41 Por. J. Hochleitner, Powiernik tajemnic królowej. Kult wiêtego Jana Nepomucena na
Warmii, Elbl¹g 1996, s. 5472.
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Jeszcze przed I rozbiorem Polski stan kaplicy by³ dobry. Lustratorzy
w 1764 r. zanotowali: Do tej kaplicy po obydwóch stronach s¹ drzwi dwoiste,
na zawiasach i hakach ¿elaznych. Przed temi drzwiami jest ogrodzenie z sztachetów pomalowane, które siê w porodku otwieraj¹, przy nim cztery zawiasy
z hakami bez rêkowieci, z kun¹ do wsadzania ludzi jedn¹. Na drugiej stronie
tej kaplicy podobne¿ ogrodzenie, z zamkiem i kluczem42.
Jednym z najstarszych plastycznych wyobra¿eñ tego obiektu jest widok
kaplicy w. Anny, który znalaz³ siê w albumie widoków i planów 3 autorów:
z rysunkami Friedricha Davida Gillyego, miedziorytami z akwatint¹ Friedricha Ficka oraz opracowaniem architekta Martina Friedricha Rabego, wraz
z historycznym komentarzem Conrada Levezowa (ryc. 2). Album wydawany
by³ w Berlinie w latach 17991803 r.43 Mo¿na przyj¹æ, i¿ ten obraz kaplicy

Ryc. 2. Portal po³udniowy kaplicy w. Anny na Zamku Wysokim,
Friedrich Frick, 1802 (Zbiory Muzeum Zamkowego w Malborku, sygn. 26/MZC)

42 Aneks. Inwentarz zamku malborskiego 1764, w: Lustracja województw Prus Królewskich 1765, t. III: Województwo malborskie, wyd. J. Dygda³a, Toruñ 2011, s. 9293.
43 F. Frick, Schloss Marienburg in Preussen. Das Ansichtenwerk von Friedrich Gilly und
Friedrich Frick, 1799, 1803, neu hrsg. von W. Zalewski, Göttingen 1965, tabl. VIII.
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w du¿ym stopniu odpowiada tak¿e ostatnim latom, gdy opiekowali siê ni¹
jezuici. Potwierdzaj¹ to przypuszczenie ród³a pisane z pocz. XIX w., wedle
których koció³ zamkowy i kaplica przetrwa³a mniej wiêcej w starym stanie44,
a tak¿e dokumentacja fotograficzna z II po³. XIX w.45

Jezuicka krypta
W latach 16601708 pochówki jezuickie odbywa³y siê w malborskim kociele parafialnym w. Jana. Ustalono dotychczas 158 jezuitów zwi¹zanych
w latach 16181780 z malborsk¹ rezydencj¹. Ustalono te¿ nazwiska 29 jezuitów, którzy zmarli w Malborku46.
Biskup che³miñski w 1708 r. zobowi¹za³ jezuitów, ¿e w kaplicy mogli
pochowaæ tylko cz³onków swojego zgromadzenia47 oraz zakaza³ wznoszenia
w kaplicy w. Anny nagrobków48. Pierwszym wspó³bratem pochowanym
w kaplicy by³ o. Jerzy Kurtz w 1708 r. Kronikarz uwieczni³ ten fakt zdaniem:
Pierwszy ten kamieñ pochówku naszych rzucony zosta³ w kaplicy wiêtej
Anny49. W latach 17081788 zmar³o w Malborku 19 jezuitów. Nie wiemy
dok³adnie, ilu z nich spoczê³o w kaplicy w. Anny. Wród nich mogli byæ:
Jakub Bakalski, Józef Barth, Jakub Cichoñski, Jakub Cyndel, Walenty Górski, Franciszek Heintz, Jan Kacper Hoffmann, Andrzej Kie³piñski, Gerard
Koch, Marcin Kreysel, Jerzy Kurtz, Jakub Kwiatkiewicz, Franciszek Miller,
Bart³omiej Neubauer, Piotr Ossowski, Stanis³aw Sadowski, Ignacy Sztemborski, Kazimierz Wiêckowski oraz Micha³ Modzelewski50. Ostatni jezuita
w kaplicy w. Anny zosta³ pochowany ju¿ po kasacie zakonu, 9 grudnia 1788 r.
By³ nim o. Modzelewski, który prawdopodobnie wczeniej inkardynowa³ siê
do duchowieñstwa diecezji che³miñskiej51.
44 [M.Fr. Rabe], Beschreibung des Schlosses und Erklärung der Kupfertafeln nebst einigen
Bemerkungen über die Baumaterialien am Marienburger Schlosse, w: Fr. Frick, Historische und
architectonische Erläuterungen der Prospecte des Schlosses Marienburg in Preussen, Berlin
1802, s. 69. Por. T. Jurkowlaniec, Ze studiów, s. 46.
45 Sz. Skibiñski, Kaplica na Zamku, s. 2021.
46 W. Zawadzki, Zakony, s. 79.
47 Te zapis nie by³ respektowany, o czym przekonuje notatka w kronice malborskich
jezuitów pod rokiem 1735, gdzie znajdujemy informacjê o pochówku w kaplicy Dostojnego
i Przewielebnego Ksiêdza Wawrzyñca Gwodziewskiego, Prepozyta i Dziekana W¹brzeskiego,
który nieoczekiwanie miertelnie zachorowa³ podczas swojego pobytu w Malborku  Dzieje
malborskiej rezydencji, s. 240.
48 Por. Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin, PK, Rep. 76 IV, Kultusministerium, Sekt. 3, Abl. VII, nr 8: Die Erörterung der Ansprüche der katholischen Gemeine
zu Marienburg auf die dasige Schlosskirche zum gottesdienstlichen Gebrauch und der katholischen Geistlichkeit zu Marienburg auf die dasige s.g. Jusuiter Residenz zur Pfarrwohnung 1827;
W. Zawadzki, Zakony, s. 6365, 208209.
49 Dzieje malborskiej rezydencji, s. 135.
50 W. Zawadzki, Pochówki jezuickie w kaplicy w. Anny na Zamku Wysokim w Malborku,
w: Kaplica w. Anny, s. 177179.
51 W. Zawadzki, Zakony, s. 122.
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Jeszcze w XIX w. podejmowano dzia³ania, aby kaplica pe³ni³a swoje
funkcje sepulkralne. Zachowa³ siê dokument ostatniego starosty malborskiego Jerzego Gneomara Rexina52 z 22 listopada 1825 r. Z jego treci dowiadujemy siê o wydanej zgodzie króla Augusta III z 1737 r. na pochówek rodziny
starosty w kaplicy w. Anny, pod przejciem do dobudowanego przez jezuitów
w XVIII w. od strony po³udniowej kaplicy ma³ego budynku szko³y53. Jako
pierwszy zosta³ tam pochowany Micha³ Ernest Rexin. W 1825 r. otoczenie
kaplicy zosta³o tak zmienione, i¿ potomek Rexina  Jerzy  nie móg³ ju¿ tam
byæ pochowany54.
W kronice jezuitów malborskich w 1731 r. zanotowano, ¿e wiceekonom
zamku malborskiego dokona³ naprawy krypty grzebalnej w kaplicy w. Anny.
Tym razem kronikarz dopisa³: to bowiem brzemiê na³o¿ono Ekonomom Królewskim. Nasi mianowicie nie maj¹ ¿adnej fundacji oraz tego rodzaju przychodów na kaplicê55. Na obecnym etapie badañ nie sposób jest odnieæ siê
w wi¹¿¹cy sposób do oceny murów krypty. Oceniaj¹c rodzaj i wymiary u¿ytych do budowy cegie³, a tak¿e na podstawie fragmentów ceramiki u¿ytej
przy licowaniu wewnêtrznych cian krypty nale¿y stwierdziæ, ¿e w swoim
ostatecznym wymiarze wzniesiona zosta³a najwczeniej na pocz. XVIII w.
Powsta³a w dwóch rzutach, o czym wiadcz¹ strzêpia odkryte na styku murów wschodnich i bocznych murów schodowych56.
Pastor W. Ludwig Häbler pisa³ na pocz¹tku XIX w., ¿e jezuici przekopali
posadzkê w kaplicy w celu pobierania wy¿szych op³at za pochówki osób spoza
zakonu57. Zapewne mia³ na myli inicjatywê z 1737 r. Micha³a Ernesta Rexina58, który z ty³u kaplicy wybudowa³ kryptê dla pochówku cz³onków swojej
rodziny59. W 1820 r. rozbito cianê kaplicy, która oddziela³a tzw. polski cmentarz60 (zapewne chodzi o grób Rexinów). Trumny i cia³a zmar³ych: starosty
52 Por. P. Czaplewski, Senatorowie wieccy, podskarbiowie i starostowie Prus Królewskich
14541772, Rocznik Towarzystwa Naukowego w Toruniu, t. 2628, 1921, s. 132.
53 Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie, Ksiêgi parafialne, Malbork 64, Die
Jezuiten Residenz in Schloss; W. Zawadzki, Zakony, s. 210211.
54 W. Zawadzki, Zakony, s. 124.
55 Por. Dzieje malborskiej rezydencji, s. 97, 135, 230.
56 M. Bury, A. Go³embnik, Wstêpne wyniki interdyscyplinarnych badañ archeologicznych
krypty jezuickiej w kaplicy w. Anny, w: Kaplica w. Anny, s. 187.
57 Archiwum Pañstwowe w Elbl¹gu z siedzib¹ w Malborku, Zarz¹d Odbudowy Zamku
w Malborku (dalej: APE), 206/162: W.L. Häbler, Ueber das Ordens Haupthaus Marienburg.
Geschichtliche Nachrichten
das Schloss Marienburg betreffend, während der Ausräumung
und der Wiederherstellung des Schlosses von 1820, k. 272.
58 Por. J. Dygda³a, Rexin Micha³ Ernest, w: Polski s³ownik biograficzny, t. 31, Wroc³aw
WarszawaKrakówGdañsk£ód 1988, s. 181183.
59 A. Witt, Marienburg das Haupthaus des deutschen Ritter=Ordens in dem ehemaligen
und in dem gegenwärtigen Zustande, Königsberg 1854, s. 108; Lustracja województw Prus
Królewskich 1765, t. 3: Województwo malborskie, aneks: Inwentarz zamku malborskiego 1764,
wyd. J. Dygda³a, Toruñ 2011, s. 9293.
60 APE, 206/162: W.L. Häbler, Ueber das Ordens Haupthaus, k. 272.
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Rexina (zm. 1768 r.), jego ma³¿onki Estery Doroty z Golczów (zm. 1755 r.)
i ich dziecka wraz ze szcz¹tkami jezuitów pogrzebano w tym samym miejscu,
w którym znajdowa³a siê krypta61.

Tzw. romantyczna restauracja
Po 1772 r. nowa sytuacja polityczna ograniczy³a pe³nienie dotychczasowych funkcji sakralnych nie tylko w kaplicy w. Anny w Malborku62. Prace
remontowe prowadzone na zamku w Malborku w latach 1817185063 objê³y czêæ
Zamku redniego, ale te¿ prowadzone by³y w obrêbie kaplicy w. Anny, ¿eby
zabezpieczyæ j¹ przed dalsz¹ dewastacj¹ (by³a wtedy wysypiskiem mieci)64.
W latach 18211823 prace te nabra³y tempa dziêki sfinansowaniu ich przez
ksiêcia arcybiskupa warmiñskiego Józefa von Hohenzollern-Hechigen, bpa
che³miñskiego Ignacego Wincentego Stanis³awa von Mathy oraz malborskiego proboszcza kocio³a katolickiego, Jana Zamoyskiego.
Przystêpuj¹c do odbudowy musiano najpierw uwolniæ oba wejcia do
kaplicy spod zwa³ów gruzu i mieci65. Nastêpnie w 1820 r. przemurowano
osypuj¹cy siê mur po pó³nocnej stronie kaplicy. Dalej, poprawiono kszta³t
portali i okien kaplicy. Zamurowano tak¿e wielk¹ rysê na murze na lewo od
wejcia kaplicy. Wymieniono równie¿ posadzkê, wyk³adaj¹c j¹ wapiennymi
flizami pozyskanymi z likwidowanego w 1822 r. klasztoru franciszkanów
w Che³mnie66. W latach 18201821 tynk na ca³ej powierzchni kaplicy poodbijano, a nastêpnie ca³oæ otynkowano i pomalowano67. W styczniu 1822 r.
zapisano Wejcie [do kaplicy  J.H.] od strony miasta jest ca³kowicie odbudowane i bardzo dobrze wypad³o, teraz pracuje siê przy drugim wejciu68. G³ówne prace restauracyjne trwa³y do roku 1823.
61 B. Pospieszna, Prace remontowe w kaplicy w. Anny w wietle dokumentów z tzw.
romantycznej restauracji, w: Kaplica w. Anny, s. 9596.
62 Por. M. Jodkowski, Katolicka wi¹tynia pod wezwaniem Najwiêtszej Maryi Panny na
zamku krzy¿ackim w Malborku w XIX wieku (do 1882 r.), w: Rewitalizacja zespo³u kocio³a
Najwiêtszej Marii Panny w Malborku, red. J. Hochleitner, Malbork 2016, s. 105116.
63 A. Dobry, Dzia³alnoæ Zarz¹du Odbudowy Zamku w Malborku w latach 18171945, w:
Przywracanie historii. Losy malborskich zbiorów po II wojnie wiatowej, katalog wystawy, red.
A. Siuciak, Malbork 2015, s. 1224.
64 Por. APE, 206/214: Archiwalia dot. restauracji pa³acu wielkich mistrzów i kaplicy NMP
w zespole akt Schlossbauverwaltung Marienburg 18171825. Por. fragmenty tomu bez tytu³u,
w przek³adzie E. Gumprechta, w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku (dalej: MZM),
sygn. Dzia³ Dokumentacji Naukowej Z/VII/1081/2, s. 34.
65 APE, 206/217: Ogólny przegl¹d robót i budów, które zosta³y dokonane na zamku malborskim od roku 1817 do 30 listopada 1821 sporz¹dzony przez A. Gersdorffa. Tam raport z 1 grudnia
1821 r. dotycz¹cy czêci B. Koció³ i kaplica w. Anny.
66 B. Schmid, Oberpräsident von Schön und die Marienburg, Schriften der Königsberger
Gelehrten Gesellschaft. Geitseswissenschaftliche Klasse Bd. 15/16, Halle 1940, H. 4, s. 192193.
67 B. Pospieszna, Prace remontowe, s. 9599.
68 APE, 206/206: Acta des Koeniglichen Ober-Praesidii von Westpreussen zu Danzig die
Wiederherstellung des Schlosses in Marienburg betreffend angefangen den 7-ten Julÿ 1821, k. 327.
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Tzw. scjentystyczna rekonstrukcja
Gruntowna renowacja Zamku Wysokiego, przygotowywana na zlecenie
Ferdinanda von Quasta przez Hermanna Blankensteina w latach 1865187269
i przeprowadzana od 1882 r. pod kierunkiem Steinbrechta, objê³a równie¿
kaplicê w. Anny70. Ze wzglêdu na ogrom podjêtych prac restauratorskich
przeci¹gnê³y siê one do 1898 r.

Ryc. 3. Wnêtrze kaplicy w. Anny, lata 18821885. Fotografia przedstawia stan
przed podjêciem prac restauratorskich przez K. Steinbrechta (Herstellung der Marienburg.
Vor-Bericht in Bildern über die Baujahre 1882 bis 1885, Marienburg 1885, il. 18)

Wnêtrze kaplicy w. Anny w tym okresie, a¿ do schy³ku II wojny wiatowej zosta³o wyznaczone przez wizjê artystyczn¹ i historyczn¹ Steinbrechta.
W ostro³ukowym oknie od strony wschodniej znajdowa³ siê witra¿ ze w.
Jerzym. W sklepieniu przykrywaj¹cym wschodni¹ apsydê umieszczono
w centrum zwornik z Barankiem Bo¿ym w otoczeniu 4 mniejszych zworników z symbolami Ewangelistów. Nad p³yt¹ grobow¹ w. mistrzów, wykonan¹
z szarego piaskowca gotlandzkiego, umieszczono zwornik z p³askorzeb¹ w.
Anny z Maryj¹, dalej zworniki z g³ow¹ Chrystusa i herb zakonu. Porodku
69

R. Bergau, Aufnahme der Marienburg, Altpreußische Monatsschrift, Bd. 5, 1868,
s. 670671; U. Kieling, F.H. Blankenstein, Hermann Blankenstein  Berliner Stadtbaurat für
Hochbau 18721896, w: Beiträge zur Berliner Baugeschichte und Denkmalpflege, hrsg. von
D. Winkler, Berlin [1987], s. 19, 34.
70 St[einbrecht], Restaurationsarbeiten an der Marienburg Centralblatt der Bauverwaltung, 1883, nr 49, 455456.
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wisia³ imponuj¹cy wiecznik a¿urowy. Przy cianach ustawiono dekoracyjne
stalle drewniane, natomiast na cianach zawieszono tarcze z herbami
w. mistrzów. Przestrzeñ chórow¹ od przejcia miêdzy dwoma portalami oddziela³a artystyczna krata neogotycka z kutego ¿elaza i ¿eliwa. Na posadzce
czêci chórowej znajduj¹ siê do dzi 3 p³yty nagrobkowe powiêcone pierwszym w. mistrzom pochowanym w kaplicy. Na zachodniej cianie tarczowej
umieszczono wotywny obraz Heinricha Schapera (ukoñczony w 1914 r. przez
Friedricha Schwartinga) powiêcony Krzy¿akom poleg³ym w bitwie pod
Grunwaldem. Na posadzce, pod tym obrazem, C. Steinbrecht ustawi³ cenotaf
grobowy nakryty p³yt¹ z rzeb¹ rycerza (ryc. 4), upamiêtniaj¹cy poleg³ych
pod Grunwaldem Krzy¿aków71.

Ryc. 4. Wnêtrze kaplicy w. Anny w 1904 r. (Wiederherstellung der Marienburg.
Baubericht in Bildern, 1904, Marienburg 1904, il. 13)

Powojenne prace restauracyjne
Kaplica nie dozna³a tak wielkich szkód, jak koció³ NMP, podczas ostrza³u artyleryjskiego zamku w roku 194572. Jednak¿e ówczesne zburzenie
wschodniej partii kocio³a zamkowego spowodowa³o ods³oniêcie grzbietu
muru tu¿ nad krucht¹ po³udniow¹, co narazi³o kaplicê w. Anny na za71

A. Chodyñski, Ikonografia kaplicy w. Anny, w: Kaplica w. Anny, s. 103.
Na temat zniszczeñ w roku 1945 zob. np. M. Mierzwiñski, Zamek Malborski w latach
19451960, Studia Zamkowe, t. 1, 2004, s. 1215.
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cieki73. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych zdarza³o siê, ¿e fragmenty rzebiarskiego wystroju portali traktowano jak pami¹tki i zabierano z ruin
zamku74.
Konserwacji krucht kaplicy w. Anny, rozpoczêtej z rozmachem w latach
90. XX w.75, nie ukoñczono. Wiadomo, ¿e usuniêto resztki polichromii z czasów restauracji kierowanej przez Steinbrechta. W kruchcie pó³nocnej prawdopodobnie nie przeprowadzono zabiegów na tympanonie wschodnim, a na
cianie naprzeciwleg³ej pozostawiono to, co zosta³o z dawnej polichromii76.
W ramach prac prowadzonych na Zamku Wysokim w Malborku przez
firmê Monument Service Marcina Kozarzewskiego77 w 2015 r. podjêto
nowe badania fizyczno-chemiczne polichromii portali (Maria Poksiñska),
oczyszczono p³askorzeby przy u¿yciu lasera, a tak¿e przeprowadzono konserwacjê zachowawcz¹. Najistotniejsze jednak okaza³y siê dla niniejszych
rozwa¿añ interdyscyplinarne badania archeologiczne prowadzone przez Andrzeja Go³embnika.
Jednym z elementów tych badañ by³ pomiar georadarowy, którego wynik
potwierdzi³ istnienie krypty z czasów nowo¿ytnych. Wyniki te potwierdzone
zosta³y nastêpnie w I po³. 2015 r. w czasie wykonywania sonda¿owych badañ
archeologicznych. Postanowiono ods³oniæ kryptê na ca³ej jej powierzchni.
Prace te rozpoczêto od sporz¹dzenia dok³adnej inwentaryzacji, wykonuj¹c
skaning laserowy (Faro X330), skaning wiat³em strukturalnym (Faro
FeeStyle) i w technice fotogrametrii cyfrowej 3D (PhotoScan). Nastêpnie
zosta³a zdemontowana posadzka (ok. 24 m2). W trakcie prac archeologicznych ustalono, ¿e w swej podstawowej czêci warstwy niwelacyjne pochodz¹
z I po³. XIX w. Ich strop naruszony zosta³ w pocz. XX w. Sta³o siê to zapewne
podczas prac zwi¹zanych z uk³adaniem nowej posadzki. Likwidacja krypty
i u³o¿enie ceramicznej nawierzchni w kaplicy w. Anny zwi¹zane by³o
z dzia³alnoci¹ restauratorów malborskiego zamku.
Z eksploracji masy zasypowej uzyskano kolekcjê zabytków ruchomych
(kolekcja monet i przedmiotów metalowych). Odkryto kilkanacie trumien ze
znajduj¹cymi siê weñ zw³okami, co wskazuje, i¿ na pocz. XIX w. by³y one
73 Do odbudowy zburzonych partii kaplicy w. Anny i kocio³a zamkowego przyst¹piono
w 1957 r.; 10 lat póniej odbudowano dach kocio³a; w 1981 r. rozpoczêto rekonstrukcjê zniszczonych partii sklepienia kaplicy  M. Kilarski, Odbudowa, s. 7097, 132143.
74 J. Ratuszna, Fragmenty dekoracji archiwolty z pó³nocnego portalu kaplicy w. Anny na
Zamku Wysokim w Malborku (Skrócona dokumentacja konserwatorska. Muzeum), Malbork
2010, mps, MZM, Dzia³ Dokumentacji Naukowej, KZR/421.
75 Konserwacjê poprzedzi³y badania spoiwa malarskiego przeprowadzone przez Stanis³awa Krajewskiego i Mariê Poksiñsk¹.
76 O stanie zachowania kaplicy, odbudowie i pracach konserwatorskich do pocz. XXI w.
zob. M. Kilarski, Odbudowa i konserwacja zespo³u zamkowego w Malborku w latach 19452000,
Malbork 2007, s. 70153.
77 Projekt Prace konserwatorskie i roboty budowlane w zespole kocio³a NMP w Muzeum
Zamkowym w Malborku, wspó³finansowany z programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
20092014.
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w dobrym stanie. Z dalszej analizy wynika, i¿ podczas czynnoci grzebalnych
w I po³. XIX w. czêciowo zmumifikowane zw³oki zosta³y obrabowane.
W obrêbie dwóch zbiorowych mogi³ natrafiono jedynie na kilka niezbyt wartociowych przedmiotów. Do mogi³ wrzucono g³ównie lune, bezwartociowe
przedmioty, w tym czêci strojów (g³ównie buty)78.

Próba rekapitulacji
Interpretowanie oznacza najpierw zrozumienie na w³asny sposób, a nastêpnie wyjanianie, przybli¿anie znaczeñ i t³umaczenie. Wed³ug Freemana
Tildena celem interpretacji jest ujawnienie znaczeñ i relacji, dokonywane
w bezporednim dowiadczaniu79. Jest wiêc czym zasadniczo innym ni¿
proste przekazywanie informacji opartych na faktach. W takim ujêciu kluczowe znaczenie dla interpretacji ma przekazywanie i pozyskiwanie dowiadczeñ na temat dziedzictwa i budowanie relacji miêdzy nim a jej odbiorcami.
W takiej perspektywie wydaje siê, i¿ opisywane dzieje pochówków w malborskiej kaplicy w. Anny zas³uguj¹ na reinterpretacjê dotychczasowej wiedzy.
Z jednej strony sugeruj¹ to ostatnio zakoñczone prace konserwatorskie, poprzedzone ¿mudnymi badaniami archeologicznymi. Po wtóre, wspó³czeni turyci s¹ nastawieni raczej na osobiste prze¿ycia, a tak¿e oczekuj¹ mo¿liwoci
zmierzenia siê z ci¹gle obecn¹ i ¿yw¹ histori¹, co niejako wzmacnia oddzia³ywania konkretnej atrakcji turystycznej.

Ryc. 5. Ponowny pochówek jezuitów i rodziny starosty Rexina
w kaplicy w. Anny w Malborku (16 III 2016 r.), fot. B. i L. Okoñscy

78
79

Szerzej: M. Bury, A. Go³embnik, op. cit., s. 183200.
F. Tilden, Interpreting our Heritage, Chapel Hill 1957, s. 8.
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Zebrane wy¿ej wiadomoci dotycz¹ce kaplicy w. Anny na Zamku Wysokim w Malborku wskazuj¹, i¿ obiekt ten do dzi jest cmentarzem. W trakcie
zwiedzania tego kompleksu nie zawsze ten fakt jest w pe³ni uwiadamiany
przez turystów. W dotychczasowym przekazie ten obiekt jest wskazywany
jako miejsce spoczynku wielkich mistrzów krzy¿ackich80, choæ faktycznie ju¿
w XVIII w. ich doczesne szcz¹tki zosta³y przeniesione i pochowane ponownie
w nieokrelonym bli¿ej miejscu, miêdzy Zamkiem Wysokim a Zamkiem rednim81. Opisane wy¿ej, ostatnie prace w tej kaplicy doprowadzi³y do ponownego pochówku w niej kilkunastu jezuitów oraz rodziny malborskiego starosty,
co nast¹pi³o 16 marca 2016 r. (ryc. 5).
SUMMARY
The castle of the Teutonic Knights in Malbork is the greatest tourist attraction
in northern Poland. However, a restoration project that has recently been completed
at the Church of the Blessed Virgin Mary in the High Castle in Malbork cast doubt
as to whether the chapel was the final resting place of the Grand Masters of the
Teutonic Order.
St. Anns Chapel has remained a cemetery to this day. A reburial ceremony of
18th century Jesuit monks and family members of Rexin, the Starost of Malbork,
took place in the building in 2016. According to historical records, the chapel is the
final resting place of the Grand Masters of the Teutonic Order, despite the fact that
their remains were transferred to an unknown location between the High Castle and
the Middle Castle already in the 18th century. The present findings indicate that our
knowledge about burials in St. Anns Chapel needs to be reevaluated.

80 Por. A. Stasiak, S. Tana, Przestrzeñ sepulkralna w turystyce, Turystyka i Hotelarstwo, t. 8, 2005, s. 26, tab. 1.
81 W. Zawadzki, Pochówki jezuickie, s. 180.
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Uwagi wstêpne
Elekcja marsza³ka poselskiego zajmowa³a istotne miejsce w procedurze
parlamentarnej przede wszystkim jako podstawowy warunek rozpoczêcia obrad sejmu. I mimo tak wa¿nego znaczenia, a¿ do 1690 r., do wydania konstytucji Obianienie konstytucji dawnieyszych o porz¹dku Seymowania, nie uregulowano prawnie tego elementu procedury, a sam¹ elekcjê przeprowadzano
w oparciu o doktrynê i praktykê parlamentarn¹1. Historycy zajmuj¹cy siê
parlamentaryzmem za Wazów zwracali ju¿ uwagê na ró¿norodnoæ stosowanych form proceduralnych podczas elekcji marsza³ków2. Niniejszy szkic jest
prób¹ przeledzenia, jak taki wybór przebiega³ w okresie panowania W³adys³awa IV i uzupe³nienia niektórych informacji, zawartych w artykule Jana
Seredyki i W³odzimierza Kaczorowskiego3.
1

Volumina Legum, t. 4, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1860, s. 763 (dalej: VL); S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy.
Prawo  doktryna  praktyka, t. 2, Wroc³aw 2000, s. 130.
2 Zob. J. Seredyka, Elekcje marsza³ków poselskich za Zygmunta III Wazy (15871632),
Acta Universitatis Wratislaviensis, 1988, nr 945, Historia: t. 64, s. 95112; E. Opaliñski, Sejm
srebrnego wieku 15871652. Miêdzy g³osowaniem wiêkszociowym a liberum veto, Warszawa
2001, s. 130134.
3 J. Seredyka, W. Kaczorowski, Marsza³kowie poselscy za W³adys³awa IV Wazy, w: Kultura, polityka, dyplomacja. Studia ofiarowane Profesorowi Jaremie Maciszewskiemu w szeædziesi¹t¹ rocznicê Jego urodzin, Warszawa 1990, s. 346363.
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Warto w tym miejscu przypomnieæ, i¿ od koronacji do mierci drugiego
Wazy odby³o siê 15 sejmów (w tym 5 nadzwyczajnych). Na ka¿dym z nich
dosz³o do elekcji marsza³ka poselskiego. Wybrano wiêc 15 marsza³ków, przy
czym tylko Jan Stanis³aw Jab³onowski piastowa³ tê funkcjê dwukrotnie4.
Zosta³ wybrany dyrektorem izby poselskiej na sejmie nadzwyczajnym
w 1637 r. i zwyczajnym w 1640 r. Pozostali marsza³kowie  poza Jerzym
Ossoliñskim, który kierowa³ obradami izby za Zygmunta III Wazy (w 1631 r.)
 nie posiadali w tej kwestii dowiadczenia5.

Alternata prowincji
To, co jest istotne z punktu widzenia samej elekcji, to fakt, i¿ uczestnicy
parlamentarnego theatrum przestrzegali, podobnie zreszt¹ jak za Zygmunta
III, zasad alternaty trzech prowincji Rzeczypospolitej do laski marsza³kowskiej. Ma³opolska, Wielkopolska i Litwa posiada³a tym samym w interesuj¹cym nas okresie równ¹ liczbê marsza³ków  po 5. Panowanie W³adys³aw IV
inaugurowa³ na sejmie koronacyjnym w 1633 r. pod lask¹ Miko³aja Ostroroga z Wielkopolski, natomiast ostatniemu sejmowi w 1647 r. marsza³kowa³
Stanis³aw Sarbiewski z Ma³opolski. Nie oznacza to, i¿ nie dostrzegano pewnych problemów w tym elemencie procedury. Na sejmie w 1641 r. pos³owie
litewscy chcieli obwarowaæ konstytucj¹, aby bezporednio po sejmie, który
rozszed³ siê bez uchwa³, marsza³kiem by³ pose³ z tej samej prowincji6. Konstytucji nie uchwalono, ale upór pos³ów doprowadzi³ do wydania skryptu ad
archiwum7. Wyst¹pienie Litwinów wpisywa³o siê w pojawiaj¹c¹ siê od czasu
do czasu dyskusjê dotycz¹c¹ uregulowania uprawnieñ poszczególnych prowincji. Za drugiego Wazy ucich³y jednak ca³kowicie spory, maj¹ce wczeniej
znacz¹cy wp³yw na przebieg marsza³kowskiej elekcji (w 1613 i 1615 r.),
w czasie których próbowano wy³¹czyæ z tej zasady sejmy nadzwyczajne i poza
wspomnianym przypadkiem nie by³o problemów przy ustalaniu alternaty
bezporednio po sejmach niedosz³ych (zerwanych). Takie kontrowersje pojawi³y siê ponownie za Jana Kazimierza na sejmie w 1666 r., ale nie znalaz³y
zrozumienia w izbie poselskiej8.
4 Nie by³o sytuacji, w której jak np. na sejmie w 1627 r. z powodu choroby marsza³ka Jana
Druckiego-Sokoliñskiego zast¹pi³ go po kilku dniach marsza³ek lidzki Aleksander Chalecki.
J. Seredyka, op. cit., s. 96. Pe³n¹ listê wybranych marsza³ków opublikowali: J. Seredyka,
W. Kaczorowski, op. cit., s. 360361 nie ma wiêc w tym miejscu potrzeby publikowania jej
ponownie. Np. w okresie panowania Jana III Sobieskiego zdarza³y siê sejmy (w 1693 i 1695 r.), na
których nie wybrano marsza³ków, a sejmy rozesz³y siê bez uchwa³. R. Ko³odziej, Ostatni wolnoci
naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznañ 2014, s. 169.
5 Personaln¹ analizê osób piastuj¹cych funkcjê marsza³ka przeprowadzili J. Seredyka,
W. Kaczorowski, op. cit., s. 355359.
6 Biblioteka Uniwersytetu Wroc³awskiego (dalej: BUWr), Akcesja (dalej: Akc), 1949/440,
k. 82v83, Diariusz sejmu walnego warszawskiego 1641.
7 Approbacya skryptu W. Xiêstwu Lit. ad archiwum Regni podanego, w: VL, t. 4, s. 13.
8 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., t. 2, s. 131133.
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Czas elekcji
W czasach drugiego Wazy 14 elekcji marsza³ka odby³o siê w pierwszym
dniu sejmu. Jedynie w trakcie sejmu koronacyjnego nie wybrano dyrektora
izby w pierwszym dniu obrad. Powodem by³a choroba króla-elekta, która
przyku³a W³adys³awa IV do ³ó¿ka i przesunê³a przyjazd do Krakowa o ponad
dwa tygodnie. Tak wiêc sejm, którego inauguracjê przewidziano na 31 I 1633 r.,
obradowa³ do 7 lutego pod dyrekcj¹ marsza³ka starej laski  Jakuba
Sobieskiego9. Wed³ug Jana Seredyki (mi³onika wszelkich obliczeñ statystycznych w pozytywnym tego s³owa znaczeniu) i W³odzimierza Kaczorowskiego da³o to 93,3%, wynik o wiele wy¿szy w porównaniu z czasami poprzednika, w których wybór marsza³ka w pierwszym dniu obrad stanowi³ 75,7%
wszystkich elekcji10.
Wspomniani autorzy utrzymywali, ¿e wiêkszoæ elekcji marsza³kowskich
rozpoczyna³a siê oko³o godz. 11.00, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e msze inauguruj¹ce ka¿dy sejm zaczyna³y siê zazwyczaj o 9.00 rano i trwa³y mniej wiêcej
pó³torej godziny11. Jedynie w diariuszach z 1638 i 1639 r. zapisano dok³adny
czas rozpoczêcia elekcji. W 1639 r. pos³owie zeszli siê do izby o godz. 10.00,
co oznacza, ¿e msza w. musia³a siê zacz¹æ o godz. 8.0012. Natomiast rok
wczeniej elekcja zaczê³a siê przed godz. 12.00, co Seredyka z Kaczorowskim
uznali za wydarzenie wyj¹tkowe13. Wyj¹tkowoæ tego wydarzenia polega³a
na tym, ¿e  jak zapisa³ autor diariusza  Solenne sacrum w Kociele w.
Jana jm. ks. oficja³ warszawski [ ] odprawowa³14. Wynika z tego zapisu, ¿e
zapewne kanonik warszawski Jan Gembicki (rodzony brat podkanclerzego
koronnego Piotra) wyg³osi³ po prostu na tyle d³ugie kazanie, ¿e nie usz³o to
uwadze naocznemu wiadkowi.
Czas zebrania siê izby poselskiej w celu obioru marsza³ka poselskiego
i sam okres trwania tej procedury by³ istotny z punktu widzenia sprawnego
przeprowadzenia wszystkich inauguracyjnych ceremonii. Szczególnie by³o to
9

W historiografii istniej¹ dwa stanowiska odnonie do terminu rozpoczêcia sejmu koronacyjnego. Niektórzy historycy przyjmuj¹ za pocz¹tek dzieñ 8 lutego, inni  31 stycznia. Za
dat¹ styczniow¹ opowiedzia³ siê autor monografii tego¿ sejmu: Z. Szczerbik, Sejm koronacyjny
W³adys³awa IV w 1633 roku, Kluczbork-Praszka 2001, s. 3132 oraz pisz¹cy te s³owa:
A. Korytko, Na których opiera siê Rzeczpospolita. Senatorowie koronni za W³adys³awa IV
Wazy, Olsztyn 2015, s. 371, przyp. 77.
10 J. Seredyka, W. Kaczorowski, op. cit., s. 348.
11 Na temat nabo¿eñstw inauguruj¹cych sejmy zob. J. Pietrzak, Nabo¿eñstwo na rozpoczêcie sejmu w XVIXVIII wieku, Sobótka, 1996, R. 41, nr 13, s. 4753; J. Seredyka, Nabo¿eñstwa sejmowe w dawnej Polsce. Norma prawna czy ceremonia³?, w: Theatrum ceremoniale na
dworze ksi¹¿¹t i królów polskich, pod red. M. Markiewicza i R. Skowrona, Kraków 1999, s. 255264.
12 Biblioteka Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krakowie (dalej: BCz), 390, s. 413, Diariusz sejmu
1639.
13 Biblioteka Jagielloñska w Krakowie (dalej: BJ), 2274, k. 6, Diariusz sejmu 1638;
J. Seredyka, W. Kaczorowski, op. cit., s. 349.
14 BJ, 2274, k. 6, Diariusz sejmu 1638.
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wa¿ne w sytuacji, kiedy na sejmie koronacyjnym stany na³o¿y³y na siebie
gorset czasowy, uchwalaj¹c konstytucjê o konkluzji sejmu15. Sprawny wybór
dyrektora izby poselskiej pozwala³ na zebranie siê trzech stanów sejmuj¹cych jeszcze tego samego dnia i przeprowadzenie aktu witania króla, odpowiedzi od tronu, ca³owania królewskiej rêki, wyg³oszenia propozycji od tronu,
a nawet rozpoczêcia wotów senatorskich. Perturbacje z wyborem, jakie mia³y
miejsce 21 listopada na sejmie nadzwyczajnym w 1635 r., przesunê³y wyg³oszenie propozycji od tronu na nastêpny dzieñ i spowodowa³y, ¿e wota tego
dnia zd¹¿yli wyg³osiæ jedynie dwaj senatorowie: prymas Jan Wê¿yk i biskup
kujawski Stanis³aw £ubieñski16. Oczywicie wiele zale¿a³o od samego króla,
który  nawet po b³yskawicznej elekcji marsza³ka  móg³ podj¹æ decyzjê
o przesuniêciu pozosta³ych ceremonii na dzieñ nastêpny.

Zg³aszanie kandydatów
Opinia Jana Seredyki i W³odzimierza Kaczorowskiego, ¿e kandydatów
na marsza³ków w czasach trzech Wazów mogli zg³aszaæ tylko pos³owie
prowincji starej laski17 zosta³a ju¿ w historiografii poddana weryfikacji18.
Praktyka sejmowa w czasach W³adys³awa IV równie¿ nie potwierdza tej tezy,
co pokazuje przyk³ad sejmu nadzwyczajnego w 1635 r. Kandydatów na marsza³ka zg³osili na nim pos³owie wielkopolscy, czyli przedstawiciele prowincji
nowej laski, a nie Ma³opolanie (marsza³kiem poprzedniego sejmu zwyczajnego w 1635 r. by³ Jerzy Ossoliñski)19. Podobny przypadek mia³ miejsce na
sejmie w 1647 r., kiedy kandydatów nie zg³osili Litwini, mimo ¿e marsza³kiem poprzedniego sejmu by³ pisarz ziemski ¿mudzki Jan Miko³aj Stankiewicz20. Wed³ug autorów monumentalnego dzie³a o sejmie za Jana Kazimierza, w tym wypadku by³ to wynik wy³¹czenia Litwy z prawa pierwszeñstwa
w zg³aszaniu kandydatów, choæ nie wszyscy badacze to wy³¹czenie dostrzegali lub przychylali siê do tej tezy21.
Pojawia siê w tym miejscu kolejny problem do rozpatrzenia  sprawa
wczeniejszego uzgodnienia kandydata na marsza³ka. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e naj15

Konkluzya Seymowa, w: VL, t. 3, s. 373.
BUWr, Akc, 1949/439, k. 372, Diariusz sejmu dwuniedzielnego warszawskiego 1635.
Trzeba jednoczenie nadmieniæ, ¿e nawet sprawne elekcje niekoniecznie musia³y przyspieszaæ
niektóre ceremonie sejmowe, gdy¿ to król decydowa³, kiedy na przyk³ad odbêdzie siê ceremonia
ca³owania rêki.
17 J. Seredyka, W. Kaczorowski, op. cit., s. 354; to potwierdzenie tezy J. Seredyki, op. cit., s. 102.
18 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., t. 2, s. 135;
19 BUWr, Akc, 1949/439, k. 372, Diariusz sejmu dwuniedzielnego warszawskiego 1635;
P. Paradowski, W obliczu nag³ych potrzeb Rzeczypospolitej. Sejmy ekstraordynaryjne za panowania W³adys³awa IV Wazy, Toruñ 2005, s. 99.
20 Archiwum Pañstwowe w Gdañsku (dalej: APGd), 300,29/128, k. 101v, Recess das in
Jahr 1647 [ ].
21 Zob. J. Seredyka, op. cit., s. 102103 oraz P. Paradowski, op. cit., s. 9899.
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czêciej kandydatura by³a wczeniej uzgodniona, choæ to równie¿ nie by³o
powszechnie obowi¹zuj¹c¹ regu³¹22. Na pewno takim kandydatem, który zosta³ wybrany du¿o wczeniej, by³ Miko³aj Ostroróg. Kanclerz wielki litewski
Albrycht S. Radziwi³³ wspomina³, ¿e jego kandydaturê uzgodniono wkrótce
po zakoñczeniu elekcji23. Takie zabiegi przed sejmem koronacyjnym by³y
zrozumia³e, poniewa¿ uczestnikom sejmowego theatrum na pewno zale¿a³o
na sprawnym otwarciu obrad inauguruj¹cych panowanie nowego króla.
Uzgodnionym kandydatem przed sejmem zwyczajnym w 1637 r. by³ tak¿e Kazimierz Leon Sapieha, o czym dowiadujemy siê na kilka dni przed inauguracj¹
obrad z korespondencji kasztelana wileñskiego Krzysztofa Chodkiewicza24.
Rozmowy dotycz¹ce wyznaczania i uzgadniania kandydatur do objêcia
laski marsza³kowskiej by³y zwyczajnym, nieformalnym elementem procedury
przed- i sejmowej. Mo¿liwe, ¿e rozmowy zaczyna³y siê ju¿ bezporednio po
wybraniu delegatów na sejm na sejmikach przedsejmowych. Sam kandydat
musia³ spe³niæ dwa warunki sine qua non: 1) musia³ byæ obecny na inauguracji i uczestniczyæ w elekcji; 2) musia³ wyraziæ zgodê na kandydowanie przed
lub po zg³oszeniu swej kandydatury25.
O uzgadnianiu kandydatów przed sam¹ procedur¹ wyborcz¹ mo¿e równie¿ wiadczyæ to, i¿ w czasach W³adys³awa IV na 15 sejmów tylko na 6
zg³oszono kontrkandydatów26, z czego wiêksza liczba kandydatów by³a zg³oszona a¿ na 3 z 5 sejmów nadzwyczajnych (1635, 1637, 1647). Co interesuj¹ce, tylko w jednym przypadku  na sejmie w 1639 r., kiedy alternata przypada³a na Litwê  zg³oszono 2 kandydatów: pisarza ziemskiego grodzieñskiego
W³adys³awa Kierdeja i sêdziego ziemskiego brzeskiego litewskiego Piotra
Kochlewskiego27. Podczas pozosta³ych 4 elekcji wród Litwinów zg³oszono
tylko po jednym kandydacie.

Liczba elektorów
Na sprawnoæ marsza³kowskich elekcji za W³adys³awa IV wp³ywa³a
przede wszystkim racjonalnoæ elektorów, czyli obecnych na pocz¹tku sejmu
pos³ów. Wypracowana za Zygmunta III  nie bez g³osów sprzeciwu  zasada,
22 Wed³ug R. Ko³odzieja za panowania Jana III Sobieskiego kandydaci do urzêdu marsza³kowskiego byli zawsze znani ju¿ przed sejmem, a w krêgach dobrze poinformowanych
kr¹¿y³a lista nazwisk i trwa³y zakulisowe przygotowania do elekcji. Idem, op. cit., s. 172.
23 A. S. Radziwi³³, Pamiêtnik o dziejach w Polsce, t. 1, t³um. i oprac. A. Przybo
i R. ¯elewski, Warszawa 1980, s. 284.
24 J. Seredyka, W. Kaczorowski, op. cit., s. 354; R. Ko³odziej, Pierwszy sejm z 1637 roku,
Toruñ 2004, s. 236.
25 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., t. 2, s. 135; E. Opaliñski, op. cit.,
s. 132.
26 Na 19 sejmów za Jana Kazimierza, dla których s¹ dane, zg³oszono kontrkandydatów
równie¿ na zaledwie 6 sejmach. S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., t. 2, s. 136.
27 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 2, s. 161.
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¿e wybory marsza³ka bêd¹ przeprowadzane bez wzglêdu na liczbê obecnych
pos³ów w pierwszym dniu obrad, by³a jedn¹ z wa¿niejszych regu³, które nie
tylko usprawnia³y procedowanie. Warto bowiem w tym miejscu podkreliæ, ¿e
taki wybór by³ swego rodzaju odzwierciedleniem  ograniczonym wprawdzie
do okrelonej liczby pos³ów  wyboru monarchy w czasie wolnej elekcji.
Pomijaj¹c problem przedstawicielstwa wybranych na sejmikach pos³ów, na
pole elekcyjne równie¿ nie przyje¿d¿a³a ca³a szlachta Rzeczypospolitej.
Za pierwszego Wazy kilkakrotnie wysuwano zastrze¿enia do wyboru
marsza³ka przy niepe³nym sk³adzie izby poselskiej (1595, 1597, 1606, 1613 II,
1625)28, za W³adys³awa IV takich w¹tpliwoci ju¿ nie by³o. Izba dojrza³a do
elekcji w czasie nieobecnoci czêci przedstawicieli izby poselskiej, a spónieni pos³owie nie kwestionowali wyboru dyrektora bez ich osobistego udzia³u.
Co do samej liczby wyborców, jedynie w kilku diariuszach odnotowano
ich stan liczbowy na pocz¹tku sejmu. Na sejmie nadzwyczajnym w 1635 r.
by³o 75 pos³ów29, na nadzwyczajnym w 1637 r.  7230, w 1638 r.  5331,
w 1640 r.  pod siedemdziesi¹t32 (choæ kanclerz wielki litewski Radziwi³³
doliczy³ siê tylko 3733), w 1641 r.  pod siedemdziesi¹t34, na nadzwyczajnym w 1642 r.  pod 7035, w 1643 r.  4336, w 1646 r.  pod 7037 i w 1647 r.
 7438. Natomiast na sejmie zwyczajnym w 1637 r. na niewielk¹ liczbê pos³ów jeszcze po wotach senatorskich narzeka³ marsza³ek izby poselskiej, Kazimierz Leon Sapieha39. W 1646 r. kanclerz Radziwi³³ zanotowa³, ¿e 25 padziernika zeszli siê pos³owie w niewielkiej liczbie40, co potwierdzi³ autor
jednego z diariuszy tego sejmu41. Tylko po tych danych widaæ, ¿e wyboru
dokonywa³a niekiedy doæ zdecydowana mniejszoæ uprawnionych. Rodzi³o to
czasami problemy, co pokaza³ sejm w 1639 r., kiedy alternata przypada³a na
Litwê, a litewskich pos³ów by³o na inauguracji sejmu zaledwie 5 i jak zapisa³
Radziwi³³: ma³o brakowa³o, ¿eby Litwinom nie umknê³a alternata42. Niewielka liczba litewskich pos³ów zupe³nie nie korespondowa³a z frekwencj¹
Koroniarzy, poniewa¿ autor diariusza zapisa³, ¿e na akt wyboru marsza³ka
28

J. Seredyka, op. cit., s. 99.
BUWr, Akc, 1949/439, k. 372, Diariusz sejmu dwuniedzielnego [ ] 1635.
30 Archiwum G³ówne Akt Dawnych, Archiwum Zamoyskich, 3081, k. 115, Diariusz sejmu
nadzwyczajnego z 1637.
31 BUWr, Akc, 1949/439, k. 468, Diariusz sejmu szeæniedzielnego 10 martii [1638] zaczêtego.
32 BUWr, Akc, 1949/440, k. 24, Diariusz sejmu walnego warszawskiego 1640.
33 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 2, s. 199.
34 BUWr, Akc, 1949/440, k. 7884, Diariusz sejmu walnego warszawskiego 1641.
35 BUWr, Akc, 1949/440, k. 110111, Diariusz sejmu dwuniedzielnego warszawskiego 1642.
36 BUWr, Akc, 1949/440, k. 142146, Diariusz sejmu walnego warszawskiego 1643.
37 BJ, 49, s. 149, Diariusz sejmu 1646.
38 P. Paradowski, op. cit., s. 103.
39 R. Ko³odziej, op. cit., s. 126.
40 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 2, s. 506.
41 Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej, 858, k. 104v, Diariusz sejmu walnego warszawskiego w roku 1646 die 25 octobri zaczêtego.
42 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 2, s. 161.
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pos³owie zeszli siê w niema³ej frekwencji do izby poselskiej43. Dane liczbowe dla 9 sejmów pozwoli³y na obliczenie redniej liczby elektorów, która
wynios³a 66 pos³ów44. By³a to wiêc frekwencja wy¿sza od redniej za Zygmunta III (ok. 50 pos³ów45) i ni¿sza od redniej za Jana Kazimierza
(72 pos³ów)46. Mo¿e ona wiadczyæ o tendencji rosn¹cej, ale dane te nale¿y
traktowaæ z du¿¹ ostro¿noci¹ z uwagi na ich niekomplementarnoæ.

Sposób g³osowania
Wy³anianie marsza³ka odbywa³o siê po wybraniu jednego z praktykowanych systemów jeszcze przed zg³oszeniem kandydatów. Mog³o to byæ g³osowanie viritim, przez województwa, przez sejmiki, ewentualnie wybór móg³
nast¹piæ bez g³osowania (unanimi consensu)47. Sam akt g³osowania polega³
na udzieleniu przez marsza³ka starej laski g³osu kolejnym wyborcom oraz
zbieraniu i liczeniu kresek. G³osuj¹cy pose³ (przy g³osowaniu viritim) czy
przedstawiciel województwa lub sejmiku (przy g³osowaniu województwami
lub sejmikami) podchodzi³ do stolika marsza³kowskiego, by oddaæ kreskê.
Jedna kreska oznacza³a jeden g³os bez wzglêdu na to, kto ten g³os oddawa³:
pojedynczy pose³, sejmik czy województwo. Liczenie kresek, co podkrelali
autorzy Sejmu Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy, by³o
w okresie ostatniego Wazy niebudz¹c¹ w¹tpliwoci zasad¹48. Podobnie do tej
kwestii  z ma³ymi wyj¹tkami sporów na sejmie nadzwyczajnym w 1635 r.
i zwyczajnym w 1638 r.49  podchodzono w czasach W³adys³awa IV.
Wybieranie marsza³ka w drodze g³osowania mia³o swoje zalety, ale dostrzegano równie¿ jego wady. Wed³ug Edwarda Opaliñskiego najbardziej
demokratycznym i sprawiedliwym sposobem wy³aniania dyrektora izby
poselskiej by³a elekcja viritim. W przypadku sejmiku redzkiego jego reprezentacja mia³a 12 g³osów, jeli g³osowano by systemem wojewódzkim  ju¿
tylko 2 g³osy (poznañskie i kaliskie), jeli systemem sejmikowym  zaledwie 1!
Trudno wiêc siê dziwiæ, ¿e Wielkopolanie optowali za elekcj¹ viritim.
W przypadku Mazowsza rzecz przedstawia³a siê inaczej  z 10 sejmików
wybierano po 2 pos³ów, co przy systemie viritim dawa³o 20 g³osów, przy
43 BCz, 390, s. 413, Diariusz sejmu walnego warszawskiego szeæniedzielnego 1639 pro
die 5ta octobris z³o¿onego, rozerwanego.
44 rednia ta jest nieco wy¿sza (o 5 pos³ów) od obliczonej na podstawie danych z 6 sejmów,
przedstawionych przez J. Seredykê i W. Kaczorowskiego (op. cit., s. 360).
45 Tak¹ liczbê zak³ada³ J. Seredyka, op. cit., s. 100.
46 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., t. 2, s. 141.
47 Ibidem, s. 142; J. Seredyka, W. Kaczorowski, op. cit., s. 353; E. Opaliñski, op. cit.,
s. 131.
48 S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit., t. 2, s. 142.
49 Obydwa przypadki zosta³y ju¿ zanalizowane przez badaczy, dlatego te¿ nie bêd¹
w niniejszym artykule omawiane. Zob. J. Seredyka, W. Kaczorowski, op. cit., s. 351352.
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systemie sejmikowym  10 g³osów, a przy g³osowaniu województwami
 1 g³os! Si³¹ rzeczy Mazowszanie nie popierali tego ostatniego systemu50.
W sytuacji, kiedy w szranki o laskê marsza³kowsk¹ stawa³o kilku kandydatów, a ka¿dy z nich otrzyma³ jak¹ czêæ kresek, tego, który uzyska³ najmniejsz¹ ich liczbê przekonywano, ¿eby zrzek³ siê swoich kresek na rzecz
zwyciêzcy. Ta manipulacja kreskami stanowi³a swego rodzaju kompromis
miêdzy zasad¹ wiêkszoci i zasad¹ jednomylnoci. W czasach W³adys³awa IV
dobrze ilustruje to przyk³ad elekcji na sejmie nadzwyczajnym w 1635 r.
Najwiêcej, bo 42 g³osy uzyska³ podkomorzy zakroczymski Miko³aj £opacki,
trochê mniej surogator poznañski Stanis³aw Soko³owski  26 i zaledwie
7 g³osów starosta ³êczycki Szymon Szczawiñski. O ile ten ostatni doæ szybko
przekaza³ swoje g³osy zwyciêzcy, o tyle przekonywanie Soko³owskiego trwa³o
cztery godziny. Sytuacja by³ wrêcz kuriozalna, poniewa¿ Soko³owski zaprotestowa³ przeciwko objêciu funkcji, a do czasu osi¹gniêcia przez pos³ów consensu nie chcia³ pozwoliæ marsza³kowi starej laski, Jerzemu Ossoliñskiemu,
¿eby ten przekaza³ krzes³o nowo wybranemu marsza³kowi £opackiemu, wiêc
obydwaj zasiedli obok siebie, czekaj¹c a¿ Soko³owski zakoñczy wywody. Surogator poznañski nie by³ przeciwny g³osowaniu, ale  jak zauwa¿yli Seredyka
z Kaczorowskim  uwa¿a³ je za formê sonda¿u, po przeprowadzeniu którego
powinno siê d¹¿yæ do uzyskania powszechnej zgody na kandydata, który
uzyska³ najlepszy wynik51. Podobnych sporów w trakcie wyborów marsza³ka
nie odnotowano na pozosta³ych sejmach za drugiego Wazy.
Sprawa by³a o wiele prostsza w sytuacji, kiedy pojawia³a siê jedna kandydatura. Wtedy wybór by³ jednomylny, choæ diariusze nie okrelaj¹ dok³adnie, jakim sposobem wybierano marsza³ka i czy w ogóle odbywa³o siê g³osowanie52. Taka sytuacja mia³a miejsce na sejmach: zwyczajnych w 1635 i 1643 r.
oraz nadzwyczajnych w 1642 i 1647 r.

Wp³yw króla na wybór marsza³ka
Istniej¹ przes³anki ród³owe, które wskazuj¹, i¿ W³adys³aw IV mia³ nieformalny wp³yw na wybór danej osoby na marsza³ka. Potwierdza to choæby
notatka kanclerza Radziwi³³a z sejmu zwyczajnego w 1637 r. Pamiêtnikarz
zapisa³, ¿e pisarz wielki litewski, Kazimierz Leon Sapieha, zosta³ wybrany
na marsza³ka poselskiego za wol¹ wszystkich i zgod¹ króla, a nawet za jego
rozkazem53. To niejedyna informacja mówi¹ca o oddzia³ywaniu króla na
przebieg wyboru. Wiadomo, ¿e dwa lata póniej kanclerz wielki litewski
50

E. Opaliñski, op. cit., s. 131.
J. Seredyka, W. Kaczorowski, op. cit., s. 351.
52 Ibidem, s. 352, przyp. 22. Na problem enigmatycznoci wzmianek w diariuszach zwracali ju¿ uwagê dla czasów Jana Kazimierza S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, op. cit.,
t. 2, s. 143.
53 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 2, s. 13.
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konsultowa³ kandydaturê pisarza litewskiego, Krzysztofa Zawiszy. Zaproponowa³ Zawiszê na kilka miesiêcy przed rozpoczêciem sejmu, podczas pobytu
W³adys³awa IV w Wilnie w czerwcu 1639 r. Wed³ug A. S. Radziwi³³a w³adca
i inni przychylili siê do propozycji ju¿ to dla splendoru jego pochodzenia,
ju¿ to dla nabytej przez niego umiejêtnoci kierowania sprawami i przydatnoci. Ostatecznie Zawisza nie pojawi³ siê jednak na sejmie54. Marsza³kiem,
po dyskusjach i sporach, zosta³ wybrany pisarz ziemski grodzieñski W³adys³aw Kierdej, a wiadomoæ o jego elekcji król wdziêcznie przyj¹³55.
O wp³ywie w³adcy na wybór marsza³ka mówi jeszcze jeden fakt. Na
wspominanym ju¿ sejmie nadzwyczajnym w 1635 r., w czasie sporów o kandydaturê £opackiego, niezadowoleni Wielkopolanie zwrócili siê do marsza³ka
starej laski Jerzego Ossoliñskiego, aby prosiæ króla o wycofanie tej kandydatury. W³adys³aw IV zgodzi³ siê, ale jedynie aby podaæ insze subiecta. Poproszono zatem pisarza ziemskiego kaliskiego Prokopa Lipskiego i JKM chêtnie
nañ przypad³, ale ten nie chcia³ kandydowaæ. Wac³aw Zaj¹czek, sêdzia ziemski kaliski, równie¿ nie zgodzi³ siê na wystawienie swojej kandydatury56.
Reasumuj¹c, elekcje marsza³ków poselskich w czasach W³adys³awa IV
Wazy odbywa³y siê wed³ug wypracowanej procedury i przebiega³y bez wiêkszych problemów. Sprawny wybór by³ istotny z uwagi na efektywnoæ przebiegu pierwszych dni sejmu, gdy¿ szybciej mo¿na by³o przyst¹piæ do nastêpnych
etapów obrad. Dla dworu by³ to te¿ jasny sygna³ akceptacji przez izbê poselsk¹
kandydata zazwyczaj uzgodnionego wczeniej z w³adc¹. Od osoby marsza³ka,
jego autorytetu, energicznoci, zdolnoci perswazji, stanowczoci w znacznym
stopniu zale¿a³a skutecznoæ prowadzonych obrad. Dlatego sam proces elekcji by³ tak istotny w prawid³owym funkcjonowaniu staropolskiego sejmu.
SUMMARY
The article entitled On the Election of Parliamentary Speakers during the Reign of
W³adys³aw IV Vasa throws new light on the appointment of parliamentary speakers
under the rule of W³adys³aw IV Vasa. It analyzes the electoral proceedings during the
reign of the second Polish king from the House of Vasa, and it elaborates on the
information found in the article by John Seredyka and Vladimir Kaczorowski, entitled
Parliamentary Speakers in the Times of W³adys³aw IV Vasa. The author focuses on
several aspects of the voting procedure, including the timing of the election campaign,
the procedure of submitting candidates for parliamentary speaker, the number of
electors, the voting procedure and the kings influence on the choice of speaker. The
author concludes that parliamentary elections during the reign of W³adys³aw IV Vasa
were carried out in line with statutory procedure and proceeded smoothly.
54 O okolicznociach rezygnacji z udzia³u w obradach pisa³ A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 2,
s. 161162. Zob. te¿ Z. Trawicka, Sejm z roku 1639, Studia Historyczne, 1972, R. 15, z. 4, s. 568.
55 BCz, 390, s. 413, Diariusz sejmu walnego warszawskiego 1639 [...].
56 E. Opaliñski, op. cit., s. 130.
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Dwiecie lat temu w tragicznym wypadku straci³ ¿ycie Micha³ Sokolnicki. mieræ genera³a zosta³a odnotowana w Towarzystwie Warszawskim Przyjació³ Nauk:
Katastrofa, wydarzona w dniu 23 wrzenia 1816, na Placu Saskim,
podczas której genera³ Sokolnicki, uderzony przez rozhukanego konia, pad³
trupem na miejscu, da³a asumpt zebraniu do wynurzenia ¿alu z powodu utraty tak dzielnego wojaka i mi³onika nauk. On to wzi¹³ szañce na Austryakach
w roku 1809, on wzi¹³ Sandomierz 1794, we Francyi i w Niemczech nieustraszone okazywa³ mêstwo1.
W tej krótkiej informacji, w pimie TWPN, skupiaj¹cego wówczas polsk¹ elitê naukow¹, okrelono genera³a jako mi³onika nauk. Co dzisiaj
wiadomo o jego naukowej dzia³alnoci? Zwa¿ywszy na to, ¿e Instytut Francuski (Institut de France) by³ niew¹tpliwie najwa¿niejsz¹ instytucj¹ naukow¹,
z któr¹ genera³ by³ zwi¹zany, warto spróbowaæ odpowiedzieæ na pytanie, co
wiemy na temat jego zwi¹zków z tym Instytutem. Jak dotychczas nie po1 A. Kraushar 1902. Towarzystwo Warszawskie Przyjació³ Nauk 1800-1832: monografia
historyczna osnuta na ród³ach archiwalnych. Ks. 3, Czasy Królestwa Kongresowego. Czterolecie
pierwsze: 1816-1820, Kraków, Gebethner, Warszawa, Gebethner i Wolf, s. 60.

82

Piotr Daszkiewicz, Norbert Kasparek

wsta³a ¿adna publikacja podejmuj¹ca ten temat, a biografowie Sokolnickiego
nie prowadzili poszukiwañ w archiwach Instytutu Francuskiego. Pisz¹c
o naukowej dzia³alnoci genera³a Sokolnickiego autorzy zajmowali siê jedynie jego pracami w dziedzinie nauk cis³ych i technicznych, choæ niew¹tpliwie np. wypracowana przez niego i przedstawiona w memoria³ach przygotowanych dla napoleoñskiej administracji wizja miêdzymorza2, ³añcucha
zwi¹zanych z Francj¹ i Polsk¹, niezale¿nych krajów oddzielaj¹cych Rzeczypospolit¹ od pokonanej uprzednio Rosji, na wiek przed marsza³kiem Pi³sudskim i dziesiêciolecia przed ksiêciem Adamem Czartoryskim, nale¿y do najwa¿niejszych osi¹gniêæ polskich nauk politycznych dziewiêtnastego wieku.
Pisz¹c o pracach naukowych Sokolnickiego nale¿y wspomnieæ w kilku
s³owach o jego wykszta³ceniu. Zapewne ¿ycie genera³a i zainteresowania
in¿ynierskie zosta³y zdeterminowane przez ukoñczenie Szko³y Rycerskiej.
W drugiej po³owie XVIII i pierwszych dziesiêcioleciach XIX w. to w³anie
szko³y wojskowe dawa³y najlepsze wykszta³cenie w dziedzinie nauk cis³ych
i in¿ynierskich. W 1787 r. mianowany kapitanem w korpusie in¿ynierów
w Wilnie, wyk³ada³ tam topografiê w szkole wojskowej. Wykszta³cenie in¿ynieryjno-wojskowe, zw³aszcza w dziedzinie hydrografii uzupe³ni³ w Saksonii,
w trakcie charakterystycznej dla epoki podró¿y naukowej:
Podró¿e wiêc odbywa³ kapitan wileñski na swój w³asny koszt. Zda³ z nich
jednak¿e nastêpnie szczegó³owy raport rz¹dowi. W raporcie tym przedstawi³
kopiê mapy hydraulicznej Saksonii, szczego³owe plany kana³ów, tablice budowy tam wodnych i maszyn hydraulicznych saskich, studyum o szkole artyleryi
saskiej, studyum o przetapianiu ¿elaza w fabrykach hr. Einsiedel, jak równie¿
relacye o wojskowych obrotach armii saskiej, plany organizacji wojska i komisaryatu wojennego saskiego, studyum o szkole artyleryi saskiej, plany urz¹dzeñ arsena³u drezdeñskiego. Wreszcie w konkluzyi, raport mieci³ streszczenie wszystkich planów powy¿szych z uwagami nad systemem wojskowym
polskim, plany urz¹dzeñ nawigacyjnych w Polsce, projekt za³o¿enia i organizacyi Szko³y dróg i mostów, na koniec uwagi w sprawie odbudowania kana³ów Ogiñskiego i Muchawca3.
In¿ynierskie prace Sokolnickiego, kilkakrotnie prezentowane w presti¿owych instytucjach i opisywane przez genera³a w publikacjach ukazuj¹cych
siê we Francji, W³oszech i Szwajcarii, by³y bardzo cenione przez napoleoñsk¹
administracjê. Zaplanowane i wzniesione przez niego konstrukcje wielokrotnie zdawa³y egzamin w najtrudniejszych warunkach, jak np. w bohaterskich
2

Patrz raport Sokolnickiego przechowywany w archiwach wojskowych w Vincennes pod
Pary¿em Essais sur quelque moyen de délivrer lEurope de linfluence de la Russie et parcontrecoup de celle dAngleterre [Szkic o kilku sposobach uwolnienienia Europy od wp³ywu Rosji
i w rezultacie tego tak¿e od Anglii]  Carton 1490 r.
3 M. Sokolnicki 1912. Genera³ Micha³ Sokolnicki 1760-1812. Kraków, Druk W.L. Anczyca,
p. 15. Cytowany raport zosta³ wywieziony do Petersburga w 1791 r. po upadku powstania
kociuszkowskiego. Genera³ Sokolnicki wielokrotnie siê do niego odwo³uje w memoria³ach,
przygotowywanych dla napoleoñskiej administracji.
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walkach o Sandomierz w 1809 r. In¿ynierskie osi¹gniêcia kilkakrotnie przypomniane zosta³y tak¿e w biografii genera³a4. Na pocz¹tku XX w. zainteresowa³ siê nimi i dog³êbnie je przeanalizowa³, zwracaj¹c uwagê na nowatorskie
rozwi¹zania i znaczenie ich zastosowañ praktycznych, Feliks Kucharzewski
(18491935), jeden z najwybitniejszych polskich in¿ynierów i popularyzatorów nauk technicznych5.
Swoj¹ in¿yniersk¹ karier¹ rozpocz¹³ Sokolnicki w 1780 r. w Rydzynie
w dobrach ksiêcia Augusta Su³kowskiego. Zauwa¿y³, ¿e kopanie kana³u osuszaj¹cego jest technicznie ³atwiejsze i du¿o bardziej op³acalne zim¹, gdy
mo¿na wycinaæ ca³e bloki zmarzniêtej gleby z mokrade³, ni¿ prowadzenie
prac w trudnych, b³otnistych warunkach. Su³kowski powierzy³ mu kierowanie pracami. Sokolnicki wielokrotnie przypominaj¹c tê historiê zawsze lojalne przypomina³ rolê swojego ucznia i przyjaciela Józefa Su³kowskiego
(17731798). Ogromnym sukcesem by³o zbudowanie w 1792 r. mostu na
Niemnie, przez który wycofa³a siê powstañcza armia wraz z artyleri¹ i ca³ym
taborem. Z braku specjalistów Sokolnicki pe³ni³ jednoczenie rolê in¿yniera,
kierownika robót i komendanta miejsca6. Most zosta³ zbudowany w g³êbokiej
dolinie w sytuacji, gdzie technicznie niemo¿liwa by³a relizacja konstrukcji na
palach. Sokolnicki wpad³ na pomys³ zbudowania mostu w postaci drewnianego sklepienia przerzuconego nad rzek¹, za zworniki sklepieñ pos³u¿y³y dwie
tratwy, a kluczem sklepienia sta³ siê statek, na którym  w miejscu najsilniejszego pr¹du rzeki  wp³yn¹³ Sokolnicki miêdzy podniesione za pomoc¹ lin
tratwy. Otrzyma³ w ten sposób most o sklepieniu 1257 stóp d³ugoci, solidny
i ³atwy do rozbiórki7. Do wa¿nych osi¹gniêæ nale¿a³o tak¿e opracowanie planów nowego przyrz¹du mierniczego oraz pomys³y i uwagi na temat budowy
kana³ów, wykorzystane we Francji i W³oszech, m.in. pomys³ tr¹by hydraulicznej.
Instytut Francuski jest jedn¹ z najwa¿niejszych instytucji naukowych
w Europie. W jego sk³ad wchodz¹ Akademia Francuska (Académie française,
odpowiedzialna za normy i doskonalenie jêzyka francuskiego), Akademia
Nauk (Académie des Sciences, zajmuj¹ca siê naukami cis³ymi), Akademia
Historii i Archeologii (dawniej Académie des inscriptions et belles lettres),
Akademia Sztuk Piêknych (Académie des beaux-arts), Akademia Nauk Spo³ecznych i Politycznych (Académie des sciences morales et politiques). Królewska Akademia Nauk zosta³a zlikwidowana w ramach rewolucyjnego terroru i niszczenia instytucji, tak¿e naukowych, zwi¹zanych z monarchi¹.
Rewolucyjne w³adze dostrzega³y jednak koniecznoæ powo³ania scentralizo4

M. Sokolnicki, op. cit.
F. Kucharzewski 1905. Pomys³y techniczne genera³a Sokolnickiego. Przegl¹d Techniczny. Tygodnik Powiêcony Sprawom Techniki i Przemys³u, t. XLIII, nr 12, s. 133135 i F. Kucharzewski 1905. Pomys³y techniczne Genera³a Sokolnickiego zestawi³ Feliks Kucharzewski.
Warszawa, Sk³ad g³ówny w ksiêgarni E. Wende i S-ka, 31 s.
6 M. Sokolnicki, op. cit., s. 25.
7 Ibidem.
5
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wanej instytucji naukowej. Konstytucja z 22 sierpnia 1795 r. w artykule 298
stanowi³a, i¿: dla ca³ej Republiki jednemu Instytutowi powierzone zostanie
gromadzenie odkryæ, doskonalenie sztuk i nauk, a ustawa o organizacji
publicznej owiaty z 25 padziernika 1795 r. nada³a formy organizacyjne
Narodowemu Instytutowi Nauk i Sztuk (Institut national des sciences et
des arts), którego cele zdefiniowano jako doskonalenie nauk i sztuk poprzez
nieprzerwane prowadzanie badañ, poprzez publikacjê rezultatów, poprzez
prowadzenie korespondencji z towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi, zajmowanie siê badaniami naukowymi maj¹cymi na celu ogólny u¿ytek i chwa³ê Republiki. Kolejna ustawa z 4 kwietnia 1796 r. okrela³a
formy funkcjonowania nowo powo³anej instytucji definiuj¹c m.in. posiedzenia
robocze, posiedzenia otwarte, przyznawanie nagród itp.
Szczególnie du¿ego znaczenia nabra³ Instytut w okresie napoleoñskim.
£atwo mo¿na wyt³umaczyæ tê wyj¹tkow¹ pozycjê zwa¿ywszy na kontekst
polityczny. W pierwszym okresie swojego istnienia o wp³ywy w Instytucie
konkurowa³y dwie grupy. Pierwsz¹ z nich stanowili g³ównie uczeni zwi¹zani
z dawn¹ akademi¹ nauk, a drug¹ tak zwani ideolodzy, czyli grupa mylicieli skupiona w za³o¿onym przez Antoine Destutt de Tracy (17541836) Société des idéologues (Towarzystwo ideologów) i postuluj¹ca m.in. przejêcie
w³adzy przez uczonych. Grupa ta bardzo aktywnie wspar³a Bonpartego
i przyczyni³a siê do przejêcia przez niego w³adzy. Nic dziwnego, ¿e wielu
ideologów zajmowa³o najwy¿sze funkcje w napoleoñskiej administracji,
a Instytut cieszy³ siê ogromnym poparciem samego cesarza. Pocz¹wszy od
1798 r. Napoleon by³ pochodz¹cym z wyborów cz³onkiem Instytutu i podpisywa³ liczne jego dokumenty.
Sokolnicki zosta³ wybrany cz³onkiem korespondentem Instytutu w kwietniu 1810 r.8 By³a to jeszcze wtedy godnoæ rzadko nadawana cudzoziemcom,
a genera³ by³ pierwszym Polakiem, który jej dost¹pi³. To w³anie w Instytucie
w kwietniu 1800 r. pozna³ osobicie Napoleona9. Jego nazwisko wielokrotnie
pojawia siê w sprawozdaniach z posiedzeñ. W Instytucie wyg³osi³ szereg
wyk³adów, m.in. o cysternachzbiornikach wodnych, produkcji wêgla drzewnego i oczyszczaniu brudnej wody, o lampie s³u¿¹cej do analizy rud metali.
Tak¿e w tej instytucji zaprezentowa³ opis i zastosowanie nowego przyrz¹du
geodezyjnego do pomiaru k¹tów. W czasach gwa³townego rozwoju kartografii,
koniecznoci czêstego i szybkiego sporz¹dzania map, prowadzenia wojny na
terenach, których map nie posiadano, by³ to przyrz¹d o du¿ym znaczeniu
strategicznym. Astronom i matematyk, jeden z twórców systemu metrycznego Jean-Baptiste Joseph Delambre (17491822) i Sylvestre-François Lacroix
(17651843), jeden z najbardziej wp³ywowych matematyków tamtej epoki,
8 H. Saint-Albin de (oprac.) J. Su³kowski 1832. Mémoires Historiques Politiques et Militaires sur les Révolution de Pologne 1792, 1794, la campagne dItalie 1796, 1797, lexpédition du
Tyrol et les campagnes dÉgypte 1798, 1799. Paris, Alexandre Mesnier, s. 189.
9 M. Sokolnicki, op. cit., s. 75.

Genera³ Micha³ Sokolnicki (17601816) i Instytut Francuski

85

autor Traité du calcul différentiel et du calcul intégral [Traktat o rachunku
ró¿niczkowym i rachunku ca³kowym] przedstawili raport na temat tego wynalazku, podkrelaj¹c zarówno dowiadczenie Sokolnickiego, jak i zalety samego urz¹dzenia, m.in. jego stabilnoæ, uniezale¿nienie wyniku od dr¿enia
r¹k, natychmiastowy pomiar k¹tów bez koniecznoci szkicowania linii, zastosowanie poziomnicy z pêcherzykiem powietrza. Sokolnicki przekazywa³ Instytutowi swoje publikacje, m.in. artyku³y o mostach z w³oskich czasopism
naukowych czy te¿ wydan¹ w Pary¿u Notice historique sur le canal de dessèchement exécuté en Pologne en 1780 [Historyczna nota o osuszaj¹cym kanale
wykonanym w Polsce w 1780], jak równie¿ Recherches sur le lieux ou périt
Varus [Poszukiwania w miejscu, gdzie zgin¹³ Warus]10.
W zbiorach rêkopisów Instytutu Francuskiego zachowany jest tylko jeden dokument, maj¹cy zwi¹zek z genera³em Sokolnickim. Jest to list11 Giovanniego Fabbroniego (17521822), wys³any 26 grudnia 1801 r. z Florencji,
do Georgesa Cuviera (17691832), wspó³twórcy anatomii porównawczej i paleontologii, a zarazem jednej z najwa¿niejszych postaci napoleoñskiej polityki. Fabbroni  fizyk, chemik i agronom, toskañski parlamentarzysta  odgrywa³ pierszoplanow¹ rolê we francuskiej polityce we W³oszech. W 1807 r.,
w momencie przy³¹czenia Toskanii do Cesarstwa Francji, Napoleon mianowa³ go pos³em regionu Arno w parlamencie. Uhonorowany tytu³em kawalera
cesarstwa (chevalier de lEmpire) pe³ni³ funkcjê cz³onka rady pañstwa oraz
dyrektora dróg i mostów zaalpejskich departamentów Francji, jak nazwano
przy³¹czone w³oskie terytoria. Wyró¿ni³ siê w tej funkcji rozwijaj¹c górnictwo
i upowszechniaj¹c we W³oszech u¿ywanie wêgla. Z polskiej perspektywy interesuj¹ce jest przypomnienie, ¿e Fabbroni by³ tak¿e honorowym profesorem
Uniwersytetu Wileñskiego.
Polityczn¹ pozycjê w³oskiego uczonego wyznacza³y tak¿e jego zwi¹zki
z masoneri¹. By³ on cz³onkiem za³o¿onej przez astronoma Jérôma de Lalanda
(17371807) w 1776 r. lo¿y Dziewiêciu Sióstr (Neuf sœurs). Lo¿a ta wywodzi³a siê z dzia³aj¹cego pocz¹wszy od 1769 r. w Królewskiej Akademii Nauk
Towarzystwa Dziewiêciu Sióstr nawi¹zuj¹cego swoj¹ nazw¹ do greckich
muz, patronuj¹cym sztuce i nauce. Bardzo aktywnie wspiera³a ona wojnê
o niepodleg³oæ Stanów Zjednoczonych. Gdy w okresie rewolucji akademiê
oczyszczano z wp³ywów arystokracji i likwidowano, cz³onkowie lo¿y,
a zw³aszcza botanik Antoine-Laurent de Jussieu (17481836) oraz matematyk i polityk przeciwny jakobinom, Gilbert Romme (17501795) przygotowali
powstanie Instytutu, staraj¹c siê zachowaæ jednoczenie wp³ywy Dziewiêciu
Sióstr. Liczni cz³onkowie lo¿y nale¿eli do wspomnianej uprzednio grupy
ideologów i staraj¹c siê ograniczyæ wp³ywy jakobinów wspierali Bonaparte10 Na temat tej pracy Sokolnickiego patrz A. Abramowicz 1986. Le général Michel Sokolnicki dans la Forêt de Teutoberg (Teutoburger Wald). Fasciculi Archaeologiae Historicae I,
s. 1118.
11 Biblioteka Instytutu Francuskiego, sygn. Mss 3223.
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go w jego drodze do w³adzy. Wród jej cz³onków figuruj¹ nazwiska wielu
wybitnych uczonych i polityków, m.in. Woltera (16941778), Benjamina
Franklina (17061790), Thomasa Jeffersona (17431826), Jacques-Étienne
Montgolfiera (17451799), Josepha Guillotina (17381814). Fabbroni by³ jednym z najwa¿niejszych i najaktywniejszych cz³onków tej lo¿y.
W pierwszych dniach listopada 1801 r. genera³ Sokolnicki zosta³ wezwany do Mediolanu, a na pocz¹tku 1802 r. pod¹¿y³ za D¹browskim do Pary¿a,
gdzie 22 stycznia otrzyma³ od Murata pozwolenie spêdzenia miesi¹ca w stolicy12. Fabbroni napisa³ do Cuviera w³anie z okazji misji Sokolnickiego. List
rozpocz¹³ s³owami:
Mój przyjaciel genera³ Sokolnicki, Polak, zechcia³ sprawiæ mi przyjemnoæ
i podj¹æ siê przekazania tego listu, aby mieæ przyjemnoæ i zaszczyt poznania
Pana osobicie. Jego zalety, jego wiedza, jego uczciwoæ we wszystkich sytuacjach sprawiaj¹, ¿e w pe³ni zas³uguje, aby byæ przyjmowanym przez ludzi
równie s³awnych, dobrych i uczonych co Pan.
Jak to by³o w zwyczaju podró¿y dyplomatycznych czy misji wojskowych,
Fabbroni skorzysta³ z okazji wyjazdu Sokolnickiego dla przes³ania okazów
dla paryskiej kolekcji przyrodniczej. Sokolnicki zawióz³ wiêc Cuvierowi, odkrywcy zaginionych wiatów, jak nazywano tego uczonego w XIX w., szcz¹tki nieznanego dotychczas zwierzêcia, odkrytego przez jednego z przyjació³
Fabbroniego i opisanego w Gazette italienne wraz z opisem, rysunkiem
i cytowanym artyku³em. W³oski uczony prosi³, aby przekazaæ rysunki i opis,
jeli nie by³yby interesuj¹ce dla Cuviera, dziennikarzom, a zw³aszcza zaprzyjanionemu z nim Jean-Claudowi Delamétherie (17431817), przyrodnikowi
i wydawcy Journal de physique. W licie informowa³ tak¿e o przes³aniu
Bernard-Germain de Lacépède (17561825) zoologowi, ale i prominetnemu
urzêdnikowi administracji i twórcy Legii Honorowej, kolorowego rysunku
ryby Zeus luna13, po raz pierwszy z³owionej w Liworno wraz z informacj¹, ¿e
kolory znikaj¹ po mierci ryby (Lacépède by³ wybitnym ichtiologiem).
W licie chwali³ tak¿e Sokolnickiego za dobr¹ znajomoæ w³oskiego pisz¹c:
Wszystkie jêzyki s¹ Panu znane, ale w ka¿dym razie mój przyjaciel zna dog³êbnie w³oski i mo¿e t³umaczyæ zdania i idiomy, które mog³yby sprawiæ Panu
k³opot.
List Fabbroniego jest interesuj¹cy nie tylko dla biografii Sokolnickiego
oraz analizy struktur w³adzy napoleoñskiej Francji i jej zwi¹zków z nauk¹.
To tak¿e nieznany dotychczas polonik z archiwów Georgesa Cuviera i ciekawy przyczynek dla historii dziewiêtnastowiecznej nauki. Jak dotychczas
znana by³a tylko korespondencja tego uczonego z Ludwikiem Bojanusem
i Baltazarem Hacquetem14 oraz odnaleziony niedawno list Juliana Ursyna
12

M. Sokolnicki, op. cit., s. 129.
Strojnik, ryba g³êbinowa, aktualna nazwa naukowa gatunku to Lampris guttatus.
14 P. Daszkiewicz 1998. Polonika w archiwum Georga Cuviera. Przegl¹d Zoologiczny
42(34), s. 207209.
13
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Niemcewicza15. List Fabbroniego powiêksza zatem nasz¹ wiedzê o polskich
kontaktach Georgesa Cuviera.
Nale¿y rozpatrywaæ ten list tak¿e w kontekcie naukowej dzia³alnoci
Sokolnickiego we W³oszech. Zapewne sytuacja wysokiej rangi oficera francuskiej armii nie zawsze by³a ³atwa w tym kraju. Z jednej strony Bonaparte
pragn¹³ w przy³¹czonych do Francji w³oskich prowincjach stworzyæ swoistego
rodzaju model republiki bez rewolucyjnego fanatyzmu i nadu¿yæ, bez przeladowania Kocio³a i terroru. Móg³ liczyæ na wsparcie znacznej czêci w³oskiej
klasy politycznej i inteligencji, sympatyzuj¹cej z Francj¹, a wrogiej Habsburgom. Z drugiej strony zorganizowany i zoficjalizowany rabunek dzie³ sztuki,
bibliotek, zbiorów uniwersyteckich i kolekcji naukowych wywo³ywa³ naturalny protest, zw³aszcza wród ludzi nauki. Niewiele wiadomo na temat lat
spêdzonych we W³oszech przez Sokolnickiego oprócz tego, ¿e pomimo tej
jak¿e delikatnej sytuacji zdo³a³ rozwin¹æ szerokie kontakty, tak¿e naukowe.
Publikowa³ we w³oskiej prasie i przedstawia³ swoje wynalazki na w³oskich
uczelniach, a jego dzia³alnoæ inspirowa³a nawet artystów:
Zawiera ¿ywe znajomoci i zwi¹zki przyjani z przedsiêbiorczymi uczonymi i literatami w³oskimi, z którymi nieraz mu jeszcze w przysz³oci przyjdzie
siê spotkaæ. Tak w szczególnoci, improwizator Gianni jego przyjacielem siê
mieni i spisuje niebawem ca³y poemat o wymylonym przez Sokolnickiego
czarodziejskim domku polskiego obywatela, który z jego¿ wnêtrza, wcale
w pole ani do obory nie wyszed³szy widzieæ bêdzie przez szk³a optyczne
i s³yszeæ przez kombinacjê p³aszczyzn akustycznych, podobn¹ do fonografu,
ka¿de s³owo wyrzeczone przez fornala czy dziewkê od doju, za po drutach
specyalnych niesione bêd¹ wszêdzie, a¿ na koniec folwarku, jego rozkazy16.
Instytut Francuski nie dzia³a³ w naukowej pró¿ni. Jednym z jego statutowych zadañ by³a wspó³praca z bardzo licznymi17 we Francji dziewiêtnastego wieku towarzystwami naukowymi. Napoleoñska administracja utworzy³a
w 1801 r., dzia³aj¹ce po dzieñ dzisiejszy, Towarzystwo wspieraj¹ce przemys³
pañstwowy18 (Société dencouragement pour lindustrie nationale). Jego powo³anie by³o dzie³em Jean-Antoina Chaptala (17561832), chemika, lekarza,
który w administracji pe³ni³ bardzo wa¿ne funkcje, m.in. senatora i ministra
spraw wewnêtrznych. Jest on uznawany za twórcê systemu szkolnictwa
redniego, systemu po dzieñ dzisiejszy funkcjonuj¹cego we Francji, jak i za
jednego z twórców wspó³czesnej francuskiej administracji terytorialnej.
15 P. Daszkiewicz 2015. Towarzystwo Warszawskie Przyjació³ Nauk, a Georges Cuvier
(17691832)  nieznany list Juliana Ursyna Niemcewicza (17571841) w zbiorach Institut de
France. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 60/4, s. 169174.
16 M. Sokolnicki, op. cit., s. 72.
17 Patrz J.-P. Chaline 1995. Sociabilité et érudition: les sociétés savantes en France
XIXeXXe siècles. Pary¿, Editions du CTHS, 270 s.
18 Patrz S. Chassagne 1989. Une institution originale de la France post-révolutionnaire et
impériale: La société dencouragement pour lindustrie nationale. Histoire, économie et société
8/2, s. 147165.
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Towarzystwo, którym Chaptal kierowa³ pocz¹wszy od 1802 r., skupia³o wybitnych uczonych, wysokiej rangi urzêdników pañstwowych, a tak¿e przemys³owców i bankierów. Jego celem by³o wspieranie francuskiej produkcji przemys³owej, jej wzbogacenie i zró¿nicowanie, wspieranie wynalazczoci
i jej wdro¿eñ do przemys³u oraz zwiêkszenie eksportu. Jako pierwsze zadania wyznaczono zbudowanie tanich, przenonych pieców i kuchenek na potrzeby biednych rodzin, produkcjê tanich i solidnych ³ó¿ek dla potrzeb szpitali i ubogich rodzin, opracowanie metalowych, emaliowanych, nietopliwych
garnków, które nie by³yby niebezpieczne dla zdrowia. Interesowano siê tak¿e
produkcj¹ oleju ze ledzi, stopów metali, barwników tkanin, gwodzi, aklimatyzacj¹ rolin. Dziêki wsparciu towarzystwa powsta³y pierwsze mechaniczne
maszyny tkackie19, a tak¿e wypracowany zosta³ nowy, anga¿uj¹cy przemys³owców i banki, system finansowania badañ naukowych na u¿ytek przemys³u oraz narodzi³y siê pierwsze laboratoria przemys³owe20.
Genera³ Sokolnicki by³ bardzo aktywnym cz³onkiem tego towarzystwa.
Nie tylko sam wyg³asza³ wyk³ady, ale i bra³ udzia³ w finansowaniu pocz¹tków francuskiego przemys³u chemicznego, by³ m.in. jednym z trzech wspó³w³acicieli firmy Blanche i spó³ka, zajmuj¹cej siê chemi¹ przemys³ow¹ dla
potrzeb rzemios³ zwi¹zanych z obróbk¹ skór21. W towarzystwie przedstawi³
m.in. próby odlewnicze, jakie przeprowadzi³ w czasie pobytu w Saksonii
u hrabiego Einsiedel, historiê kopania kana³u w Rydzynie i technologiê prowadzenia prac ziemnych zim¹, szereg innych prac hydraulicznych i konstrukcyjnych, m.in. most zbudowany na Niemnie w 1792 r., opis kantonu
Elberferd wzbudzaj¹cego zainteresowanie ze wzglêdu na jego uprzemys³owienie, a nawet dwie próbki wódki, jedn¹ z lici brzozowych, drug¹ z pierwszych p¹ków sosny. To ostatnie wyst¹pienie mo¿e dzisiaj wydawaæ siê anegdotyczne. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e s³u¿ba medyczna i farmaceutyczna
Wielkiej Armii bardzo niepokoi³a siê jakoci¹ spo¿ywanego przez ¿o³nierzy
alkoholu i wielokrotnie zleca³a jego analizê, a ponadto by³ to przecie¿ okres
blokady Francji i intensywnego poszukiwania surowców zastêpczych.
Z francuskich towarzystw naukowych, z którymi zwi¹zany by³ Sokolnicki, warto wspomnieæ tak¿e lotaryñskie Société royale des sciences, lettres,
arts et agriculture de Nancy (Królewskie Towarzystwo nauk, literatury,
sztuk i rolnictwa z Nancy). Towarzystwo to zosta³o za³o¿one w 1750 r. przez
Stanis³awa Leszczyñskiego i znane jest tak¿e pod nazw¹ Académie de Stanislas (Akademia Stanis³awa). Sokolnicki zosta³ do niego przyjêty po przybyciu
armii do Nancy i z³o¿eniu ho³du królowi Leszczyñskiemu:
Akademia dowiadczy³a w 1814 roku radoci w postaci ho³du z³o¿onego
publicznie jej wiat³emu za³o¿ycielowi. Ze wzruszeniem obserwowa³a rodaków
19

E. Sartori 2015. Lempire des sciences: Napoléon et ses savants. Paris, Ellipses, s. 144147.
L. Bergeron 1999. Banquiers, négociants et manufacturiers parisiens du Directoire
à lEmpire. Pary¿, Éditions de lÉcole des hautes études en sciences sociales, 436 s.
21 L. Bergeron, op. cit., s. 299316.
20
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dobroczynnego filozofa s³awi¹cych na grobowcu tego Ksiêcia, z ceremoni¹ godn¹ miejsca, gdzie spoczywaj¹ jego prochy cnoty, których owoce zachowa³y siê
dla nas. Akademia z³o¿y³a ¿yczenia szczêcia dla narodu, który da³ nam Stanis³awa i który potrafi czciæ jego pamiêæ. Chcia³a ona wyraziæ mu swój szacunek przyjmuj¹c do swojego grona jednego z najgodniejszych polecenia ¿o³nierzy, który odznaczy³ siê równie¿ w naukach i w sztuce wojennej. Pan genera³
Sokolnicki posiada wszystkie tytu³y, aby byæ przyjêtym do Akademii. W dodatku ma on zas³ugê bycia krewnym Stanis³awa i rywalizowania z nami przywi¹zaniem do pamiêci tego niemiertelnego ksiêcia22.
W Towarzystwie przedstawiono ¿yciorys Sokolnickiego przypominaj¹c
jego zas³ugi naukowe, a tak¿e fakt, ¿e by³ on autorem ³aciñskiej inskrypcji na
tablicy umieszczonej, w imieniu oficerów powracaj¹cej do ojczyzny polskiej
armii, przy grobie Stanis³awa Leszczyñskiego w kociele Bonsecours w Nancy. Cz³onkostwo Sokolnickiego w tym jak¿e wa¿nym towarzystwie naukowym
mia³o zatem charakter symbolicznego ho³du dla niego i dla Polski. W przeciwieñstwie do wymienianych uprzednio instytucji naukowych, Sokolnicki nie
bra³ przecie¿ udzialu w jego pracach. Warto podkreliæ, ¿e ten symboliczny
gest oddania czci Stanis³awowi Leszczyñskiemu by³ ostatnim dzia³aniem Sokolnickiego na terenie Francji. Polityczny kontekst oddawania ho³du, po
przegranej napoleoñskiej Francji, gdy polscy ¿o³nierze zmuszeni byli wróciæ
do swojej ojczyzny, by poddaæ siê carowi, wywo³a³ wiele emocji i przyczyni³
siê do tego, ¿e ten akt genera³a Sokolnickiego by³ ¿ywy w pamiêci mieszkañców Lotaryngii przez d³ugie dziesiêciolecia.
Rozprawy z dziedziny in¿ynierii wydane zosta³y tak¿e w 1911 r. w formie
ksi¹¿ki Opuscules sur quelques parties de lhydrodynamique23 [Prace o kilku
czêciach hydrodynamiki]. Jak wynika z zamieszczonego we wstêpie listu do
senatora Fossombroni, to w³anie on zachêci³ Sokolnickiego do przygotowania tej publikacji.Vittorio Fossombroni (17541844), matematyk, in¿ynier,
ekonomista i polityk, profesor Uniwersytetu w Pizie, minister spraw zagranicznych Toskanii, nastêpnie senator Cesarstwa, kierowa³ tak¿e pracami melioracji i osuszania pontyjskich bagien. Sokolnicki przes³a³ mu bardzo szczególowy opis tr¹by hydraulicznej, przydatnej do tych prac. Z opublikowanej
korespondencji wynika, ¿e Fossombroni wykorzysta³ pomys³ Sokolnickiego
przeprowadzaj¹c próby w Val di Chiana i  jak podkrela³  pragn¹³ byæ
pierwszym, który sprawdzi w praktyce tê oryginaln¹ metodê. Sokolnicki opublikowa³ tak¿e uwagi na temat paryskiego kana³u Ourcq i korespondencjê
z Pierre-Simon Girardem (17651836), in¿ynierem, uczestnikiem wyprawy
do Egiptu, kieruj¹cym m.in. pracami zwi¹zanymi z tym kana³em. Jak wynika z korespondencji Girarda opublikowanej przez Sokolnickiego w Opuscula
(list z 5 sierpnia 1811), tak¿e Girard doceni³ i wykorzysta³ techniczne pomy22 Précis des travaux de la Société royale des sciences, lettres, arts et agriculture de Nancy
pendant les années 1813, 1814 et 1815. Nancy, Hisssette 1817, s. 45.
23 Wydawnictwo Firmin Didot w Pary¿u.
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s³y Sokolnickiego. Innowacyjne pomys³y genera³a wykorzystywano tak¿e
w Saksonii przy wykopywaniu kana³ów.
Cz³onkostwo w Instytucie Francuskim by³o najwiêkszym zaszczytem naukowym, jakiego dost¹pi³ genera³ Sokolnicki. By³o to wyró¿nienie zas³u¿one.
Pisz¹c o jego naukowej dzia³alnoci nale¿y pamiêtaæ, ¿e odnios³a ona, rzadki
w historii polskiej nauki prze³omu osiemnastego i dziewiêtnastego wieku,
sukces. Sokolnicki cieszy³ siê powa¿aniem i wspó³pracowa³ z najwybitniejszymi francuskimi i w³oskimi uczonymi. Jego prace by³y przedstawiane w najbardziej presti¿owych instytucjach i pismach. Mo¿na wysun¹æ tak¿e hipotezê, ¿e to w³anie naukowe zainteresowania, prace i kontakty dawa³y
Sokolnickiemu specjaln¹, bardzo jak na polskiego oficera uprzywilejowan¹,
pozycje w kontaktach z napoleoñsk¹ administracj¹. Bonaparte bardzo ceni³
naukê i docenia³ tak¿e naukowe zdolnoci swoich oficerów.
Pisz¹c o naukowych pracach Sokolnickiego nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e
przecie¿ nie by³ on zawodowym uczonym i czêsto przychodzi³o mu pracowaæ
w bardzo trudnych warunkach. Nawet w okresie niewoli w Petersburgu
pracowa³ nad zagadnieniami agronomii, a tak¿e problemem cysternzbiorników i uzdatniania wody. Na marginesie dodajmy, ¿e brak zainteresowania
carskiej administracji zastosowaniem nowych wynalazków dla poprawienia
jakoci wody i standardu ¿ycia poddanych by³ dla Sokolnickiego jeszcze jednym argumentem, wiadcz¹cym o tym, jaki jest prawdziwy charakter rosyjskiego pañstwa24. Niewiele wiadomo na temat ostatniego, warszawskiego
okresu ¿ycia genera³a. Mo¿emy jedynie przypuszczaæ, ¿e dla upokorzonego
pora¿k¹ napoleoñskiej armii i upadkiem swoich planów, a zw³aszcza koniecznoci¹ poddania siê znienawidzonemu wrogowi i skorzystania z jego ³aski,
chwile spêdzane z uczonymi z TWPN by³y jedynymi janiejszymi momentami
ostatnich miesiêcy ¿ycia genera³a.
SUMMARY
General Michel Sokolnicki was one of the most important Polish officers in
Napoleons army. Sokolnicki was trained as a military engineer, and he was passionate about science and technology. The article recalls his achievements during the
construction of a drainage canal in Rydzyna in 1780, a bridge over the river Niemen
which enabled the withdrawal of Polish insurgent forces in 1792, his contribution to
the construction of Canal de lOurcq in Paris, drainage of marshes in the Chiana
Valley in Italy, and the invention of a device for measuring angles and calculating
areas. Sokolnicki was the first Polish member of Institut de France. The article
discusses his relations with the institute and learned societies in France, including
the Society for the Promotion of National Industry (Société dencouragement pour
lindustrie nationale) and the Royal Society of Science, Humanities, Arts and Agriculture in Nancy (Société royale des sciences, lettres, arts et agriculture de Nancy). The
24

Ibidem, p. 39.
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article cites and analyzes an unpublished letter from the collection of Institut de
France, written on 26 December 1801 by Giovanni Fabbroni (17521822) to Georges
Cuvier (17691832). In the letter, Fabbroni introduced Sokolnicki to Cuvier and
entrusted the transport of natural specimens from the National Museum of Natural
History (Muséum National dHistoire Naturelle) to the Polish army.
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Franciszek Kozakowski przystêpowa³ do walki w 1831 r. ze sporym baga¿em dowiadczeñ i umiejêtnoci nabytych w ponad dwudziestoletniej s³u¿bie
wojskowej. Urodzi³ siê w 1786 r. w Antonowie w powiecie rosieñskim.
W grudniu 1806 r. jako ochotnik wst¹pi³ do artylerii pieszej odradzaj¹cego
siê wojska polskiego. W 1807 r. zasili³ szeregi 5. pu³ku piechoty w stopniu
podporucznika, a nastêpnie 1. pu³ku piechoty. Awansowa³ na porucznika
(w marcu) i obj¹³ funkcjê kwatermistrza (od maja). W wykazie s³u¿by odnotowa³ udzia³ w pierwszej wojnie polskiej (18061807) w starciach pod Ostro³êk¹, Rud¹ (Ma³g¹), M³aw¹ i Wa³ami (by³ ranny). W armii Ksiêstwa Warszawskiego w dobie wojny z Austri¹ (1809 r.) walczy³ pod Magnuszewem,
Kozienicami i Pu³awami. Awansowa³ na kapitana w nowo formowanym
1. pu³ku piechoty francusko-galicyjskiej, który z czasem zasili³ armiê Ksiêstwa
Warszawskiego jako 13. pu³k piechoty. W jego szeregach walczy³ w 1812 r. na
Wo³yniu i na Lubelszczynie w dywizji gen. Amilkara Kosiñskiego. Uczestniczy³ w obronie Zamocia. Dowodzi³ grenadierami w 3. batalionie. Odznaczy³ siê
w kilku utarczkach (szczególnie 4 IV 1813 r.). Za mêstwo w walce otrzyma³
krzy¿ kawalerski Legii Honorowej, który do³¹czy³ do z³otego krzy¿a Orderu
Virtuti Militari1 . Po czteromiesiêcznym pobycie w niewoli rosyjskiej rozpocz¹³
1 Dziennik oblê¿enia twierdzy Zamocia z Roku 1813, w: A. Rembowski, Spadek pimienniczy po generale Maurycym hr. Hauke, Warszawa 1905, s. 179, 191, 195, 279; J. B. Ostrowski,
Franciszek Kozakowski pu³kownik wojsk polskich, Pary¿ 1832, s. 2; H. Dyl¹gowa, Franciszek
Kozakowski, Polski s³ownik biograficzny, t. 14, s. 600601; R. Bielecki, S³ownik biograficzny
oficerów powstania listopadowego, t. 2, Warszawa 1996, s. 344.
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s³u¿bê w armii Królestwa Polskiego. W styczniu 1815 r. znalaz³ siê w sztabie
g³ównym w oddziale kwatermistrzostwa generalnego. O jego przeniesieniu
z wojsk liniowych do kwatermistrzostwa przes¹dzi³ prawdopodobnie fakt, i¿
jego prze³o¿ony z 1812 i 1813 r. gen. Maurycy Hauke, zosta³ dowódc¹ tej
s³u¿by2. W latach 18151818 Kozakowski pe³ni³ obowi¹zki kwatermistrza
w dywizji gwardii3. W 1818 r. awansowa³ na podpu³kownika i w³¹czy³ siê do
pokojowego trybu pracy kwatermistrzostwa. Jego oficerowie przygotowywali
siê do wype³niania zadañ w trakcie wojny. Poznawali teren m.in. w trakcie
prac triangulacyjnych, wytyczania granic Królestwa i zdejmowania map terenów pogranicznych i ca³ego kraju. Kozakowski czêsto uczestniczy³ w tych
przedsiêwziêciach i opuszcza³ stolicê. Utrzymywa³ kontakty z towarzyszami
broni z 13. pu³ku. Nale¿a³ do nich mjr Walerian £ukasiñski, który 3 maja
1819 r. utworzy³ lo¿ê masoñsk¹ pod nazw¹ Wolnomularstwo Narodowe.
wiadkiem wydarzenia by³ Kozakowski, który znalaz³ siê w gronie za³o¿ycieli tego tajnego zwi¹zku obok £ukasiñskiego i Jakuba Szredera. Dzia³alnoæ
w masonerii nie by³a mu obca od 1806 r. Piêæ lat póniej wraz z oficerami
13. pu³ku (£ukasiñski do nich siê zalicza³) nale¿a³ do lo¿y Wolnoæ Odzyskana, a nastêpnie do lo¿y Jednoæ. W dobie Królestwa Polskiego by³ cz³onkiem
lo¿y Wielki Wschód warszawski oraz reprezentowa³ symbolicznie lo¿ê rosieñsk¹. Obok charakterystycznych hase³ i form dzia³ania masonerii (obrzêdy
i stopnie) w polskich lo¿ach wystêpowa³y elementy narodowe (np. d¹¿enie do
ponownego zjednoczenia trzech zaborów). Wolnomularstwo Narodowe stawia³o sobie podobny cel, ale w bli¿szej perspektywie nie d¹¿y³o do odzyskania
niepodleg³oci czy zbrojnej walki o ni¹. Cz³onkowie zwi¹zku uwa¿ali, ¿e pañstwo polskie mog³o siê odrodziæ terytorialnie pod ber³em króla polskiego
Aleksandra I (cara Rosji). Dla wielu osób zaanga¿owanych w dzia³alnoæ
patriotyczn¹ cel ten by³ zbyt ograniczony, zw³aszcza w dobie przybieraj¹cej
na sile walki patriotów, libera³ów i demokratów europejskich z porz¹dkiem
ustanowionym traktatem wiedeñskim i wiêtym Przymierzem. Wolnomularstwo Narodowe wyczerpa³o dotychczasow¹ formu³ê dzia³ania. 1 maja 1821 r.
powsta³ nowy tajny zwi¹zek  Towarzystwo (Towarzystwo Patriotyczne),
który wyznaczy³ za cel odzyskanie niepodleg³oci. Kozakowski znalaz³ siê
w gronie jego za³o¿ycieli wraz z £ukasiñskim i pp³k. Ignacym Pr¹dzyñskim.
W trakcie prac programowych zarysowa³y siê podzia³y. Zwyciê¿y³a opcja
umiarkowana £ukasiñskiego, którego w walce o przywództwo popar³ m.in.
Kozakowski. Pr¹dzyñski, zwolennik bardziej radykalnych dzia³añ, nie bra³
ju¿ czynnego udzia³u w dalszych poczynaniach konspiratorów. Kozakowski
znalaz³ siê w cis³ym gronie Towarzystwa (cz³onek komitetu centralnego)
2 Kozakowski nale¿a³ do nielicznej grupy oficerów liniowych, którzy zasilili korpus kwatermistrzostwa. Wiêkszoæ stanowili oficerowie tzw. broni uczonych artylerii i in¿ynierii oraz
oficerowie z dawnego Sztabu G³ównego Ksiêstwa Warszawskiego. W. Tokarz, Armia Królestwa
Polskiego (18151830), Piotrków 1917, s. 223225; Cz. Bloch, Genera³ Ignacy Pr¹dzyñski 1792
1850, Warszawa 1974, s. 5758.
3 B. Olszewicz, Polska kartografia wojskowa (zarys historyczny), Warszawa 1921, s. 105.
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i nadal nale¿a³ do grona najbardziej zaufanych wspó³pracowników £ukasiñskiego4 . Pr¹dzyñskiemu nie uda³o siê go przekonaæ do swoich racji. Efektem
by³a narastaj¹ca niechêæ. Jej róde³ nale¿y te¿ doszukiwaæ siê w cechach
osobistych. Pr¹dzyñski by³ cz³owiekiem ambitnym i wiadomym swojej przewagi nad oficerami liniowymi, do których zalicza³ m.in. Kozakowskiego. Rywalizacja w tajnym zwi¹zku by³a te¿ pok³osiem walki o wp³ywy i znaczenie
w korpusie kwatermistrzostwa. W oczach Pr¹dzyñskiego Kozakowski by³
zupe³nie z³ym cz³owiekiem i nie by³a to opinia odosobniona. Pretensje do
Kozakowskiego w sprawach finansowych mieli inni koledzy z korpusu5. Trochê nie licowa³o to z cechami przypisywanymi osobie zaanga¿owanej w dzia³alnoæ na rzecz niepodleg³oci kraju. Kozakowski odwzajemnia³ niechêæ Pr¹dzyñskiego. Jak zauwa¿y³ Szymon Askenazy  w istocie go nie cierpia³6.
Wzajemna antypatia przekszta³ci³a siê w nienawiæ, gdy w³adze wpad³y na
lad tajnych zwi¹zków.
W trakcie wstêpnych przes³uchañ Waleriana £ukasiñskiego (marzecmaj
1823 r.) Kozakowski i Pr¹dzyñski znaleli siê w orbicie zainteresowañ ledczych. Chodzi³o o rozwik³anie kwestii tajnego towarzystwa, do którego mia³
byæ przyjêty pp³k Leopold Go³uchowski. Rytua³ mia³ podobno miejsce w kwaterze Pr¹dzyñskiego, a £ukasiñski, który wspomnia³ o tym gen. Ignacemu
Blumerowi, powo³ywa³ siê na s³owa Kozakowskiego. Potwierdzi³ on zeznanie
£ukasiñskiego. Pr¹dzyñski co prawda zdo³a³ unikn¹æ problemów, ale  jak
zauwa¿y³ Askenazy  nie zapomnia³ tej kole¿eñskiej perfidii i odp³aci³ siê
Kozakowskiemu. W trakcie powstania listopadowego nieomal przyprawi go
o zgubê w Warszawie rewolucyjnej jak tamten usi³owa³ go pogr¹¿yæ u wielkiego ksiêcia [Konstantego  T.S.]7. Wydaje siê jednak, ¿e to nie zeznania
z 1823 r. o tym przes¹dzi³y.
£ukasiñski skazany (w 1824 r.) za przynale¿noæ do tajnego zwi¹zku
zwanego Wolnomularstwem narodowym lub zwi¹zkiem patriotycznym
w padzierniku 1825 r. ujawni³ rzeczywisty obraz dzia³añ spiskowych. W jego
zeznaniach ponownie pojawi³y siê nazwiska Kozakowskiego i Pr¹dzyñskiego,
tym razem jako cz³onków Towarzystwa Patriotycznego. Pr¹dzyñski w trakcie
4 W. £ukasiñski, Pamiêtnik, Warszawa 1986, s. 50, 167; Sz. Askenazy, £ukasiñski, t. 1,
Warszawa 1929, s. 24; t. 2, s. 31, 34, 39, 45, 261262, 462. W 1826 r. Pr¹dzyñski przyzna³, i¿
nale¿a³ do Towarzystwa tylko przez kilka tygodni i od 5 lat nie mia³ z nim ¿adnego zwi¹zku;
Bloch, op. cit., s. 183, 186187.
5 I. Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 2, Kraków 1909, s. 32; J. Mroziñski, Uwagi wyrywkowe.
Niektóre urywki z rewolucji 1830 przez naocznego wiadka Genera³a Mroziñskiego, w: J. Mroziñski, Dzie³a wszystkie, t. 2, Wroc³aw 1987, s. 184; Askenazy, op. cit., t. 2, s. 43, 284, Kozakowski
to kolega z kwatermistrzostwa i wspó³zawodnik Pr¹dzyñskiego; Bloch, op. cit., s. 185186.
6 Askenazy, op. cit., t. 2, s. 43; Dyl¹gowa, op. cit., s. 600.
7 Askenazy, op. cit., t. 2, s. 283284, 450, Kozakowski w trakcie wyjanieñ co do Pr¹dzyñskiego zreszt¹ os³ania³ go ostatecznie, podaj¹c s³yszane istotnie s³owa jako ¿art Go³uchowskiego. Od 1822 r. przynale¿noæ do tajnych organizacji by³a zakazana przez cara. W trakcie
ledztwa i procesu £ukasiñski nie ujawni³ istnienia Wolnomularstwa i Towarzystwa jako dwóch
odrêbnych tajnych zwi¹zków. W. ks. Konstanty by³ naczelnym wodzem wojsk polskich i faktycznym rz¹dc¹ Królestwa Polskiego.
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pierwszego przes³uchania (29 XI 1825 r.) nie przyzna³ siê, ¿e by³ cz³onkiem
za³o¿ycielem tego zwi¹zku, mimo ¿e da³ s³owo honoru w. ks. Konstantemu, ¿e
bêdzie mówi³ prawdê. Kozakowski wprost przeciwnie. Gdy pokazano mu
zeznania £ukasiñskiego potwierdzi³ jego s³owa ustnie (29 XI), a nastêpnie
pisemn¹ deklaracj¹ (30 XI), ale stwierdzi³ te¿, i¿ sam nie udziela³ siê dzia³alnoci zwi¹zkowej, co by³o zgodne z prawd¹ (poch³ania³y go prace terenowe
kwatermistrzostwa). Pr¹dzyñski podczas kolejnych przes³uchañ przyzna³ siê,
i¿ by³ wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa Patriotycznego8. Zeznania £ukasiñskiego wraz z deklaracjami pisemnymi Kozakowskiego oraz Karola Wierzbo³owicza udaremni³y mu obronê. Pr¹dzyñski zarzuca³ Kozakowskiemu, i¿ z³o¿y³ zeznania wczeniej (w rzeczywistoci zrobi³ to w pierwszym dniu
przes³uchania Pr¹dzyñskiego) i ogarniêty strachem nie poinformowa³ go
o tym. A mia³ ku temu dogodn¹ okazjê, gdy¿ spotykali siê w sztabie kwatermistrzostwa9.
Wina Kozakowskiego i Pr¹dzyñskiego by³a jednoznaczna. Ukrywali informacje o Towarzystwie Patriotycznym. Nie spotka³a ich jednak kara, gdy¿
w. ks. Konstanty uzna³ sprawê tajnych zwi¹zków w Królestwie za zamkniêt¹
i podlegaj¹c¹ amnestii carskiej10. Ograniczy³ siê jedynie do rozci¹gniêcia
dozoru policyjnego nad podejrzanymi. Kozakowski i Pr¹dzyñski zachowali
wolnoæ i kontynuowali s³u¿bê. Nie anga¿owali siê w dzia³alnoæ spiskow¹.
Kozakowski zbiera³ owoce zaufania w. ks. Konstantego11. Tymczasem dla
Pr¹dzyñskiego nadesz³y z³e czasy.
W 1826 r. w Rosji w trakcie ledztwa, bêd¹cego pok³osiem powstania
dekabrystów, wykryto powi¹zania rosyjskich rewolucjonistów z Towarzystwem Patriotycznym (po aresztowaniu £ukasiñskiego kontynuowa³o dzia³alnoæ pod kierunkiem pp³k. Seweryna Krzy¿anowskiego). Wydawa³o siê w tym
momencie, ¿e losy Kozakowskiego i Pr¹dzyñskiego powinny potoczyæ siê jednym torem wiod¹cym do celi wiêziennej. Ostatecznie znalaz³ siê w niej tylko
Pr¹dzyñski i tego rywalowi nie móg³ ju¿ darowaæ. Przez 3 lata trzymano go
w zamkniêciu bez s¹du i wyroku. By³ to dla niego czas roz³¹ki z ¿on¹ i zastoju
w karierze wojskowej. Kozakowski tego nie dowiadczy³. Pr¹dzyñski pisa³
w pamiêtniku: Z cz³onków naszego dawnego komitetu Wierzbo³owicz i Kozakowski ju¿ byli protokólarnie wys³uchani, do wszystkiego siê przyznali w naj8 Askenazy, op. cit., t. 2, s. 368, 463. Archiwum Muzeum Wojska Polskiego [dalej AMWP],
Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 10, Kozakowski opisa³ swoje rozmowy ledcze z w. ks. Konstantym. Przypomnia³ innym zaszczyconym  kto kiedy by³ przed nim przyznaæ musi, ¿e potrzeba
by³o odwagi prze¿yæ jego krzyki, wzgardê i poni¿enie.
9 AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 10; Pr¹dzyñski, op. cit., t. 1, s. 104, 106, 109114;
£ukasiñski, op. cit., s. 149; Askenazy, op. cit., t. 2, s. 326, 411; Bloch, op. cit., s. 188190.
10 Askenazy, op. cit., t. 2, s. 330.
11 W maju 1829 r. otrzyma³ stopieñ pu³kownika wraz z 3 innymi podpu³kownikami kwatermistrzostwa. Pr¹dzyñskiego pominiêto w awansie. Konstanty, zdaniem Kozakowskiego, ukara³ w ten sposób Pr¹dzyñskiego (w marcu wyszed³ z wiêzienia) za sfa³szowanie danego [ ]
s³owa honoru. Gazeta Polska, nr 142, 29 V 1829, rozkaz dzienny z 24 V; AMWP, Teka 39 H/3,
sygn. 9269/c, k. 910; Pr¹dzyñski, op. cit., t. 1, s. 182; Ostrowski, op. cit., s. 23.
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wiêkszym strachu. Nie tylko zostali przy zupe³nej wolnoci, ale co wiêcej,
ka¿dy z nich pe³ni³ dalej bez przerwy obowi¹zki swojej s³u¿by12. Kozakowskiego oskar¿a³ o tchórzostwo i zdradê, a z czasem tak¿e o szpiegostwo
i wspó³pracê z tajn¹ policj¹. Pod t¹ ostr¹ i bezkompromisow¹ ocen¹ rywala
Pr¹dzyñski ukrywa³ swoje przewinienia. Wyolbrzymia³ te¿ swoje krzywdy, co
precyzyjnie wypunktowa³ Szymon Askenazy13. W wiêzieniu u Karmelitów
towarzyszem jego niedoli by³ Piotr £agowski, cz³owiek po³¹czaj¹cy niezachwiany charakter i zupe³n¹ poczciwoæ z bardzo wielk¹ oryginalnoci¹ (s³owa Pr¹dzyñskiego). Starszy od Pr¹dzyñskiego móg³ siê poszczyciæ zaszczytn¹
i d³ugoletni¹ s³u¿b¹ wojskow¹. W dobie Królestwa Polskiego, po dymisji
z armii, w³¹czy³ siê w dzia³alnoæ niepodleg³ociow¹, która zawiod³a go do
wiêzienia14. Z Pr¹dzyñskim po³¹czy³y go wspólne prze¿ycia wiêzienne i przekonanie, ¿e nie zdradzili sprawy narodowej, tak jak chocia¿by Kozakowski15,
który nadal w ich oczach siê pogr¹¿a³16. Wkrótce nadszed³ czas zemsty na
zdrajcach, nawet domniemanych. Kozakowski bardzo szybko pozna³ jej smak.
Powstanie listopadowe u³atwi³o Pr¹dzyñskiemu wyrównanie rachunków.
12

s. 191.

AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 10; Pr¹dzyñski, op. cit. , t. 1, s. 106; Bloch, op. cit.,

13 Askenazy, op. cit., t. 2, s. 460463, bardzo ostra ocena poczynañ Pr¹dzyñskiego. Zarzut,
i¿ w pamiêtnikach zataja³ prawdê. W trakcie przes³uchañ i w pisemnych deklaracjach ujawni³
wszystko co wiedzia³ i wybiela³ swoj¹ osobê (Kazimierz Machnicki wiedzia³ wiele, a nic nie
powiedzia³). Zdaniem Askenazego, Pr¹dzyñski by³ tylko figurantem z góry przeznaczonym do
zwolnienia. Pobyt w wiêzieniu zawdziêcza³ zaciêtoci Konstantego. Na koniec Askenazy wzywa do bardzo ostro¿nego korzystania z pamiêtników Pr¹dzyñskiego. Patrz Bloch, op. cit., s. 191;
Ostrowski, op. cit., s. 2122.
14 £agowski urodzi³ siê w 1776 r. W wojsku polskim s³u¿y³ od 1790 r. Odby³ kampanie
w latach 1792 (Zieleñce), 1794 (Krupczyce), 1807, 1809 (Raszyn, Grochów, wyspa Tokary), 1812
(Mir, Borysów, Berezyna) 181314 (Dennewitz, Wittemberga). Posiada³ krzy¿ kawalerski Legi
Honorowej. W armii Królestwa Polskiego s³u¿y³ do 1818 r. Dymisjê otrzyma³ w stopniu podpu³kownika. W tajnych zwi¹zkach patriotycznych dzia³a³ od 1813 do 1815 r. (kontynuowa³ tradycje
rodzinne  ojciec i bracia za przynale¿noæ do sprzysiê¿enia I. Dzia³yñskiego byli zes³ani na
Sybir). W 1819 r. na Wo³yniu przyst¹pi³ do Zwi¹zku Templariuszy, który wspó³pracowa³
z Towarzystwem Patriotycznym. W 1825 r. kontaktowa³ siê z P. Pestelem ze Zwi¹zku Po³udniowego (Dekabrystów). Aresztowany w Warszawie by³ te¿ wiêziony w Petersburgu. Próbowa³
nawet pope³niæ samobójstwo, gdy skazano go na zsy³kê sybirsk¹. Ostatecznie nie by³ s¹dzony
i wyszed³ na wolnoæ w 1829 r. L. Stempowski, ¯ywot Piotra £agowskiego Pu³kownika Wojsk
Polskich, Pary¿ 1845; A. Roman, £agowski Piotr, Polski s³ownik biograficzny, t. 18, s. 192194;
Bielecki, op. cit., t. 3, s. 61.
15 P. £agowski, Wyprawa do Pu³aw w dniu 26 lutego 1831 r., Pamiêtnik Emigracji (Boles³aw V), cz. 2, Pary¿ 18321833, s. 1: Nieraz nam mówi³ Wojciech Grzyma³a, Plichta,
X. Dembek, Pr¹dzyñski, ¿e Pan Kozakowski wyda³ zwi¹zek, za co te¿ w samym pocz¹tku, kiedy
wszyscy prawie cz³onkowie w wiêzieniu siedzieli on jeden uwolniony zosta³.
16 W 1829 r. w. ks. Konstanty dla uwietnienia koronacji brata na króla Polski szykowa³
siê do uwolnienia wiêniów stanu. Za porednictwem Kozakowskiego stara³ siê sk³oniæ do
zeznañ Kazimierza Machnickiego (bliskiego wspó³pracownika £ukasiñskiego), który by³ wiêzionego od kilku lat. Ofiarowywa³ mu wolnoæ i urz¹d sêdziego, ale w zamian domaga³ siê rewersu, który obra¿a³ honor. Kozakowski zaprzecza³, i¿ mia³ namawiaæ Machnickiego do zeznañ
i do przyjêcia propozycji. Machnicki wyszed³ na wolnoæ i zdaniem Kozakowskiego spotka³ siê
z Konstantym. Ostrowski, op. cit., s. 2223, przypis 7; Askenazy, op. cit., t. 2, s. 310.
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Pod koniec listopada 1830 r. Kozakowski przebywa³ w Dubience. Nadzorowa³ triangulacjê Bugu od W³odawy do Hrubieszowa17. Do Warszawy uda³
siê po wybuchu powstania (29 listopada), ale z pewnoci¹ nie wiedzia³
o planach spiskowców ze Sprzysiê¿enia Wysockiego. 2 grudnia pojawi³ siê
w Miêdzyrzecu, gdzie kwaterowa³y sztaby 1. brygady Dywizji U³anów
i 3. Pu³ku U³anów. Kozakowski wzi¹³ udzia³ w naradzie z gen. Tadeuszem
Suchorzewskim oraz p³k. Micha³em Korytowskim i  jak twierdzi³  swoimi
patriotycznymi przedstawieniami i uwagami sk³oni³ ich do marszu na pomoc walcz¹cej stolicy. Niestety, zachowanie tych oficerów w nastêpnych
dniach (nadal czekali na rozkazy wy¿szych w³adz) wskazuje, ¿e Kozakowskiego nie pos³uchali. Poza tym bardziej prawdopodobne wydaje siê, ¿e jedynie doradza³ im marsz18. Tak¿e poczynania Kozakowskiego w Siedlcach budz¹ pewne w¹tpliwoci. W miecie kwaterowa³a m.in. 2. Bateria Lekka
Artylerii Konnej. Jej dowódca, kpt. Józef Kosiñski, nie uleg³ ¿¹daniu kilku
m³odszych oficerów i nie pomaszerowa³ bez rozkazu do stolicy. Uczyni³ to
dopiero na wyrany rozkaz gen. Józefa Ch³opickiego, który od 30 listopada
dowodzi³ wojskami polskimi w Warszawie. Kozakowski twierdzi³, ¿e to on, na
probê m³odszych oficerów, niejako obj¹³ dowództwo baterii i ruszy³ z ni¹ do
Warszawy. Zaprzeczy³ jego s³owom ppor. Janusz Czetwertyñski. Kosiñski,
jego zdaniem, zachowa³ dowództwo baterii i dopiero na rozkaz Ch³opickiego
doprowadzi³ j¹ do stolicy, gdzie zorganizowa³ os³onê mostu na Wile. W raportach Antoniego Kuszlla (z 5 i 6 XII 1830 r.) i kpt. Kosiñskiego (z 30 VI
1831 r.) nawet nie pojawi³o siê nazwisko Kozakowskiego, a powinno, je¿eli
rzeczywicie z jego inicjatywy mia³y miejsce powy¿sze wydarzenia, które
pozwala³y mu póniej wykreowaæ swoj¹ osobê jako maj¹c¹ udzia³ w rewolucji19. W grudniu 1830 r. na niewiele mu siê to przyda³o, gdy¿ gen. Ch³opicki
negatywnie ocenia³ wybryki gor¹cych g³ów ³ami¹cych zasady subordynacji
wojskowej i nie darzy³ sympati¹ osób popieraj¹cych powstanie. Z pewnoci¹
17

Archiwum G³ówne Akt Dawnych, W³adze Centralne Powstania Listopadowego [dalej
AGAD], rkps 278, k. 101, p³k Kozakowski do Najwy¿szego Rz¹du Narodowego, 5 VII 1831.
Kozakowski twierdzi³ te¿, ¿e wieæ o powstaniu zasta³a go w Kry³owie na po³udnie od Dubienki.
AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 10; Ostrowski, op. cit., s. 2; Olszewicz, op. cit., s. 138;
Dyl¹gowa, op. cit., s. 600.
18 AGAD, rkps 278, k. 101, 109; T. Strze¿ek, Udzia³ Kawalerii Królestwa Polskiego
w Wielkim Tygodniu Polaków, (29 XI5 XII 1830 roku), Echa Przesz³oci, t. 8: 2007, s. 126127;
Ostrowski, op. cit., s. 2.
19 AGAD, rkps 233a, k. 33, 35, 40, 43, 45, rkps 278, k. 101, 109; rkps 293, k. 130, raport
J. Kosiñskiego; J. Czetwertyñski, Kilka uwag nad broszur¹ J. B. Ostrowskiego pod tytu³em
Franciszek Kozakowski, Pielgrzym Polski, Pary¿ 15 XII 1832; Strze¿ek, Udzia³, s. 127128.
Na wieæ o wybuchu powstania Kuszell (Naczelnik Pospolitego Ruszenia Województwa Podlaskiego) podj¹³ energiczne dzia³ania, aby je wesprzeæ. W 2. baterii konnej ju¿ od kilku miesiêcy
kontaktowa³ siê z ppor. Leonem Rzewuskim i Ignacym Micha³owskim, ale w krytycznym dniu
nie zasta³ ich w miejscu zakwaterowania oficerów. Zdo³a³ jednak sk³oniæ do dzia³ania 4 z 5
oficerów baterii, którzy nie nale¿eli do spisku. Prawdopodobnie nale¿a³ do nich Janusz Czetwertyñski. Kosiñski w swoim raporcie t³umaczy siê ze swojego postêpowania. Stwierdzi³ te¿, ¿e
ruszy³ do Warszawy 4 godziny pod odebraniu rozkazu Ch³opickiego.
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nale¿a³ do nich Pr¹dzyñski, który bez rozkazu opuci³ Augustów i stawi³ siê
w Warszawie (8 XII). W sztabie g³ównym u boku Ch³opickiego ponownie
zetkn¹³ siê z Kozakowskim, który w stolicy przebywa³ ju¿ od kilku dni.
Pr¹dzyñski zaj¹³ wa¿niejsz¹ pozycjê w hierarchii dowodzenia polsk¹ armia,
ale tylko na kilka dni20. Ch³opicki szybko siê go pozby³. Razi³a go jego chêæ
dzia³ania, próby doradzania, propowstañcza postawa, a zw³aszcza zyskane
poparcie zwolenników wojny z Rosj¹, której Ch³opicki by³ przeciwnikiem21.
Kozakowski pozosta³ w stolicy, ale nie móg³ siê cieszyæ z oddalenia rywala.
Pr¹dzyñski by³ zbyt przebieg³y i wprawny w zakulisowych walkach. Kozakowski straci³ w oczach patriotów, gdy¿ rozpowszechniono w stolicy opiniê, i¿
w 1822 r. wyda³ Towarzystwo Patriotyczne. Na dodatek Pr¹dzyñski, jego
zdaniem, nie tylko da³ rysopis i wyda³ rozkaz aresztowania, ale tak¿e wys³a³ do mieszkania rywala swoich uzbrojonych zwolenników. Znalaz³ siê
wród nich por. Stanis³aw Radkiewicz z kwatermistrzostwa, którego Kozakowski oskar¿y³ o to, i¿ pod pozorem szukania papierów dokona³ kradzie¿y
mienia wartoci 1000 dukatów (ok. 20 tys. z³)22. Jednak to nie dobra materialne by³y celem najcia. Od 30 listopada niektórzy studenci Akademii
przyst¹pili do gromadzenia dokumentów tajnej policji niezbêdnych do poznania i ukarania najzuchwalszych gwa³cicielów praw i swobód naszych.
Kozakowski, którego oskar¿ano o szpiegostwo (i bynajmniej nie tylko Pr¹dzyñski to uczyni³) tak¿e znalaz³ siê na licie osób podejrzanych. W jego
domu dokonano przeszukania ju¿ na drugi dzieñ po wybuchu powstania, tj.
30 listopada. Nie tylko dokonano kradzie¿y jego mienia, ale tak¿e gro¿ono
mierci¹23. Gdy Kozakowski przyby³ do stolicy 2 lub 3 grudnia zasta³ wiêc
nie tylko spl¹drowane mieszkanie, ale te¿ kr¹¿¹ce po miecie plotki o jego
zdradzie i wspó³pracy z tajn¹ policj¹. Czu³ siê zagro¿ony i nieustannie przebywa³ w siedzibie sztabu g³ównego licz¹c na wsparcie dyktatora. Okaza³o siê,
¿e nie tylko patrioci chcieli go pognêbiæ, ale te¿ podw³adni oficerowie z kwa20 Pr¹dzyñski zaj¹³ stanowisko naczelnika gabinetu topograficznego przy Ch³opickim
i zajmowa³ siê m.in. dyslokacj¹ wojsk (Bloch, op. cit., s. 195). Kozakowski, jak wynika z jego s³ów,
spotka³ siê z Ch³opickim, który przyj¹³ go uprzejmie, podziêkowa³ za objanienia o moskiewskiej sile, odda³ sprawiedliwoæ patriotyzmowi. Kozakowski naówczas przedstawi³ Ch³opickiemu koniecznoæ marszu na Litwê, rozbrojenie litewskiego Korpusu, rozwijanie wojny na rozleglejszym teatrze, wzmocnienie naszej si³y zasobami, entuzjazmem Litwy, podawa³ na koniec
swój system nocnych niespodziewanych ataków. Nie szkodzi nadmieniæ, ¿e ten system póniej
przyjêty da³ nam wietne zwyciêstwa Wawra, Wielkiego Dêba. Trudno nie oprzeæ siê wra¿eniu,
¿e tematy rozmowy z Ch³opickim zrodzi³y siê w g³owie Kozakowskiego po powstaniu. Pokrywaj¹ siê one z propozycjami Chrzanowskiego (plan z 7 XII przeniesienia wojny na Litwê)
i Pr¹dzyñskiego (marcowy plan ataku na korpus gen. Rosena na szosie brzeskiej). Ostrowski,
op. cit., s. 34.
21 16 XII Pr¹dzyñski obj¹³ stanowisko podkomendanta twierdzy w Zamociu, a Chrzanowski w Modlinie. Mroziñski, op. cit., s. 166, 183; Bloch, op. cit., s. 204.
22 Radkiewicz, zdaniem Kozakowskiego, zabra³ co znalaz³ srebra, z³ota, brylantów, porwa³ konie powozowe i wierzchowe (Ostrowski, op. cit., s. 3).
23 AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 9; Rapport komitetu do przejrzenia papierów
policji tajnej ustanowionego, Warszawa 1831, s. 34.
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termistrzostwa, którzy zarzucali mu oszustwa w wyp³atach nale¿nych im
pieniêdzy (3 tys. z³otych) za dro¿niê traktu od Kowana do Dyneburga
[Dwiñsk, Daøgavpils na £otwie]. Sprawa ci¹gnê³a siê za Kozakowskim od
1829 r., gdy sta³ on na czele zespo³u (obejmuj¹cego 4 oficerów kwatermistrzostwa) wykonuj¹cego mapê traktu, którym zmierza³ do Warszawy car Miko³aj I.
Porucznik Radkiewicz by³ rzecznikiem niezadowolonych. Ch³opicki nie zamierza³ ratowaæ Kozakowskiego, skompromitowanego w oczach opinii publicznej24.
Nowy naczelny wódz, gen. Micha³ Radziwi³³, patrzy³ na Kozakowskiego
przychylnym okiem, gdy¿ w 1827 r. zapozna³ siê z aktami ledczymi (przewodniczy³ senatorskiej komisji ledczej S¹du Sejmowego). Wiedzia³, ¿e zarzuty Pr¹dzyñskiego by³y bezpodstawne, ale nie móg³ dzia³aæ wbrew opinii publicznej i przekonaniu patriotów co do winy Kozakowskiego. Pozostawienie
go w sztabie g³ównym tak¿e nie wchodzi³o w grê, gdy¿ Chrzanowski i Pr¹dzyñski po powrocie z zsy³ki zajêli w nim niepolednie stanowiska (Pr¹dzyñski pe³ni³ funkcjê zastêpcy kwatermistrza generalnego)25. Na szczêcie
dla Kozakowskiego wybuch³a wojna i Radziwi³³ skierowa³ go do województwa
sandomierskiego na dowódcê oddzia³ów wyznaczonych do prowadzenia ma³ej wojny26. Jednoczenie opuci³ sztab kwatermistrzostwa i formalnie znalaz³ siê w armii liniowej (w wojsku)27. Znikn¹³ z oczu Chrzanowskiego
i Pr¹dzyñskiego, ale nie na d³ugo. Gdy po 16 lutego obj¹³ dowództwo nad
wszystkimi si³ami zbrojnymi województwa sandomierskiego, pod jego komend¹ znaleli siê oficerowie ciesz¹cy siê nieskalan¹ opini¹ patriotów  p³k Piotr
£agowski, dowódca 2. Pu³ku Jazdy Sandomierskiej i pp³k Pawe³ Muchowski,
dowódca 12. Pu³ku Piechoty Liniowej28. W wirze walki toczonej z przeprawionym na lewy brzegu Wis³y oddzia³em gen. Kipriana Kreutza Pr¹dzyñski
z Chrzanowskim z daleka, a £agowski z bliska zaatakowali Kozakowskiego.
Szef Sztabu G³ównego, gen. Józef Mroziñski (a faktycznie Pr¹dzyñski), ju¿
16 lutego poleci³ Klickiemu odebraæ komendê Kozakowskiemu, gdy¿ nie
zas³uguje na to, a¿eby mia³ pod swojemi rozkazami mê¿ów tak godnych,
jakimi s¹ pu³kownicy £agowski i Dmuchowski [Muchowski  T.S.]. Zwrócono
24 Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu [dalej Oss.], mikrofilm
89b, nr 419, p³k Kozakowski do gen. Pr¹dzyñskiego, Warszawa 6 maja 1831 r.; Mroziñski, op.
cit., s. 184; Ostrowski, op. cit., s. 184185; Olszewicz, op. cit., s. 140.
25 Pr¹dzyñski by³ zastêpc¹ kwatermistrza generalnego i wykonywa³ obowi¹zki przypisane
szefowi sztabu. Ostrowski, op. cit., s. 4; Bloch, op. cit., s. 212, 216217.
26 AGAD, rkps 278, k. 103; Muzeum w £owiczu [dalej M£], rkps 4457, nr 16; Ostrowski,
op. cit., s. 1920, rozkaz gen. Stanis³awa Klickiego, Dowódcy Si³y Zbrojnej na Lewym Brzegu
Wis³y do Kozakowskiego z 10 II 1831 r. Kozakowski 12 II obj¹³ dowództwo nad oddzia³ami
celników, stra¿nikami lenymi, Gwardi¹ Ruchom¹ i Stra¿¹ Bezpieczeñstwa, aby prowadziæ
dzia³ania partyzanckie na prawym i lewym brzegu Wis³y.
27 Rozkaz Dzienny z 6 lutego 1831 r.
28 ród³a do dziejów wojny polsko-rosyjskiej 18301831 [dalej ród³a], t. 1, Warszawa
1931, s. 341, Klicki do Mroziñskiego 16 II 1831; T. Strze¿ek, Walka z oddzia³em gen. Cypriana
Kreutza w lutym 1831 roku. Epizod z dziejów powstania listopadowego w województwie sandomierskim, Echa Przesz³oci, t. 10: 2009, s. 97.
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mu uwagê, i¿ Kozakowskiemu mo¿na powierzyæ tylko komendê niewiele
znacz¹c¹, a ponadto niedwuznacznie sugerowano, ¿e móg³ ju¿ sprzeniewierzyæ rodki, które pobra³ z komisji wojny na organizacjê ma³ej wojny
w województwie sandomierskim29. Klicki nastêpnego dnia odpowiedzia³, ¿e
nie mia³ podstaw do tego, aby nie powierzyæ komendy Kozakowskiemu. Przypomnia³, ¿e uczyni³ to na wyrany rozkaz Sztabu G³ównego i Komisji Rz¹dowej Wojny. Mia³ o nim dobr¹ opiniê w wietle dzia³añ, jakie podj¹³ przeciwko
Kreutzowi 13 i 14 lutego. Pociesza³, ¿e podporz¹dkowanie Kozakowskiemu
£agowskiego i Muchowskiego jest tylko tymczasowe i ustanie z chwil¹ wyparcia nieprzyjaciela za Wis³ê30. Uspokoi³ tym Pr¹dzyñskiego, ale nie £agowskiego. Na cie¿kê wojenn¹ z Kozakowskim wszed³, gdy tylko pojawi³ siê
w Radomiu 12 lutego. Pretekstu dostarczy³y wydarzenia z przesz³oci i bie¿¹ce. Sztab G³ówny wys³a³ £agowskiego z zadaniem, które kolidowa³o z instrukcjami Kozakowskiego31. Poza tym ró¿ni³a ich koncepcja walki z Kreutzem. Gen. Dziekoñski by³ wiadkiem ¿ywych sporów miêdzy £agowskim
i Kozakowskim. Konflikt zaostrzy³ siê, gdy domniemany zdrajca sta³ siê
prze³o¿onym patrioty. £agowski, weteran karmelickiego wiêzienia, wrêcz
odmówi³ wspó³pracy z Kozakowskim, gdy¿ cz³owiek, który sprawê niepodleg³oci swego kraju na szwank narazi³ w wiêzieniu, nie bêdzie jej szczerze
s³u¿y³ w polu32. Spór próbowali ³agodziæ genera³owie Klicki i Dziekoñski,
a tak¿e Roman So³tyk, który pojawi³ siê w województwie sandomierskim
z kompetencjami i stanowiskiem nadrzêdnym wobec zwanionych. £agowski
ust¹pi³ twierdz¹c, ¿e Kozakowski nigdy nie bêdzie nim dowodzi³. Zda³ dowództwo nad pu³kiem mjr. Janowi Wielhorskiemu, ale nie omieszka³ donieæ
o wszystkim naczelnemu wodzowi33. Kozakowski wiêcej roztropny  znaj¹c
nisk¹ wartoæ bojow¹ swoich si³  nie zamierza³ stawaæ do otwartej walki
29

ród³a, t. 1, s. 337.
Archiwum Pañstwowe w £owiczu [dalej AP£], rkps 209, k. 131, Klicki stwierdzi³, ¿e nie
móg³ w lepsze rêce oddaæ tak wa¿nego stanowiska; M£, rkps 4457, nr 178; ród³a, t. 1, s. 341.
31 M£, rkps 4457, nr 47; £agowski, op. cit., s. 1; Strze¿ek, Udzia³, s. 99; £agowskiemu
zlecono strze¿enie linii Wis³y od Kazimierza Dolnego do Zawichostu. W sprzyjaj¹cych okolicznociach mia³ prowadziæ ma³¹ wojnê na Lubelszczynie miêdzy Zamociem a granic¹ austriack¹.
Interpretowa³ instrukcjê jako polecenie samodzielnego dzia³ania z oddzia³em z³o¿onym z 2. Pu³ku
Jazdy Sandomierskiej, 500 ¿o³nierzami piechoty i 2 armatami. Pewnoci dodawa³a mu te¿
wczeniej powierzona komenda wyprawy na Wo³yñ (zawieszona na czas walki z Kreutzem).
32 M£, rkps 4457, nr 249, reakcja Klickiego na raport gen. Dziekoñskiego. Wzywa³
w oddzielnych pismach £agowskiego i Kozakowskiego do zgodnego dzia³ania w obliczu nieprzyjaciela (M£, rkps 4457, nr 242, 243). £agowski, op. cit., s. 1; W. Zwierkowski, Rys powstania,
walki i dzia³añ Polaków, Warszawa 1973, s. 170.
33 AP£, rkps 209, k. 125; M£, rkps 4457, nr 242, 243, 249; £agowski, op. cit., s. 2. So³tyk
zreorganizowa³ si³y nieregularne zgromadzone w województwie sandomierskim i powierzy³ dowództwo nad nimi Kozakowskiemu. By³a to tzw. dywizja sandomierska (Kolumna Ruchoma
Województwa Sandomierskiego) licz¹ca od 2 do 2,7 tys. zbrojnych w tym 600 jazdy, 500 strzelców i 1200 kosynierów wspartych przez 2 armaty 1-funtowe. Kozakowski twierdzi³, ¿e rozbudowa³ oddzia³ do 4 tys. ludzi (AGAD, rkps 278, k. 101; Ostrowski, op. cit., s. 8), co potwierdzi³ p³k
Antoni Lanckoroñski (Biblioteka Czartoryskich [dalej BCz], rkps 5297, k. 181).
30
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z Kreutzem (So³tyk go popiera³ w tym wzglêdzie). £agowski natomiast
chcia³ siê tylko ci¹gle biæ i oskar¿a³ Kozakowskiego, ¿e kryje siê po lasach
(las by³ jego ulubionym siedliskiem)34. Gdy koordynacjê dzia³añ przeciwko
Kreutzowi przej¹³ gen. Józef Dwernicki, £agowski doprowadzi³ do roz³amu
w dywizji sandomierskiej. Obj¹³ dowództwo nad swoim pu³kiem i od³¹czy³
siê od piechoty, któr¹ nadal dowodzi³ Kozakowski35. Ten drugi w swoich
raportach kategorycznie zaprzeczy³ rewelacjom £agowskiego i twierdzi³, i¿
zachowa³ komendê nad ca³ym oddzia³em w³¹cznie z szwadronami jazdy sandomierskiej oponenta36.
Nie by³ to spór o pietruszkê, gdy¿ formalny dowódca dywizji sandomierskiej móg³ przypisaæ sobie sukces odniesiony w wyprawie do Pu³aw (26 lutego), w której rozbito szwadron rosyjskich dragonów i zgarniêto wielu jeñców
wraz z obfit¹ zdobycz¹ materialn¹. £agowski i Kozakowski starali siê rozpropagowaæ w³asne osoby jako autorów sukcesu. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wycig ten wygra³ £agowski, gdy¿ ju¿ 26 lutego wieczorem wys³a³ do Naczelnego Wodza i prezesa rz¹du narodowego ks. Adama Czartoryskiego raporty,
w których przedstawia³ siebie jako wykonawcê akcji pomijaj¹c ca³kowicie
osobê swojego prze³o¿onego, tj. Kozakowskiego (do stolicy raporty £agowskiego dosz³y wieczorem 27 lutego)37. Kozakowski dzia³a³ po linii s³u¿bowej
i wys³a³ raporty Dwernickiemu i Klickiemu38. £agowski bra³ udzia³ w wyprawie pu³awskiej, ale jako dowódca szwadronu kawalerii (zdaniem Kozakowskiego by³ tylko ochotnikiem), niewiele móg³ wskóraæ w boju, który rozegra³
siê w stajniach pa³acowych pe³ni¹cych funkcjê rosyjskich koszar. G³ówny
ciê¿ar walki spoczywa³ na strzelcach sandomierskich dowodzonych przez
pp³k. Juliusza Ma³achowskiego, który nie mia³ dobrego zdania zarówno
o £agowskim, jak i Kozakowskim39. W zgodnej opinii wielu wiadków £a34 S. Barzykowski, Historia powstania listopadowego, t. 2, Poznañ 1883, s. 360 (ród³o
cytatów).
35 £agowski uzna³, ¿e wraz z odjazdem So³tyka odzyskuje moc rozkaz Naczelnego Wodza
z 12 lutego 1831 r., który wyznaczy³ mu zadanie prowadzenia ma³ej wojny i wczeniejsze
rozkazy, zlecaj¹ce przygotowanie i poprowadzenie wyprawy na Wo³yñ. £agowski, op. cit., s. 2.
36 AGAD, rkps 278, k. 102, rkps 465, k. 145, prezes komisji województwa sandomierskiego by³ wiadkiem, jak Dwernicki wydawa³ rozkazy Kozakowskiemu i So³tykowi; BCz, rkps
5297, k. 23; rkps 5300, k. 107, 129, rozkazy Dwernickiego dla Kozakowskiego; AMWP, Teka 39
H/3, sygn. 9269/c, k. 1; Oss., rkps 13282/III, k. 40.
37 W prasie warszawskiej ju¿ 1 III pojawi³a siê notatka o zwyciêstwie £agowskiego w Pu³awach (Kurier Warszawski, nr 59, 1 III 1831), a nastêpnego dnia pe³ny raport. Biblioteka
Polska w Pary¿u [dalej BP], rkps 424/5, k. 19; Zwierkowski, op. cit., s. 196.
38 £agowski, op. cit., s. 4, list Dwernickiego do £agowskiego, w którym t³umaczy siê,
dlaczego uzna³ Kozakowskiego za dowódcê wyprawy pu³awskiej. Wynika z niego, ¿e raport
Kozakowskiego odebra³ 26 lub 27 lutego.
39 £agowski twierdzi, ¿e to on przygotowa³ i przeprowadzi³ wyprawê do Pu³aw, a Ma³achowski do³¹czy³ do niego bez rozkazu Kozakowskiego (£agowski, op. cit., s. 3). Kozakowski
wyra¿a opiniê przeciwn¹. Uwa¿a, ¿e to on jest autorem sukcesu, gdy¿ £agowski jako jego
podkomendny podstêpnie przyw³aszczy³ sobie owoce jego pracy (AGAD, rkps 278, k. 103104,
Kozakowski do Naczelnego Wodza 5 VII 1831; BCz, rkps 5297, k. 181; Oss., rkps 13282/III,
k. 3941, Oss., mikrofilm 89c, nr 793, pismo Kozakowskiego do Naczelnego Wodza z 6 III 1831;
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gowski przyw³aszczy³ sobie zwyciêstwo Kozakowskiego40, ale te¿ bezzasadnie
obarczy³ go odpowiedzialnoci¹ za opuszczenie zdobytych Pu³aw, przez co
narazi³ je na rabunek i zniszczenie przez Rosjan. Wiadomo, ¿e Kozakowski
podj¹³ decyzjê o odwrocie po konsultacji z innymi oficerami, a £agowski by³
jednym z pierwszych, którzy wrócili na lewy brzeg Wis³y41. Ponadto zarzuca³
Kozakowskiemu, i¿ w ogóle nie uczestniczy³ w walkach o Pu³awy 26 lutego,
czemu zaprzecza³ jego oponent i wiadkowie wydarzeñ42.
Do otwartej rozgrywki personalnej dosz³o w Zwoleniu. £agowski wykorzysta³ w niej fakt, i¿ uczestnicy wyprawy pu³awskiej rozgrabili i ob³owili siê
zdobycz¹43. Wród ³upów wojennych znalaz³ siê sztandart jednego z dywizjonów i cerkiew polowa kazañskiego pu³ku dragonów. Jej najcenniejszym
elementem by³y  obraz Matki Boskiej (Najwiêtszej Marii Panny), krzy¿
i ewangelia o³tarzowa44. Krzy¿ znalaz³ siê w rêkach Kozakowskiego. PodkoK. Neufeld, Artyku³ nades³any, Kurier Polski, nr 468, 2 IV 1831, s. 422423; Ostrowski, op.
cit., s. 7, opinie Lanckoroñskiego, Wielhorskiego i Ma³achowskiego; L. Siemieñski, Dwaj Juliusze. Kartki z ostatnich dni ¿ywota, Kraków 1935, s. 4243, s. 63 Ma³achowski nazywa Kozakowskiego tytularnym dowódc¹, s. 66: nie jest orze³, lecz b³êdów nie pope³nia jak ten co go
oskar¿a [tzn. £agowski  T.S.], Kozakowski jego zdaniem to nie jest taktyk.
40 L. Sczaniecki, Pamiêtniki, Poznañ 1863, s. 192, 210; Siemieñski, op. cit., s. 66: £agowski jako starszy przypisuje sobie s³awê.
41 BCz, rkps 5297, k. 183; BP, rkps 411, k. 31, rkps 424/5, k. 1618; Oss:, mf 89c, nr 793;
Wyj¹tek z listu, Gazeta Polska, nr 64, 7 III 1831, s. 2; £agowski, op. cit., s. 4; J. Dwernicki,
Pamiêtniki jenera³a , Lwów 1870, s. 142; Ostrowski, op. cit., s. 7, 23; Siemieñski, op. cit.,
s. 4344, 47.
42 AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c. W kwietniu dyrektor fabryk ¿elaznych Haumann
skar¿y³ siê Generalnemu Dyrektorowi Fabryk Piotrowi Micha³owskiemu, ¿e £agowski w swoim
raporcie pomin¹³ udzia³ w wyprawie pu³awskiej strzelców z batalionu górników. Skarga dotar³a
nawet do marsza³ka sejmu W³adys³awa Ostrowskiego, szwagra Micha³owskiego. Kozakowski
twierdzi, ¿e w³¹czy³ siê do walki w Pu³awach na czele 2 kompanii strzelców (BCz, rkps 5297,
k. 181; Oss., mf 89c, nr 793; Neufeld, op. cit., s. 422; Ostrowski, op. cit., s. 78).
43 W polskich ród³ach znajdujemy wzmianki o zabiciu od 30 do 35 ¿o³nierzy rosyjskich.
Rany odnios³o od 5 do 13, a do niewoli dosta³o siê od 173 do 305 (w urzêdowych ród³ach
rosyjskich pada liczba 163 ¿o³nierzy zabitych, rannych i jeñców). Zdobycz obejmowa³a 2 furgony
pu³kowe m.in. z kancelari¹ i cerkwi¹ polow¹, jaszcz amunicyjny (keson), ponad sto (pisano te¿
o stu kilkudziesiêciu) fur ze zbo¿em, baga¿e, sprzêt wojskowy, uzbrojenie i oporz¹dzenie dla
jednego lub dwóch szwadronów jazdy, 90 koni kawaleryjskich (zdaniem Rosjan 113 ze 135).
Juliusz Ma³achowski pisa³ o 200 koniach, ale 100 z nich ukradli obywatele leni. £agowski
skar¿y³ siê, ¿e z 95 koni kawaleryjskich mjr Wielhorski zdo³a³ ocaliæ tylko 13 dla 2. Pu³ku Jazdy
Sandomierskiej. Resztê rozkradziono. £agowski pisa³, ¿e w mgnieniu oka furgony obdarte
zosta³y. Broñ, [ ] umundurowanie kompletne na dwa szwadrony, narzêdzia ciesielskie, kowalskie i lusarskie, wszystko przepad³o; 14 III Dwernicki pisa³, ¿e ka¿demu strzelcowi z komendy
Ma³achowskiego najmniej po 2 tysi¹ce dosta³o siê. Mia³a to byæ zachêta do wstêpowania
w szeregi strzelców (BCz: 5300, k. 179).
44 W ewangelii o³tarzowej kazañskiego pu³ku na d³ugie lata zachowa³ siê wpis: Ksiêgê tê
Ewangelii nale¿¹c¹ do Cerkwi obozowej Pu³ku Dragonów Kazañskich przez waleczne wojska
narodowe pod wodz¹ Pu³kownika £agowskiego zdobyt¹ na nieprzyjacielu w Pu³awach dnia
2 marca 1831 r. w walce za niepodleg³oæ narodow¹, do zbioru pami¹tek w Pu³awach Rz¹d
Narodowy przeznaczy³, Dnia 20 Marca 1831. Podpisy cz³onków rz¹du. AGAD, rkps 262, k. 103;
Â. Í. Øóñòîâ, Èñòîðèÿ 25-ãî äðàãóíñêaãî Êàçàíñêaãî ïîëêà. 17011901 ãã, Êèåâú, 1901, s. 135.
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mendni oficerowie przekazali mu go w dowód uznania za sprawne dowodzenie oddzia³em. Pod adresem z³o¿y³o podpis ponad 30 oficerów (wyj¹wszy
kilku tylko indywiduów). Znamienne, ¿e uczynili to te¿ podkomendni £agowskiego, w tym szef szwadronu Jan Wielhorski, kpt. Kajetan Bogucki i mjr
Florian Karczewski45. Na temat wartoci materialnej krzy¿a kr¹¿y³y nie
tylko w oddziale, ale i w stolicy rozbie¿ne opinie. Pada³y sumy od 200 z³ do
120 tys. z³otych, a nawet 50 tys. rubli. Kozakowskiemu i jego szefowi sztabu
mjr. Maciejowi Grodzickiemu przypisano te¿ zaw³aszczenie rzeczy osobistych
wziêtych do niewoli oficerów rosyjskich46.
£agowskiego oburzy³o samowolne rozdysponowanie zdobyczy. Kozakowski podarowany krzy¿ powierzy³ ma³¿once na wieczn¹ pami¹tkê swego zwyciêstwa w Pu³awach, a obraz Matki Boskiej wys³a³ do kocio³a Pijarów
w Radomiu47. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e skarb pañstwa utraci³ kontrolê
nad zasobami, które powinny zasiliæ przynajmniej oddzia³y w województwie
sandomierskim. £agowski oskar¿a³ Kozakowskiego o ich zmarnotrawienie
i o demoralizacjê nowo zaciê¿nych ¿o³nierzy48. Trzeba mu przyznaæ racjê.
Kozakowski pope³ni³ powa¿ny b³¹d, gdy¿ i tak nie cieszy³ siê dobr¹ opini¹
je¿eli chodzi o sprawy finansowe. Zbiera³ tego owoce.
28 lutego £agowski oburzony postêpowaniem Kozakowskiego z czêci¹
oficerów swojego pu³ku publicznie zarzuci³ mu dopuszczenie siê czynu niegodnego oraz zaw³aszczenie korzyci nale¿nych krajowi. Stwierdzi³, ¿e oficerowie nie mieli prawa darowaæ mu krzy¿a i zarzuci³ demoralizowanie
m³odszych oficerów i podkomendnych. Nastêpnie za zgod¹ ca³ego pu³ku odes³a³ do Warszawy cerkiew, a krzy¿, mimo ¿e by³ w rêkach Kozakowskiego,
ofiarowa³ Naczelnemu Wodzowi (w pimie znalaz³a siê podobno wzmianka, i¿
Kozakowski zabra³ go niegodnie [ ] uganiaj¹c siê za zdobycz¹). £agowski
sk³oni³ te¿ do podpisania aktu darowizny wszystkich oficerów pu³ku w³¹cznie
z tymi, którzy wczeniej podpisali adres dla Kozakowskiego. Do prezesa
komisji województwa sandomierskiego, Teofila Januszewicza, skierowano
45 AGAD, rkps 278, k. 102, Kozakowski wspomina³ o wiadectwie 8 sztabsoficerów
i 40 ni¿szych oficerów; Neufeld, op. cit., s. 423; Ostrowski, op. cit., s. 89.
46 BP, rkps 411, k. 31, cerkiew z krzy¿em i obrazem Matki Boskiej, szczeroz³oty wysadzany brylantami, w wartoci 50 000 rubli, któr¹ Moskale w osobliwej czci mieli Matuszk¹ zowi¹c, rkps 424/5, k. 1011, Jaszczyk czyli ma³y furgon z [ ] cerkiewk¹, o³tarz Matki Naj.
bogato ubrany, krzy¿ du¿y emaliowany i [ ] drogimi kamieniami. £agowski ca³¹ stracon¹
zdobycz szacowa³ na 300 tys. z³otych z 90 koñmi z ubraniem ca³ym; AMWP, Teka 39 H/3,
sygn. 9269/c, k. 8, Kozakowski dokona³ wyceny krzy¿a w urzêdzie miejskim Warszawy pod
tax¹ urzêdow¹. Jubiler przysiêg³y poda³ sumê 200 z³; A. Bukowiecki, List, Kurier Polski,
nr 460, 25 III 1831, s. 378, cerkiew z krzy¿em ruskim, krzy¿ z³oty diamentami sadzony;
£agowski, op. cit., s. 34, Kozakowski przyw³aszczy³ sobie krzy¿ i obraz matki najwiêtszej
wysadzony brylantami, nie pogardzi³ sprzêtami oficerów wziêtych w niewolê; Neufeld, op. cit.,
s. 423, krzy¿ nie jest z³otym i dyamentami sadzonym, lecz tylko poz³acanym i szkie³kami
ozdobnym; Ostrowski, op. cit., s. 9, rozg³oszono, ¿e Kozakowski porwa³ sobie krzy¿ z³oty
wartuj¹cy 4000 dukatów [ 80 tys. z³otych  T.S.].
47 AGAD, rkps 262, k. 83, 101; BP, rkps 424/5, k. 26; Bukowiecki, op. cit., s. 378.
48 £agowski, op. cit., s. 3.
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probê, aby obraz Matki Boskiej podarowany kocio³owi Pijarów w Radomiu
odda³ pu³kowi sandomierskiemu (jako w³asnoæ pu³ku), a nastêpnie odes³a³
do rz¹du narodowego49.
Kozakowski nie wiedzia³, ¿e jego podkomendny wylewa³ na niego wiadra
pomyj w listach skierowanych do najwy¿szych w³adz powstania50. Przestrzega³ podleg³oci s³u¿bowej i wys³a³ raporty jedynie Dwernickiemu i Klickiemu.
Drugiego z nich poinformowa³ o otrzymanym krzy¿u (pisa³ o przyjacielskiej
pami¹tce mnie zrobionej przez Towarzyszów broni)51.
Na pocz¹tku marca Kozakowski i £agowski znaleli siê pod bezporedni¹
komend¹ Dwernickiego. W kolejnym boju o Pu³awy (2 marca) ponownie
uczestniczyli strzelcy z dywizji sandomierskiej, wspierani przez regularn¹
piechotê. Kozakowski móg³ wiêc sobie przypisaæ kolejny sukces52. Gdy Dwernicki kontynuowa³ marsz w g³¹b województwa lubelskiego i stoczy³ bój pod
Kurowem i Markuszowem, £agowski dowodzi³ kawaleri¹ z dywizji sandomierskiej, ale znajdowa³ siê przy niej tak¿e Kozakowski. Dwernicki  podobnie jak wczeniej Dziekoñski i So³tyk  wpad³ w wir walki miêdzy pu³kownikami, którzy wzajemnie oczerniali siê w jego oczach i ¿alili na konkurenta53.
Skorzysta³ z nadarzaj¹cej siê okazji (powo³a³ siê na rozkazy naczelnego dowództwa) i odes³a³ ich pod komendê gen. Juliana Sierawskiego, Dowódcy
Militarnego Województwa Sandomierskiego, którego obarczono zadaniem
obrony linii górnej Wis³y54. Na odchodnym Kozakowski próbowa³ pozbyæ siê
rywala. Prosi³ Dwernickiego, aby wzi¹³ go pod swoj¹ komendê. Nie by³o
tajemnic¹, ¿e g³ównym przeznaczeniem Dwernickiego by³a wyprawa na Wo³yñ, a polskie dowództwo ju¿ wczeniej chcia³o skierowaæ do tej prowincji
£agowskiego z wydzielonym oddzia³em55. Dwernicki nie uwzglêdni³ proby,
mimo ¿e naginanie rozkazów dowództwa nie by³o dla niego nowoci¹.
W Kazimierzu Dolnym Kozakowski z ust Sierawskiego dowiedzia³ siê, jak¹
laurkê w stolicy i w polskim dowództwie wystawi³ mu £agowski. Nie przej¹³
49 AGAD, rkps 262, k. 101, 17 III Rektor Zgromadzenia Pijarów w Radomiu odes³a³ obraz
do Warszawy; BP, rkps 424/5, k. 2728; £agowski, op. cit., s. 3.
50 Siemieñski, op. cit., s. 63, £agowski zawsze z nim koty dr¹c przedstawi³ go jak najohydniej w Warszawie, psy wiesza na Kozakowskim.
51 AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 7; Ostrowski, op. cit., s. 24, przypis 4, Kozakowski
w raporcie sporz¹dzonym zaraz po bitwie poinformowa³ Klickiego o krzy¿u, który mu podarowali oficerowie. Spyta³ siê nawet, czy mo¿e go przyj¹æ. Klicki podobno odpisa³, ¿e korzyæ publicznemu skarbowi zbyt ma³a i winszowa³ zaszczytu, którym pogardzaæ nie wolno. Wkrótce okaza³o siê, ¿e ten raport uratuje Kozakowskiego przed s¹dem wojennym.
52 AGAD, rkps 278, k. 104, wytrzyma³em szeciogodzinn¹ potyczkê, nie odpuci³em pozycji Pu³aw, któr¹ póniej zaj¹³ gen. Dwernicki; Oss, rkps 13282/III, k. 41, broni³em ze strzelcami i czêci¹ piechoty przys³anej przez gen. Dwernickiego Pu³aw, sk¹d nieprzyjaciel ze znaczn¹
strat¹ odparty zosta³.
53 AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 12. Dwernicki nie móg³ opowiedzieæ siê po jednej
ze stron. T³umaczy³ siê tym, i¿ by³ niewiadomy ca³ej tej okolicznoci.
54 AMWP: Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 1; BP, rkps 424/5, k. 41; Dwernicki, op. cit., s. 47.
55 AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 1; AP£, rkps 209, k. 90, 112113; M£, rkps 4457,
nr 353; ród³a, t. 1, s. 287, 375.
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siê tym zbytnio, gdy¿ s¹dzi³, i¿ opinie podkomendnych zbij¹ skargi przeciwnika. Tymczasem jego dywizja sandomierska rozpad³a siê i faktycznie straci³
te¿ komendê na si³ami zbrojnymi województwa na rzecz Sierawskiego. W tej
sytuacji zamierza³ ze strzelcami Juliusza Ma³achowskiego ruszyæ do województwa lubelskiego w celu prowadzenia ma³ej wojny. Sierawski mia³ jednak
inne plany. Poleci³ mu rozpocz¹æ organizacjê korpusu strzelców z ochotników
pozyskanych w województwach sandomierskim i krakowskim56. W trakcie
realizacji tego zadania, w Kielcach, Kozakowski odczu³ realne skutki dzia³alnoci £agowskiego.
6 marca pod Kazimierzem Dolnym Kozakowski po rozmowie z gen. Sierawskim napisa³ raport do naczelnego wodza, w którym przedstawi³ swoj¹
wersjê wyprawy pu³awskiej 26 lutego i dzia³añ dywizji sandomierskiej od
17 lutego, gdy odebra³ rozkaz Klickiego i nominacjê na dowódcê si³ zbrojnych
województwa sandomierskiego57. Stwierdzi³, ¿e jego konkurent przyw³aszczy³ sobie zwyciêstwo podstêpnym raportem. Oficerowie z kolumny sandomierskiej zdawali sobie z tego sprawê i prosi³ wraz z nimi, aby Skrzynecki
nakaza³ sprostowaæ k³amstwa £agowskiego. G³ównie chodzi³o o przedstawienie rzetelnego obrazu wyprawy i podanie pe³nej listy jej uczestników w³¹cznie ze strzelcami z batalionu górników (£agowski wymieni³ tylko 180 strzelców pp³k. Ma³achowskiego i szwadron jazdy sandomierskiej mjr. Jana
Wielhorskiego). Kozakowski chwali³ siê, ¿e jego kolumna ponios³a w trakcie
dzia³añ przeciwko Kreutzowi niewielkie straty (12 zabitych i 15 rannych).
Podkomendni oficerowie wynagrodzili mu dobre dowodzenie krzy¿em z cerkwi
pu³ku kazañskiego i potwierdzili to adresem, na którym z³o¿yli podpisy. Kpt.
Brzeziñski odda³ raport Skrzyneckiemu wraz ze sztandartem58. Kozakowski
nie wiedzia³, ¿e w tym momencie Pr¹dzyñski i Chrzanowski wiedzieli o rzekomym zaw³aszczeniu przez niego krzy¿a. Pierwszy z nich siêgn¹³ po tê broñ59.
Skrzynecki przyj¹³ Brzeziñskiego. Zadowoli³ go sztandart, który 8 marca
przekaza³ rz¹dowi narodowemu z informacj¹, ¿e to ju¿ czwarty zdobyty
w polu na przeciwniku60. Dowiedzia³ siê te¿ ze zdziwieniem, ¿e to p³k Kozakowski dowodzi³ polskim oddzia³em w Pu³awach, a nie £agowski. Rozgorza³a
dyskusja na ten temat. Uczestniczyli w niej genera³owie Klicki i Skrzynecki,
pu³kownicy, najbli¿si doradcy naczelnego wodza, Pr¹dzyñski (kwatermistrz
generalny armii) i Chrzanowski (szef sztabu) oraz kpt. Brzeziñski. Klicki
56

AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 12, 56.
Kozakowski nieustannie pisze, ¿e £agowski mia³ stopieñ podpu³kownika. Tymczasem
w po³owie stycznia 1831 r. awansowa³ na pu³kownika. Kozakowski mia³ d³u¿szy sta¿ s³u¿by
w tym stopniu. AGAD, rkps 278, k. 1; Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego [dalej BUW],
rkps 562, lista starszeñstwa armii polskiej; Stempowski, op. cit., s. 11, Pu³kownik Gwardii
Honorowej.
58 Oss., mf 89c, nr 793, rkps 13282, k. 3941.
59 AGAD, rkps 278, k. 104.
60 Poinformowa³ rz¹d, ¿e wpad³ w rêce polskie w Pu³awach dnia 2 marca (AGAD, rkps
262, k. 86). W korespondencji rz¹dowej na temat losów zdobyczy z Pu³aw w ogóle nie pojawia
siê nazwisko Kozakowskiego, a poza tym jako data bitwy figuruje 2 marca, a nie 26 lutego.
57
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popar³ wersjê Kozakowskiego i przypomnia³ okolicznoci przekazania mu
komendy nad si³¹ zbrojn¹ w województwie sandomierskim. Stwierdzi³ te¿, ¿e
£agowski ¿adnej tam komendy nie ma, gdy¿ jego przeznaczeniem jest wyprawa na Wo³yñ61. Przypomnia³ tak¿e, ¿e odebra³ raport Kozakowskiego.
Okaza³o siê, ¿e Skrzynecki nie zna³ jego treci, gdy¿ nie dotar³ on do szefa
sztabu62. Nie móg³ wiêc zaj¹æ stanowiska w kwestii dowództwa w wyprawie
pu³awskiej. Jego wahanie wykorzysta³ Pr¹dzyñski, który zdecydowanie stan¹³ po stronie £agowskiego. G³ównym argumentem by³ list ¿ony kwatermistrza, Emilii Pr¹dzyñskiej, która by³a wiadkiem wydarzeñ w Pu³awach
26 lutego63. Brzeziñski, który kategorycznie tej wersji wydarzeñ zaprzeczy³,
gotowy by³ nawet okazaæ instrukcjê, jak¹ odebra³ od Kozakowskiego przed
atakiem. Niestety, jak to zwykle bywa w wojsku, ni¿szy stopniem nie by³
w stanie przekrzyczeæ Pr¹dzyñskiego i Chrzanowskiego. Dosta³ rozkaz wyjazdu z Warszawy, a o orderze Virtuti Militari, do którego przedstawi³ go
Kozakowski jako w po³owie zwyciêzcy Pu³aw móg³ tylko pomarzyæ64. Pr¹dzyñski i Chrzanowski poszli za ciosem i oskar¿yli Kozakowskiego o bezprawne przyjêcie krzy¿a z cerkwi dragonów kazañskich, gdy¿ podkomendni
oficerowie nie mieli prawa nagrodziæ zas³ug prze³o¿onego, gdy¿ ten przywilej
samemu Wodzowi s³u¿y65. 7 marca do genera³ów Dwernickiego i Sierawskiego powêdrowa³y rozkazy Szefa Sztabu G³ównego (tj. Chrzanowskiego),
w których wezwano ich, aby bezzw³ocznie odebrali Kozakowskiemu dowództwo i odes³ali go do Warszawy wraz z jego szefem sztabu, mjr. Maciejem
Grodzickim66. Dowódca Gwardii Ruchomej województwa sandomierskiego
18 marca poleci³ Kozakowskiemu bezzw³ocznie udaæ siê do Sztabu G³ównego
dla odebrania nowego przeznaczenia. Do³¹czy³ te¿ do swojego rozkazu rozkaz Chrzanowskiego67. W Radomiu Kozakowski spotka³ siê z Brzeziñskim
i dowiedzia³ siê, jaka jest prawdziwa przyczyna wezwania do stolicy. Mia³
czas, ¿eby przygotowaæ liniê obrony. Nadal uwa¿a³, ¿e nie pope³ni³ ¿adnego
przestêpstwa i zak³ada³, ¿e Pr¹dzyñskim i Chrzanowskim powodowa³a z³oæ
czy zazdroæ i chêæ zemsty68.
61 Klicki nie wiedzia³, ¿e Dwernicki powierzy³ £agowskiemu dowództwo nad kawaleri¹
w kolumnie Kozakowskiego.
62 Tak wynika to z dalszego przebiegu wydarzeñ. Klicki wspomnia³, i¿ przekaza³ raport
Chrzanowskiemu po zmianie na stanowisku naczelnego wodza. Tymczasem pod koniec marca
znajdowa³ siê on w jego sztabie, a nie w Sztabie G³ównym, na którego czele sta³ Chrzanowski.
63 BP, rkps 424/5, k. 1116, po bitwie £agowski przedstawi³ siê damom zgromadzonym
w pa³acu pu³awskim ks. El¿biety Czartoryskiej jako zwyciêzca i prawdopodobnie nawet nie
wspomnia³, ¿e jest z kolumny Kozakowskiego.
64 AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 67, Kozakowski opisa³ przebieg rozmów
w oparciu o relacjê kpt. Brzeziñskiego.
65 AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 7.
66 BCz, rkps 5297, k. 119, rkps 5300, k. 167. O Grodzickim by³a wzmianka tylko
w rozkazie do Dwernickiego. 24 III Naczelny Wódz odda³ go do dyspozycji Komisji Rz¹dowej
Wojny (Bielecki, op. cit., t. 2, s. 120).
67 AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 5; BCz, rkps 5297, k. 131.
68 AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 67.
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£agowski ju¿ na emigracji nie chcia³ przyznaæ, ¿e jego donosy da³y
Pr¹dzyñskiemu orê¿ do walki. Twierdzi³, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ odwo³ania
Kozakowskiego by³y b³êdy, które pope³ni³ 26 lutego w dniu bitwy w Pu³awach
(opuci³ osadê i pa³ac). Z satysfakcj¹ dowiedzia³ siê, ¿e Skrzynecki rozkaza³
komendantowi Radomia, aby Kozakowskiego aresztowaæ i pod eskort¹ ¿andarmów odes³aæ do Warszawy. Rozkaz wykonano, co potwierdzi³ te¿ pp³k
Ma³achowski. Natomiast Kozakowski, najbardziej zainteresowany, nie wspomina, ¿e podró¿owa³ do Warszawy jako wiêzieñ69. Gdy stawi³ siê w siedzibie
sztabu g³ównego, Chrzanowski od razu zarzuci³ mu bezprawne przyjêcie
krzy¿a cerkiewnego i zapowiedzia³ oddanie go pod s¹d wojenny. Kozakowski
broni³ siê bardzo umiejêtnie. Stwierdzi³, ¿e zdobycz zagarniêta w boju przez
obywateli nie p³atnych i owszem z w³asnej kieszeni si³ê zbrojnych powiêkszaj¹cych nale¿y do nich70. Krzy¿ by³ wiêc osobist¹ w³asnoci¹ zdobywców,
którzy mogli nim swobodnie dysponowaæ. Dla Kozakowskiego nie by³ on
odznak¹ honorow¹, ale raczej pami¹tk¹ obywatelsk¹. Odwo³a³ siê te¿ do
raportu, który z³o¿y³ Klickiemu. Chrzanowski zapozna³ siê z nim i po rozmowie ze Skrzyneckim zmieni³ ton. Nie straszy³ ju¿ s¹dem, ale nakaza³ Kozakowskiemu oddaæ krzy¿, gdy¿ rz¹d narodowy ca³¹ cerkiew, w³¹cznie z krzy¿em, podarowa³ naczelnemu wodzowi (poza ewangeli¹ o³tarzow¹)71. Domaga³
siê te¿ zwrotu adresu podpisanego przez oficerów, jako wiadectwa darowizny. Skrzynecki posun¹³ siê nawet do szanta¿u. Wstrzyma³ wyp³atê ¿o³du
Kozakowskiemu dopóki nie odda krzy¿a i wrêcz nachalnie domaga³ siê jego
zwrotu72. Kozakowski tymczasem nie chcia³ siê pozbyæ pami¹tki. Okaza³
nawet wycenê opiewaj¹c¹ na sumê 200 z³ i prosi³ o pozostawienie go w jego
rêkach. Ostatecznie przegra³ walkê, ale zachowa³ adres oficerów73. Oczywicie zdawa³ sobie sprawê, ¿e jego kariera w wojsku by³a ju¿ zagro¿ona.
Przyst¹pi³ do ataku, przede wszystkim z myl¹ o ratowaniu dobrego imienia.
Poda³ probê do naczelnego wodza o powo³anie s¹du, który wyjani³by niepo69

£agowski, op. cit., s. 4; Siemieñski, op. cit., s. 66, Ma³achowski pisa³ w jednym z listów
do matki nie zas³u¿y³ sobie [tzn. Kozakowski  T. S.], aby pod konwojem do Warszawy by³
odstawionym.
70 Wyjania siê te¿ kwestia, dlaczego Kozakowskiemu tak bardzo zale¿a³o na tym, aby
uwzglêdniæ w opisie wydarzeñ udzia³ strzelców z korpusu górniczego. W jego oddziale tylko
2. Pu³k Jazdy Sandomierskiej znajdowa³ siê na etacie pañstwa (formalnie od 21 lutego).
71 W Archiwum G³ównym Akt Dawnych zachowa³a siê korespondencja prowadzona na
najwy¿szych szczytach w³adzy dotycz¹ca kaplicy, obrazu Matki Boskiej i ewangelii. Co ciekawe,
w tej korespondencji brakuje wzmianek o krzy¿u. Kozakowski w swojej relacji w sposób delikatny, ale czytelny, sugerowa³, ¿e Skrzyneckiemu szczególnie zale¿a³o na krzy¿u. Naczelny Wódz
by³ za bardzo religijnym cz³owiekiem (AGAD, rkps 262, k. 83, 86, 92, 94, 95, 101).
72 AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 8. Kozakowski twierdzi³, ¿e odebra³ tylko ¿o³d
zaleg³y za czas prac pomiarowych w terenie i przez nastêpne 10 miesiêcy nie pobiera³ p³acy.
Zauwa¿y³, ¿e krzy¿ (warty jego zdaniem 200 z³) kosztowa³ go kilkanacie tysiêcy z³otych; Oss.,
mf 89b, nr 419, ga¿a zatrzymana za krzy¿.
73 AGAD, rkps 278, k. 104, Kozakowski w pimie do rz¹du z 5 VII stwierdza, ¿e krzy¿
zwróci³; Ostrowski, op. cit., s. 1920, Skrzynecki taxê podar³, pensji wyp³aciæ nie kaza³, a krzy¿
sobie zatrzyma³.
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rozumienia zwi¹zane z wypraw¹ pu³awsk¹ (w jego opinii mia³ ujawniæ ³garstwa £agowskiego), a tak¿e os¹dzi³ te osoby, które oczerni³y jego osobê
i nazwisko w oczach opinii publicznej podejrzeniem o zdradê Towarzystwa
Patriotycznego, przez co £ukasiñski i wiele innych osób skompromitowa³
i na wiêzienie narazi³. Domaga³ siê te¿ ukarania osób, które z ppor. Radkiewiczem szuka³y papierów z broni¹ w rêku z pogró¿kami nastawania na ¿ycie
i s³awê74. Skrzynecki nie chcia³ z nim rozmawiaæ. K³opot zrzuci³ na Chrzanowskiego, który prawdopodobnie zda³ sobie dopiero teraz sprawê, w jak¹
intrygê wpl¹ta³ go Pr¹dzyñski. Poinformowa³ Kozakowskiego, ¿e naczelny
wódz pogodzi siê z nim, je¿eli oka¿e wiadectwa podkomendnych, Ma³achowskiego lub Wielhorskiego, potwierdzaj¹ce jego wersjê wydarzeñ. Kozakowski zdoby³ te wiadectwa. Bardzo dobrze wyrazili siê o nim jako dowódcy
Wielhorski, Lanckoroñski (dwukrotnie) i Ma³achowski75. Ponadto Kozakowski pozyska³ owiadczenie komisji, na której czele sta³ gen. Jan Maletski
(dowódca korpusu in¿ynierów), i¿ skargi por. Radkiewicza i kilku oficerów
kwatermistrzostwa dotycz¹ce roszczeñ finansowych by³y bezpodstawne (zosta³y znikczemnione). Kozakowski, przekonany o s³usznoci swoich racji
i dysponuj¹c wiadectwami towarzyszy walk oraz opini¹ komisji, 8 maja 1831 r.
napisa³ list do Pr¹dzyñskiego. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e to on by³ ród³em jego
problemów. Odwo³a³ siê wiêc do jego dobrej woli i poprosi³ o opiekê. Stwierdzi³, ¿e po 25 latach wiernej s³u¿by ojczynie nie zas³ugiwa³ na to, aby dla
fa³szywego oskar¿enia Radkiewicza upaæ w opinii Mê¿ów, których potwarz
obrzydzenie sprawiæ powinno. O sprawie £ukasiñskiego i podejrzeniach
o wspó³pracê z tajn¹ policj¹ nawet nie wspomnia³. Skar¿y³ siê, ¿e wykonuje
zadania niegodne jego powo³ania. W tym bowiem czasie Komisja Rz¹dowa
Wojny (czyli ministerstwo wojny) odda³a go do dyspozycji gubernatora Warszawy, gen. Jana Krukowieckiego. Z jego to polecenia Kozakowski przeprowadzi³ inspekcjê szpitali w stolicy koncentruj¹c siê na tych, które zorganizowano dla chorych na cholerê. Krukowiecki by³ zadowolony z jego pracy.
W konkluzji listu Kozakowski prosi³ wrêcz, aby Pr¹dzyñski uj¹³ siê za nim
tak¿e z myl¹ o sobie. Zapewni³ go, ¿e wp³yniêcie na opiniê Skrzyneckiego
zrobi Mu [tj. Pr¹dzyñskiemu  T.S.] wewnêtrzn¹ pociechê. Liczy³ te¿ na
przywrócenie wyp³aty ¿o³du (o co postaraæ siê mia³ Chrzanowski) wstrzymanej za krzy¿, który w rêce Naczelnego Wodza przeze mnie oddany zosta³76.
74 Chodzi³o o materia³y potwierdzaj¹ce szpiegowsk¹ dzia³alnoæ Kozakowskiego w tajnej
policji, a prawdopodobnie te¿ o dokumenty obci¹¿aj¹ce Pr¹dzyñskiego (dla Kozakowskiego to on
by³ osob¹, która zleci³a przeszukanie jego domu zanim pojawi³ siê w Warszawie). Kozakowski
uwa¿a³, ¿e naruszenie miru domowego by³o barbarzyñskim czynem, na który, jak naiwnie
s¹dzi³, nie zdobyliby siê nawet Rosjanie (znalaz³em dom mój zgwa³cony, którego barbarzyñca
Nowosilcow nie mia³ podobnego uczyniæ napadu). AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 9;
Ostrowski, op. cit., s. 3.
75 BCz, rkps 5297, k. 181; Ostrowski, op. cit., s. 78. Kozakowski twierdzi³, i¿ posiada³ te¿
wiadectwo gen. Dwernickiego (Oss., mf 89b, nr 419).
76 Oss., mf 89b, nr 419; Ostrowski, op. cit., s. 20.
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Je¿eli Kozakowski liczy³, ¿e Pr¹dzyñski uderzy siê w pier i naprawi wyrz¹dzone mu krzywdy to siê pomyli³. Kwatermistrz generalny armii polskiej,
który pozby³ siê z kwatery g³ównej rywala w osobie Chrzanowskiego77, nie
zamierza³ uratowaæ Polaka od nies³awy (s³owa Kozakowskiego z listu). Nie
chodzi³o mu bowiem o bie¿¹ce wydarzenia, ale o te sprzed kilku lat. Z kolei
Skrzynecki ¿¹danie elementarnej sprawiedliwoci Kozakowskiego zby³ prostym owiadczenie, ¿e nie mia³ wp³ywu na orzeczenia s¹dów cywilnych. Jednoczenie da³ do zrozumienia, ¿e o s¹dzie wojennym Kozakowski nie ma
nawet co marzyæ. Nie przywróci³ go do s³u¿by czynnej i kaza³ szukaæ sprawiedliwoci w rz¹dzie narodowym. Jednak dobrze zdawa³ sobie sprawê, ¿e
rz¹d nie uczyni nic bez jego opinii w sprawach wojska. Formalnie sprawa nie
zosta³a wiêc wyjaniona78. Kozakowski nadal pozostawa³ w dyspozycji ministerstwa wojny, ale powszechnie uwa¿ano, ¿e jest to forma degradacji lub
kary na oficerze79. Kontynuowa³ walkê o dobre imiê. Aby oczyciæ siê
z zarzutu zdrady, a porednio szpiegostwa zwróci³ siê do Komitetu Rozpoznawczego, na którego czele sta³ Micha³ Hube. Do jego obowi¹zków nale¿a³o
m.in. rozpoznawanie spraw osób podejrzanych o szpiegostwo. 8 czerwca komitet wyda³ owiadczenie dotycz¹ce zeznañ Kozakowskiego w sprawie £ukasiñskiego. Stwierdzono w nim, i¿ zaprzeczy³ we wszystkim cele Towarzystwa, które przez niektórych cz³onków tego¿ Towarzystwa wyjawione
i przyznane by³y, a ponadto swoimi zeznaniami nikogo nie skompromitowa³
i na przeladowanie przemocy nie narazi³. Potwierdzono te¿ fakt, i¿ przez
4 lata Kozakowski by³ obserwowany i szpiegowany przez tajn¹ policjê.
Powy¿sze stwierdzono m.in. w oparciu o raport komisji ledczej z 4 czerwca
1823 r. w którym znalaz³y siê protoko³y przes³uchañ80. Miesi¹c póniej rz¹d
narodowy zaaprobowa³ starania Kozakowskiego o powrót do s³u¿by. Skrzynecki potwierdzi³, i¿ jest on oddany do dyspozycji komisji wojny i zapowiedzia³, ¿e
stosownie do potrzeb i zdolnoci Kozakowskiego u¿yæ nie omieszka81. Powrót
77

Na pocz¹tku maja Chrzanowski opuci³ kwaterê g³ówn¹ i na czele wydzielonego korpusu rozpocz¹³ dzia³ania na Lubelszczynie. Skrzynecki nie rozpacza³ nad utrat¹ szefa sztabu,
który skrytykowa³ otwarcie jego strategiê prowadzenia wojny (prowadzimy tê wojnê jak tchórze, lepiej by by³o z³o¿yæ po prostu broñ). Pr¹dzyñski nie zdoby³ siê na tak radykalny krok.
Kozakowski pisa³ list do Pr¹dzyñskiego 6 maja. Nie wiedzia³, ¿e w kwaterze g³ównej nie ma ju¿
Chrzanowskiego. List wióz³ towarzysz broni Kozakowskiego, kpt. Karol Neufeld, asesor wydzia³u lenictwa komisji skarbu (robi³ ze mn¹ kilka wypraw, dzi chce mi oddaæ ostatni¹ pos³ugê
pomyln¹ lub odmown¹ odnosz¹c mi odpowied).
78 AMWP, Teka 39 H/3, sygn. 9269/c, k. 9; Zwierkowski, op. cit., s. 403, Skrzynecki unika³
rozstrzygania sporów za porednictwem s¹dów wojennych i nie zag³êbia³ siê, czyli nie poszukiwa³ g³êbiej przyczyn kontrowersyjnych wydarzeñ. W trakcie powstania listopadowego uzbiera³o
siê kilka takich spraw nawet na najwy¿szych szczeblach dowodzenia. W efekcie, jak pisa³ po
latach Zwierkowski, winni unikali kary. Do takich niewyjanionych spraw zaliczy³ konflikt
miêdzy £agowskim a Kozakowskim nie zdaj¹c sobie sprawy, kto faktycznie sta³ za pierwszym
z wy¿ej wymienionych pu³kowników.
79 Ostrowski, op. cit., s. 20.
80 Idem, s. 1517.
81 Idem, s. 20.
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do czynnej armii mia³ jednak zamkniêty. Nie pomóg³ mu nawet fakt, i¿
Pr¹dzyñski popad³ w nie³askê u Skrzyneckiego. 11 sierpnia powierzono mu
drugorzêdne zadanie. Komisja wojny przydzieli³a go do pomocy dowódcy
pospolitego ruszenia w województwie p³ockim, p³k. Augustynowi Zawadzkiemu. Do wrzenia 1831 r. zajmowa³ siê aktywnie formowaniem tzw. ruchomego pospolitego ruszenia, a wiêc oddzia³ów, które mog³y czynnie wesprzeæ
armiê regularn¹ w walce82. Patrzono mu jednak uwa¿nie na rêce83. Po upadku powstania emigrowa³ do Francji i nie s³u¿y³ w armii rosyjskiej, co zarzuci³
mu Pr¹dzyñski w swoich pamiêtnikach. Nie anga¿owa³ siê w spory polityczne. Za udzia³ w wojnie zap³aci³ utrat¹ dóbr84. Nie móg³ pogodziæ siê z faktem,
i¿ osoby odpowiedzialne za zwichrowanie mu kariery nie ponios³y za to kary.
W jego obronie Józefat Boles³aw Ostrowski napisa³ broszurê85, która wywo³a³ tylko gwa³towna polemikê ze strony £agowskiego, a tak¿e sprostowanie
Janusza Czetwertyñskiego (podwa¿y³ jego udzia³ w wydarzeniach rozgrywaj¹cych siê w Siedlcach 2 XII 1830 r.). Spór miêdzy Kozakowskim i £agowskim rozstrzygn¹æ mia³ Joachim Lelewel, ale nie podj¹³ siê tego zadania86.
Pr¹dzyñski, który nie dzieli³ emigracyjnego chleba z towarzyszami broni,
w swoich pamiêtnikach podtrzyma³ tezê, ¿e Kozakowski by³ z³ym cz³owiekiem. Szpiegostwa ju¿ mu nie wypomnia³, gdy¿ prawdopodobnie przyj¹³ do
wiadomoci opiniê Komitetu Rozpoznawczego. Wbi³ jednak szpilkê w swojego
przeciwnika twierdz¹c, ¿e przeszed³ na s³u¿bê rosyjsk¹87. Co do wyprawy
82 BP, rkps 349, k. 41, 49, 53, 123 (plan dzia³añ w sierpniu 1831 r. przeciwko oddzia³om
rosyjskim w województwie p³ockim).
83 ród³a, t. 4, s. 214, w raporcie do prezesa rz¹du Jana Krukowieckiego por. Stanis³aw
Lessel informowa³ o czynnociach Kozakowskiego i przekaza³ jego s³owa, i¿ wszystkie dotychczasowe wydatki ze swoich robi funduszów.
84 Gazeta Warszawska, nr 24, 24 I 1836; Tygodnik Petersburski, nr 71, 14/26 IX 1834.
Honorata Kozakowska, ¿ona Franciszka Kozakowskiego, w 1834 r. uzyska³a przebaczenie namiestnika za przestêpstwo z kategorii Jana Skalskiego. Prawdopodobnie chodzi³o o utrzymywanie
kontaktów z osobami spoza Królestwa Polskiego. W 1840 r. pani Honorata znalaz³a siê w gronie
prenumeratorów biografii Iwana Paskiewicza, namiestnika Królestwa Polskiego od 1832 r. Syn
Kozakowskiego o imieniu Krakus mieszka³ w powiecie ostro³êckim (Dyl¹gowa, op. cit., s. 601).
85 Askenazy, op. cit., t. 1, s. 383, pracê Ostrowskiego scharakteryzowa³ jako pamflet
apologetyczny, który móg³ raczej rzuciæ cieñ na charakter Kozakowskiego, gdy¿ g³ówne okolicznoci zosta³y przemilczane. Z t¹ opini¹ trzeba siê jak najbardziej zgodziæ, gdy¿ w broszurze
niewiele by³o informacji o przebiegu ledztwa w 1825 r. Kozakowski nie ujawni³ ¿adnych
informacji o sprawach finansowych i pretensjach oficerów.
86 Dyl¹gowa, op. cit., s. 601.
87 W pamiêtnikach Pr¹dzyñskiego Kozakowski figuruje pod imieniem W³adys³aw. W armii
rosyjskiej s³u¿y³ W³adys³aw Kozakowski, ale by³ on synem Adama (linia W³adys³awa Kozakowskiego na Towianach). Ojcem p³k. Franciszka Kozakowskiego by³ Micha³ (linia Micha³a Kozakowskiego z Ku³wy). Nie mo¿na myliæ go z Franciszkiem Kozakowskim (synem Adama, brata
Micha³a), który w latach 18081812 by³ marsza³kiem szlachty powiatu kowieñskiego i w 1834 r.
figuruje w spisie szlachty wileñskiej uczestnicz¹cej w wyborach na terenie powiatu upitskiego
(zmar³ w roku 1848). P³k Kozakowski po powstaniu znalaz³ siê we Francji, co potwierdzaj¹
ród³a archiwalne (R. Bielecki, Zarys rozproszenia Wielkiej Emigracji we Francji 18311837,
£ód 1986, s. 203, 206. Wiêcej informacji o rodzinie Kozakowskiego patrz A. Boniecki, Herbarz
polski, t. 12, Warszawa 1908, s. 4849.
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pu³awskiej uzna³, i¿ zorganizowali j¹ wspólnie Kozakowski i £agowski, ale
drugiego z nich wskaza³ jako dowódcê oddzia³u, który zamys³ zrealizowa³
(potwierdzi³ te¿ fakt, i¿ to Kozakowski dowodzi³ kolumn¹)88. Z du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿na przyj¹æ, ¿e Kozakowski i £agowski nie pogodzili siê do mierci89.
SUMMARY
The article discusses the events of the November Uprising of 18301831. It
analyzes the relationships between high-ranking commanders of the Polish army.
Ignacy Pr¹dzyñski, an outstanding staff officer and the author of military operation
plans, and Piotr £agowski, an irreproachable patriot, ruined the military career of
Franciszek Kozakowski based on unverified rumors. They accused Kozakowski of
collaborating with the secret police with the aim of quashing the Polish independence movement, denouncing the Patriotic Society, abetting the imprisonment of patriots, among them Pr¹dzyñski, and of conduct unworthy of an officer, including
financial mismanagement and unlawful seizure of war spoils. Kozakowski made
extensive attempts to regain his good name by appealing to the vetting authority
(Vetting Committee) and subordinate officers who served under his command during
the uprising in Sandomierz Voivodeship. Despite positive opinions of high-ranking
officers and a favorable decision of the Vetting Committee, Kozakowski was unable
to regain the rank he had occupied before Pr¹dzyñski and £agowski launched their
defamatory campaign.

88

Pr¹dzyñski, op. cit., t. 1, s. 27, 559560, 567.
£agowski zmar³ 5 V 1843 r. w Pary¿u i z pewnoci¹ nie zaprosi³ na pogrzeb swojego
oponenta (zapobiegliwie wczeniej przygotowa³ zaproszenia dla wybranych osób). Kozakowski
prze¿y³ go o 3 lata. Zmar³ 18 VI 1846 r. w Grasse (na pó³noc od Cannes). Do 1841 r. mieszka³
w Pary¿u, a w latach 18421845 w Bezieries na po³udniu Francji. By³ sparali¿owany i lepy.
89
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Wiêkszoæ biografii Polaków  urzêdników w aparacie administracyjnym
Cesarstwa Rosyjskiego w XIX stuleciu pozostanie dla historyka tajemnic¹. Ta
grupa spo³eczna, pos³uguj¹ca siê na co dzieñ piórem w pracy zawodowej,
rzadko chwyta³a za pióro, by pozostawiæ po sobie lad dla potomnych. Nie
dba³a ona równie¿ o zabezpieczenie swojej osobistej dokumentacji  korespondencji, akt osobowych, akt w³asnoci, wywodów szlacheckich (wiêkszoæ
urzêdników rekrutowa³a siê ze zubo¿a³ej szlachty). Zachowane w archiwach
memuary czy listy stanowi¹ swoisty rarytas dla badaczy tego rodowiska.
Zachowane w Litewskim Pañstwowym Archiwum Historycznym w Wilnie
archiwum osobiste Artura Doliñskiego1, o którym ju¿ kilkukrotnie wzmiankowa³am w artyku³ach2, umo¿liwia nie tylko odtworzenie ¿yciorysu autora,
1 W Litewskim Pañstwowym Archiwum Historycznym w Wilnie zachowa³y siê rêkopimienne materia³y Artura Doliñskiego  jego pamiêtniki, obfita korespondencja, jak¹ prowadzi³
z bli¿sz¹ i dalsz¹ rodzin¹ oraz z przyjació³mi i znajomymi (kilka tysiêcy listów), korespondencja
s³u¿bowa, brudnopisy artyku³ów, które mia³ zamiar publikowaæ na ³amach rosyjskiej i polskiej
prasy, notatki s³u¿bowe, spisy codziennych wydatków, listy zakupów, gromadzone latami materia³y genealogiczne dotycz¹ce rodziny Doliñskich, opisy podró¿y, programy muzycznych wieczorów i koncertów, w których bra³ udzia³ i które organizowa³, listy goci, których zaprasza³ na
spotkania itp. Materia³y gromadzi³ w latach 18451909.
2 M. Korybut-Marciniak, Bli¿sze i dalsze podró¿e Artura Doliñskiego w wietle jego wspomnieñ, Echa Przesz³oci 2012, t. XIII, s. 227242; eadem, Na s³u¿bie w Petersburgu  stolica
carów w oczach Artura Doliñskiego, Echa Przesz³oci 2014, t. XV, s. 109126; eadem, Wilno
NowogródPetersburgWarszawa. ¯ycie carskiego urzêdnika, w: Litwa i jej s¹siedzi w relacjach
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ale daje szansê na poznanie jego najbli¿szego otoczenia. Sporód bliskich mu
osób, z którymi prowadzi³ o¿ywion¹ korespondencjê, szczególnie interesuj¹c¹
wydaje siê postaæ Romualda £azarowicza, jego przyrodniego brata, absolwenta Uniwersytetu Wileñskiego, carskiego urzêdnika, który w kwiecie wieku ku
zaskoczeniu swojego rodowiska postanowi³ przerwaæ karierê, zerwaæ z dotychczasowym ¿yciem, porzuciæ ¿onê i wst¹piæ do zakonu. Sytuacja polityczna po powstaniu styczniowym zmusi³a go do opuszczenia Litwy. Jako kap³an
zakoñczy³ ¿ycie w Rzymie w wieku 67 lat.
¯yciorys Romualda £azarowicza to nie tylko fascynuj¹ca opowieæ o dziewiêtnastowiecznych realiach ¿ycia reprezentanta zubo¿a³ej szlachty, który
w rzeczywistoci zaborowej decyduje siê na podjêcie s³u¿by cywilnej. Ods³ania on znacznie wiêcej. Ukazuje dylematy Polaka/katolika, mieszkañca guberni zachodnich, który usi³uje pogodziæ swój wiatopogl¹d z trudn¹ rzeczywistoci¹ biurowego wiata. Zwraca uwagê na decyzje natury moralnej,
z jakimi Polacy musieli siê zmagaæ. Ukazuje to, czego czêsto badacze nie s¹
w stanie wychwyciæ, co wymyka siê historykom skupionym na ród³ach urzêdowych  obc¹ s³u¿bê jako jedyn¹ mo¿liwoæ egzystencji, poszukiwanie
w niej wartoci, które mog¹ s³u¿yæ polskiemu spo³eczeñstwu, niezgodê na
korupcjê i niesprawiedliwoæ, wewnêtrzny konflikt, a jednoczenie zupe³ny
brak innej alternatywy. Zewnêtrzna akceptacja i wewnêtrzna niezgoda3 w tej
biografii jest niezwykle wyrazista.
Romuald £azarowicz by³ pierworodnym synem Antoniego £azarowicza
i Tekli Eherenkreutz. £azrowicze herbu Kociesza wywodzili siê ze szlachty
zagrodowej z terenów Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego4. W XIX stuleciu gospodarowanie ziemi¹ przesta³o byæ ich podstaw¹ utrzymania. Romuald urodzi³ siê w 1811 r. w Warszawie  wówczas jego ojciec czasowo pracowa³
w kancelarii warszawskiego gubernatora wojennego5. W 1818 r. rodzina £awzajemnych (XVIIXIX w.), red. I. Janicka, A. Ko³odziejczyk, OlsztynGdañsk 2014, s. 113124;
eadem, Stanis³aw i Artur Doliñscy  rosyjscy urzêdnicy. Problem to¿samoci Polaków w obcej
s³u¿bie, w: Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹. Ugoda, lojalizm i legalizm. Dusza urzêdnika
 ludzie i ich kariery, red. Andrzej Szmyt, Olsztyn 2015, s. 123142; eadem, Dziecko w rodzinie
urzêdniczej w wietle materia³ów Artura Doliñskiego, referat wyg³oszony podczas III sesji ¯ycie
prywatne Polaków w XIX wieku. wiat dziecka, £ód 89 padziernika 2015 [w druku];
eadem, Polak/katolik/urzêdnik carski  Artur Doliñski w rosyjskiej s³u¿bie cywilnej, referat
wyg³oszony podczas konferencji: Europa rodkowa i Wschodnia inter-, wielo-, transkulturowo,
Czêstochowa 89 grudnia 2015 [w druku]. Opublikowany zosta³ równie¿ pamiêtnik Doliñskiego:
A. Doliñski, Miêdzy Wilnem a Petersburgiem. Pamiêtniki Artura Doliñskiego, wstêp i oprac.
M. Korybut-Marciniak, Olsztyn 2014, s. 166176.
3 Pod takim podtytu³em  ze znakiem zapytania ukaza³a siê publikacja pt. Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹. Ugoda, lojalizm i legalizm. Dusza urzêdnika  zewnêtrzna akceptacja
i wewnêtrzna niezgoda?, red. N. Kasparek, M. Klempert, Olsztyn 2015. Podejmuj¹c próbê
charakterystyki postawy Romualda £azarowicza ze znaku zapytania mo¿na zrezygnowaæ.
4 A. Boniecki, Herbarz polski, t. XV, Warszawa 1901, s. 241; idem, Poczet rodów w Wielkim
Ksiêstwie Litewskim w XV i XVI wieku, Warszawa 1883, s. 169; K. Niesiecki, Herbarz polski,
t. VI, Lipsk, 1841, s. 32; J. Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego, t. IV,
Rzeszów 2001, s. 55; G. B³aszczyk, Herbarz szlachty ¿mudzkiej, t. III, s. 420.
5 A. Doliñski, Miêdzy Wilnem , s. 143158.
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zarowiczów przeprowadzi³a siê do Wilna, a ojciec podj¹³ pracê sekretarza
w kancelarii wileñskiego gubernatora cywilnego. Romuald mia³ wówczas
czworo m³odszego rodzeñstwa  trzy siostry i brata. Niespodziewanie w 1825 r.
zmar³ jego ojciec. Matka zdecydowa³a siê wówczas na powtórne ma³¿eñstwo
ze Stanis³awem Doliñskim  równie¿ urzêdnikiem pracuj¹cym w kancelarii
wileñskiego gubernatora cywilnego. Romuald studiowa³ w tym czasie na
Wydziale Nauk Moralnych i Politycznych Uniwersytetu Stefana Batorego.
Studia ukoñczy³ w 1829 r. jako kandydat obojga praw6. Bezporednio po
studiach zdecydowa³ siê wst¹piæ do s³u¿by cywilnej. S³u¿bê rozpocz¹³ w kancelarii wileñskiego gubernatora cywilnego 2 padziernika 1829 r. Byæ mo¿e
nie bez znaczenia by³ tu fakt, ¿e jego nie¿yj¹cy ojciec i ojczym byli pracownikami w³anie w tej kancelarii. Formualrnyje spiski z lat 1846 i 1848 daj¹
mo¿liwoæ dok³adnego przeledzenia jego cie¿ki kariery urzêdniczej. Ukazem Senatu Rz¹dz¹cego 29 listopada 1829 r. zosta³ mianowany na stanowisko sekretarza gubernatora cywilnego ze starszeñstwem od dnia wst¹pienia
do rzeczywistej s³u¿by. W lutym 1832 r. za wstawiennictwem prze³o¿onych
otrzyma³ jednorazow¹ nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoci 300 rubli srebrnych.
W po³owie stycznia 1833 r. zosta³ naczelnikiem sto³u (referatu)  sto³onaczelnikiem. W roku nastêpnym  20 padziernika 1834 otrzyma³ 10 rangê
w s³u¿bie cywilnej  tytu³ sekretarza kolegialnego (ze starszeñstwem od
31 grudnia 1831 r.)7. Po utworzeniu nowych etatów w kancelarii £azarowicz
zosta³ mianowany starszym pomocnikiem naczelnika kancelarii (1 padziernika 1836). Senat Rz¹dz¹cy w 1838 r. przyzna³ mu kolejny awans w tabeli
rang  otrzyma³ tytu³ radcy tytularnego (nr 1080)8.
31 marca 1837 r. Romuald £azarowicz zosta³ przeniesiony do kancelarii
wileñskiego gubernatora wojennego (i genera³-gubernatora grodzieñskiego,
miñskiego i bia³ostockiego). Funkcjê tê w latach 18311840 sprawowa³ ksi¹¿ê
Miko³aj Do³gorukow. Pocz¹tkowo otrzyma³ etat pomocnika sekretarza. By³ to
z pewnoci¹ awans, pomimo tego, ¿e otrzyma³ ni¿sze stanowisko. Prawdopodobnie sam wystosowa³ probê o przeniesienie do kancelarii genera³-gubernatora. W listopadzie 1837 r. otrzyma³ podwy¿kê pensji (niestety, nie zosta³a
podana kwota) oraz stanowisko sekretarza kancelarii genera³-gubernatora9.
W grudniu 1841 r. Senat Rz¹dz¹cy przyzna³ mu rangê asesora kolegialnego ze
starszeñstwem od 31 grudnia 1840 r. W maju 1845 r. zosta³ przeniesiony do
pomocy szefa kancelarii w celu usprawnienia rozpatrywania spraw. W okresie
urlopowym (czerwiec 1845) skierowano go do zajêcia siê ksiêgami sprawozdawczymi i dokumentacj¹ Wileñskiego Towarzystwa Dobroczynnoci. W lipcu tego
roku zobowi¹zany zosta³ do prowadzenia ksi¹g Wileñskiej Ziemskiej Policji10.
6

Idem, Ksi¹dz Romuald Salwian £azarowicz, Kronika Rodzinna, 1878, nr 11, s. 347348.
Lietuvos Valstybës Istorijos Archyvas [dalej LVIA], f. 378, inw. 131, sygn. 1039, Formularnyj spisok Romualda £azarowicza za god 1846, k. 6869.
8 Ibidem, k. 70.
9 Ibidem, k. 71.
10 Ibidem, k. 7273.
7
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Formularnyj spisok z 1848 r. podaje informacjê, ¿e w lutym 1847 r.
£azarowicz zosta³ w³¹czony do urzêdników 6 klasy w tabeli rang otrzymuj¹c
nominacjê na nadwornego radcê ze starszeñstwem od 22 padziernika 1845 r.11
W styczniu 1847 r. zosta³ zatwierdzony na cz³onka Wileñskiego Gubernialnego Komitetu Opieki nad Wiêniami12 . W czasie swojej s³u¿by wyst¹pi³ tylko
o jeden urlop. Jego zarobki w 1848 r. wynosi³y 514 rubli i 60 kopiejek
rocznie13.
O warunkach jego pracy dowiadujemy siê przede wszystkich z listów do
Artura Doliñskiego, m³odszego o 20 lat przyrodniego brata (bracia byli ze
sob¹ emocjonalnie zwi¹zani), które pisa³ regularnie od momentu wyjazdu
Artura do Nowogrodu (1849 r.). Doliñski po ukoñczeniu gimnazjum zdecydowa³ siê za namow¹ ojca na pracê w rosyjskiej administracji cywilnej. W 1851 r.
Romuald pociesza³ Artura, szukaj¹c pozytywnych stron jego s³u¿by poza Wilnem: Oddalenie Twoje ma swoje korzyci wzglêdem postêpu w s³u¿bie, która
jak wiesz dobrze w naszych stronach jest trudniejsza i mniej wdziêczna, chocia¿ w zamian mamy wiêcej pociech religijnych i rodzinne towarzystwo [ ]14.
Romuald £azarowicz jako urzêdnik wielokrotnie odnosi³ siê do nieuczciwych
praktyk, jakie stosowali prze³o¿eni w celu powiêkszenia zysków, za³atwiania
swoich partykularnych interesów. Zwraca³ uwagê na osoby, które musia³y
opuciæ Wilno, nie godz¹c siê z niemoralnymi regu³ami powszechnie przyjêtymi w biurokratycznych realiach15. Od 1852 r. coraz wyraniej wyra¿a³ zamiar opuszczenia Wilna i podjêcia zatrudnienia poza guberniami pó³nocnozachodnimi. By³o to podyktowane utrudnion¹ s³u¿b¹ na kresach wschodnich,
gdzie nie tylko mo¿liwoci awansu by³y ograniczone, ale równie¿ pensje
urzêdnicze ustalano na zdecydowanie ni¿szym poziomie. Urzêdnicy wyznania
katolickiego, pochodz¹cy z Kraju Zachodniego podlegali innym ustawom,
które utrudnia³y i ogranicza³y ich karierê16. W jednym z listów do Artura
Doliñskiego (marzec 1852) £azarowicz skar¿y³ siê na powszechn¹ biedê
w Wilnie, która wynika³a z nieurodzaju oraz na oszczêdnoci czynione przez
rz¹d, którego ofiar¹ stali siê w pierwszym rzêdzie urzêdnicy. Wówczas kancelaria gubernatora zosta³a pozbawiona kwoty przeznaczonej na dodatkowe
pensje i nagrody: [ ] w ten sposób utracilimy najwa¿niejsze ród³o przyzwoitego utrzymania siê przy wzrastaj¹cej co rok dro¿ynie na wszelkie
przedmioty ¿ycia, a ¿e nam nie dano obiecanych nowych sztatów [ros. eta11 LPAH, f. 378, inw. 131, sygn. 1039, Formularnyj spisok Romualda £azarowicza za god
1848, k. 58.
12 Ibidem, k. 59.
13 Ibidem, k. 52.
14 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
28 lipca 1851, k. 179.
15 Ibidem, k. 180.
16 Zob.: Î ïîñòóïëåíèè â ñëóæáó ìîëîäûõ ëþäåé èç äâîðÿí, w: Ïîëíîå ñîáðàíèå çàêîíîâ
Ðîññèéñêîé Èìïåðèè, 2-å ñîáðàíèå, t. 12, nr 9894, 23.01.1837, s. 5859; Î ðàçðåøåíèè æèòåëÿì
Çàïàäíûõ ãóáåðíèé ïîñòóïàòü â ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó ïî ñâèäåòåëüñòâàì Ðåâèçèîííûõ
Êîìèññèé, w: Ïîëíîå ñîáðàíèå , 2-å ñîáðàíèå, t. 15, nr 13047 z 4.01.1840 r., s. 34.

Romuald £azarowicz (18111878)  carski urzêdnik, zakonnik, kap³an

117

tów], które ju¿ w lepszych czasach dano wszystkim guberskim jurysdykom,
wiêc pokaza³o siê, ¿e osiedlimy na mielinie, czyli t³umacz¹c po ruski
îñòàëèñü â äóðàêàõ [ ]. Cieszymy siê tylko nadziej¹ pomylniejszej zmiany
na przysz³oæ, ale ¿e ta postawa nie bardzo jest posilna i ogrzewaj¹ca, trzeba
wiêc oprócz niej chwytaæ siê innych rodków17. Romuald ¿ywi³ nadziejê, ¿e
uda mu siê znaleæ posadê w Nowogrodzie albo w Petersburgu. Podj¹³ starania o zdobycie zatrudnienia w g³êbi Rosji. Szuka³ mo¿liwoci zatrudnienia
w Warszawie (mieszka³ tam jego teæ). We wrzeniu 1852 r. odby³ podró¿ do
Petersburga18; znalezienie posady okaza³o siê jednak trudniejsze ni¿ przewidywa³19. Nowe przepisy ministerialne ogranicza³y rekrutacjê, potrzeba by³o
protekcji, aby znaleæ pracê w administracji cywilnej. Posadê na stanowisku
cz³onka komisji budowlanej obieca³ mu wyjednaæ jego dawny prze³o¿ony, by³y
genera³-gubernator wileñski ksi¹¿ê Miko³aj Do³gorukow, oraz przyjaciel jego
ojczyma Eliasz Urazow. Z Do³gorukowem i Urazowem korespondowa³ w tej
sprawie ojczym  Stanis³aw Doliñski20. Mimo obietnic £azarowicz nie otrzyma³ wymarzonej posady. W zwi¹zku z narodzinami córki (Maria £azarowicz
urodzona 5 listopada 1852 r.) porzuci³ na jaki czas plany wyjazdu z Wilna,
uznaj¹c, ¿e ¿ycie z rodzin¹ w stolicy imperium rosyjskiego jest zbyt kosztowne21. mieræ kilkumiesiêcznej córki ponownie ukierunkowa³a jego plany na
wyjazd z Wilna. W korespondencji rysuj¹ siê starania o znalezienie zatrudnienia w ró¿nych miejscach  projektowa³ wyjazd do Warszawy, ponownie
zamierza³ udaæ siê do Petersburga, poszukiwa³ mo¿liwoci zatrudnienia
w Nowogrodzie. W licie z 7 stycznia 1854 r. sfrustrowany pisa³ do brata:
[ ] Nadzieje na przeniesienie do Nowogrodu oddali³y siê, od Do³gorukowa
nie otrzyma³em ¿adnej wiadomoci. Kariera utknê³a w martwym punkcie22.
Depresjê Romualda pog³êbia³y problemy zdrowotne jego ¿ony oraz wyjazdy
s³u¿bowe, które uniemo¿liwia³y zapewnienie jej opieki. Przez dwa lata
(18541855) £azarowicz otrzymywa³ zlecenia prowadzenia spraw poza Wilnem: w Miñsku, Kownie, Sto³pcach. W domu bywa³ w³aciwie jedynie na
wiêta (te¿ nie zawsze) i podczas wakacyjnego urlopu. Przygnêbienie wywo³ywa³y nie tylko same wyjazdy, ale równie¿ sprawy, które prowadzi³. Informacjê o kolejnej translokacji ojczyma  Stanis³awa Doliñskiego, który stara³
17 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
22 marca 1852, t. 1, k. 246247.
18 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Stanis³awa Doliñskiego do Artura Doliñskiego,
22 wrzenia 1852, t. 1, k. 303
19 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
19 wrzenia 1852, t. 1,k. 302.
20 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 99, List Artura Doliñskiego do Stanis³awa Doliñskiego,
8 padziernika 1852, k. 89. LPAH, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Stanis³awa Doliñskiego do
Artura Doliñskiego, 22 padziernika 1852, t. 1, k. 325.
21 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
15 grudnia 1852, t. 1, k. 347.
22 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
7 stycznia 1854, t. 1, k. 431.
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siê o przeniesienie z Jekaterynos³awia do Nowogrodu, a dosta³ zlecenie wyjazdu do Po³tawy skomentowa³: Taki to los biednych urzêdników, ¿e zamiast
wynagrodzenia d³ugoletniej zas³ugi rujnuj¹ swe zdrowie i fundusz. Ja spodziewam siê wkrótce ukoñczyæ swoje niegodziwe dzie³o, które miê okropnie
zmêczy³o i znudzi³o [ ]23.W jednym z listów do Artura Doliñskiego opisuje
swoj¹ codziennoæ urzêdnicz¹ w s³u¿bowej podró¿y, przedstawiaj¹c z nutk¹
ironii ¿ycie w prowincjonalnych miastach i miasteczkach: Ju¿ prawie drugi
rok up³ywa jak ci¹gle jestem w podró¿y i w separacji z moj¹ kochan¹ Anetk¹,
która mocno na tem cierpi i choruje z têsknoty. Podobny Turczynowi woja¿uj¹cemu przeje¿d¿am miasta, wioski i ¿ydowskie miasteczka, o których nie mo¿na
nic ciekawego napisaæ, bo wszystkie s¹ do siebie podobne. Coraz wiêcej poznajê ró¿nych rodzajów ludzi, ich s³aboci, wady i wystêpki, a wszystko to wcale
nie zachêca do wiata i czêsto naprowadza mnie na takie znudzenie i têsknotê,
¿e radbym wiat porzuciæ i zamieszkaæ gdzie w odludnym miejscu, bli¿ej
natury i dalej od wiatowych stosunków. Nie myl jednak aby i w tych stronach, które zwiedzi³em nie znaleli siê ludzie godni szacunku, ale s¹ to krople
w morzu, rzadko trafiaj¹ce siê oazy na pustyni [ ]. S¹ to meteory zaniesione
burz¹ w obce dla nich okolice, bo godni s¹ ¿yæ w lepszych czasach i innym
miejscu. W miastach guberskich i powiatowych ca³¹ zabaw¹ i codziennym
przedmiotem zatrudnienia jest preferans i wizyty etykietalne, w czasie po³udniowym przynajmniej dwa razy w miesi¹c, tu nale¿¹ mê¿czyni, mê¿atki,
wdowy i panny czekaj¹ce na mê¿ów. Przedmiotem rozmów s¹ nowinki miejskie, plotki, a u mê¿czyzn opowiadanie ró¿nych kolei szczêcia w grze preferansowej, która zajmuje ca³e wieczory  do 1 lub 2 godziny po pó³nocy, nie
tylko zim¹ ale i latem, kiedy mo¿na u¿yæ najlepszej przechadzki dla zdrowia.
O ksi¹¿kach bardzo trudno cokolwiek dowiedzieæ, bo na prowincji ludzie powa¿ni nie zajmuj¹ siê takim szkolarstwem. U mieszkañców wsi, czyli obywateli  dziedziców g³ównym celem jest zbieranie kapita³ów, albo robienie d³ugów,
komu gospodarka le idzie, a u wszystkich prawie najwa¿niejszym zajêciem s¹
procesa z s¹siadami. Otó¿ jest ca³a korzyæ z moich podró¿y [ ]24.
Zmêczenie Romualda £azarowicza ci¹g³ymi wyjazdami i brak mo¿liwoci
podwy¿ki mobilizowa³y go do ci¹g³ego poszukiwania nowego miejsca pracy.
Przyczyna d¹¿enia do zmiany stanowiska pracy tkwi³a te¿ g³êbiej. Jak wspomniano, prowadz¹c sprawê w Miñsku w 1854 r. pisa³: [ ] spodziewam siê
wkrótce ukoñczyæ swoje niegodziwe dzie³o, które miê okropnie zmêczy³o i znudzi³o [ ]25. Niegodziwe dzie³a, które by³y jego urzêdnicz¹ codziennoci¹,
powodowa³y coraz wiêksz¹ frustracjê. W sierpniu 1855 r. starania o zmianê
urzêdu przynios³y wreszcie skutek. Nowe stanowisko  cz³onka Wileñskiej
23 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
19 marca 1854, t. 1, k. 458.
24 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
17 lipca 1855, t., 1 k. 141.
25 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
19 marca 1854, t. 1, k. 458.
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Komisji Budowniczej  Romuald otrzyma³ 14 sierpnia 1855 r. dziêki wstawiennictwu Eliasza Urazowa. Nowa posada dawa³a gwarancjê ograniczenia
liczby wyjazdów oraz stabilizacji finansowej26. Otwiera³a mu równie¿ drogê
do awansu w s³u¿bie cywilnej i osi¹gniêcia tytu³u radcy stanu. Z tego stanowiska by³ bardzo zadowolony. W lutym 1856 r. pisa³ do brata: Co do mnie
jestem bardzo kontent ze swojej s³u¿by, gdy¿ mam pracy bardzo ma³o i kolegów bardzo dobrych27. Interesowa³ siê nadal stosunkami panuj¹cymi poród
urzêdników kancelarii gubernatora. Pisa³ o zmianach na ró¿nych stanowiskach, czystkach wywo³anych zmianami na wy¿szych stanowiskach (zmiana
gubernatora lub dyrektora kancelarii), o dymisjach  te wszystkie przetasowania w jeszcze wiêkszym stopniu utwierdza³y go w s³usznej decyzji zmiany
posady: Dziêkujê Bogu, ¿e teraz daleki jestem od ogniska tych zmian s³u¿bowych28. W kwestii tytu³u radcy stanu, który otrzyma³ pod koniec 1856 r.,
a który by³ marzeniem wielu jego kolegów, by³ daleki od entuzjazmu: Wcale
siê nie zachwycam otrzymaniem rangi Radcy Stanu  bo w moim po³o¿eniu
na nic mi siê nie przyda oprócz czczego tytu³u i niepotrzebnego wydatku  ale,
ze to ju¿ zas³u¿one, niech wiêc bêdzie, mo¿e kiedy siê przyda, o czem bardzo
w¹tpiê. Móg³bym Ci ust¹piæ bez ¿adnej pretensji, bo w Ministerstwie29 wy¿sza
ranga potrzebna do awansu, a my na prowincji zasklepieni jestemy jak limaki lub ¿ó³wie w skorupach i tylko wysuwamy nosy dla ¿yru jak g³ód dokuczy  pisa³ w grudniu 1856 r. do Artura Doliñskiego30.
W licie z maja 1858 r. £azarowicz bardzo negatywnie oceni³ ca³¹ grupê
urzêdników szlacheckiego pochodzenia, która podjê³a siê s³u¿by w aparacie
biurokratycznym Rosji. By³o to jak gdyby spojrzenie z dystansu, pomimo ¿e
autor listu sam do tej grupy nale¿a³. W tym czasie ju¿ dojrzewa³ w nim
zamiar opuszczenia swojego miejsca pracy i zupe³nego zwrotu w ¿yciu.
W korespondencji wspomina³ o powszechnym niepokoju urzêdników w zwi¹zku z przewidywanym zmniejszeniem etatów w s³u¿bie cywilnej, co bardzo
niepokoi wszystkich urzêdników, maj¹cych ze s³u¿by ca³y sposób do ¿ycia,
gdy¿ urzêdomania tak opanowa³a stan szlachecki, a nawet inne ni¿sze stany,
¿e ka¿dy, cokolwiek maj¹cy pocz¹tkowych nauk nie chce siê zaj¹æ ani rolnictwem, ani przemys³em, ani innem po¿ytecznym zatrudnieniem, ale stara siê
do biura, choæ na do¿ywotniego kopistê, aby lekk¹ prac¹ wegetowaæ na tym
wiecie, lub szukaniem niepewnych korzyci dusiæ biednych ludzi i pobudzaæ
26 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
30 sierpnia 1855, t. 1, k. 167; LPAH, f, 1135, inw. 20, sygn. 99, List Artura Doliñskiego do
Stanis³awa Doliñskiego, 22 sierpnia 1855, t.1, k. 214215.
27 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
16 lutego 1856, t. 2, k. 209.
28 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
6 kwietnia 1856, t. 2, k. 216.
29 Artur Doliñski od 1855 r. pracowa³ w Departamencie Górniczym Ministerstwa Dóbr
Pañstwa.
30 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
13 grudnia 1856, t. 1, k. 271.
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ich do pieniactwa, jakich przyk³adów mamy tu bardzo wiele, a tymczasem
nasz Kraj tak z natury ¿yzny i sprzyjaj¹cy rozwijaniu rolnictwa i przemys³u
le¿y od³ogiem jak terra incognita lub daje zarobek obcym przybyszom korzystaj¹cym z naszych przes¹dów i opiesza³oci31. Ta surowa ocena urzêdnika,
którego bracia i ojczym pracowali w administracji cywilnej Rosji, jest istotnym g³osem w kwestii pochodzenia grupy urzêdników w guberniach pó³nocno-zachodnich oraz motywów podejmowania zatrudnienia w s³u¿bie cywilnej.
Dla warstwy ziemiañskiej by³o to kusz¹ce z powodu lekkoci  praca biurowa by³a mniej ryzykowna ni¿ prowadzenie maj¹tku, który wymaga³ nie tylko
ogromnego wk³adu pracy, ale by³ zale¿ny od czynników nie do przewidzenia
 powodzie, nieurodzaje, popyt na produkty rolne, ukazy carskie dotycz¹ce
obrotu ziemi¹. Owa lekkoæ to równie¿ mo¿liwoæ czerpania zysków z nielegalnych, acz praktykowanych powszechnie machinacji. Bêd¹c carskim urzêdnikiem szlachcic stawa³ siê bezpieczniejszy, móg³ jednoczenie manipulowaæ poddanymi, wykorzystywaæ swoj¹ pozycjê do za³atwiania interesów.
Grupê urzêdników szlacheckiego pochodzenia autor listu widzi jednak jako
niewykszta³con¹  dla niego s³u¿ba cywilna jest synonimem s³u¿by spo³eczeñstwu, rzeczywistoæ jednak pokazuje, ¿e czêciej jest ona s³u¿b¹ ku podtrzymaniu swojej materialnej pozycji przy wykorzystaniu ludu. W s³owach
£azarowicza pobrzmiewa te¿ ubolewanie nad opónieniem cywilizacyjnym
guberni pó³nocno-zachodnich cesarstwa, które nie s¹ dobrze zagospodarowane, z czego korzystaj¹ obcy inwestorzy.
Prze³omowy w ¿yciu Romualda £azarowicza okaza³ siê rok 1858. Wówczas dojrza³a w nim decyzja do ca³kowitego zwrotu w ¿yciu, na wszystkich
jego p³aszczyznach. Ten wiat³y, wykszta³cony 47-letni mê¿czyzna, którego
sytuacja zawodowa by³a ustabilizowana, który wreszcie po latach systematycznych wyjazdów móg³ spokojnie przebywaæ ze swoj¹ ¿on¹ nie nara¿aj¹c jej
na d³ugie roz³¹ki, który cieszy³ siê powa¿aniem wród obywateli  postanowi³
wst¹piæ do klasztoru. Postanowienie porzucenia ¿ycia wiatowego zupe³nie
zaskoczy³o jego bliskich, przyjació³, ca³e otoczenie. W licie do Artura Doliñskiego z dnia 11 marca 1858 r. pisze: Zapewne wiadomo Ci ju¿ kochany
Arturze z listu brata Antoniego i siostry Tekli, ¿e ja i Anetka postanowilimy
opuciæ ¿ycie wiatowe i przepêdziæ ostatek naszego wieku na powo³aniu duchownem. Nie s¹d mój drogi bracie, ¿eby tak wa¿ne przedsiêwziêcie by³o
skutkiem chwilowej fantazyi, dziwactwa lub jakiego wybuchu bigoterii, jak to
zwykle przypisuj¹ ludzie tym wszystkim, którzy chc¹ opuciæ ¿ycie wiatowe;
b¹d przekonany, ¿e jedynie tylko doznane przez nas cierpienia i przeciwnoci
wyrobi³y w przeci¹gu lat kilku te ¿yczenia, które teraz postanowilimy przyprowadziæ do skutku32. Dla Artura Doliñskiego by³a to wiadomoæ trudna do
31 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
20 maja 1858, t. 2, k. 368.
32 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
11 marca 1858, t. 2, k. 350351.
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zaakceptowania, w licie do ojca nazwa³ decyzjê Romualda katastrof¹, wyra¿a³ nadziejê, ¿e jeszcze mo¿e nie wszystko stracone i brat siê opamiêta,
uznaj¹c, ¿e rozstanie z ma³¿onk¹ i wst¹pienie do zakonu nie przysporzy mu
chwa³y. W samej decyzji dopatrywa³ siê przesadnej pobo¿noci ma³¿onki Romualda, która przesz³a do fanatyzmu33. W podobnym tonie wyra¿a³ siê
Stanis³aw Doliñski, który ubolewa³ nad tym projektem, obawiaj¹c siê o przysz³oæ pasierba: Biedny Romuald musia³ byæ bardzo nieszczêliwy, je¿eli na to
siê zdecydowa³34.
W tym miejscu nale¿y rzuciæ nieco wiat³a na ¿ycie prywatne Romualda
£azarowicza. W 1849 r. o¿eni³ siê z Ann¹ Krydel35  córk¹ ziemianina
z powiatu lidzkiego Onufrego Krydla herbu Odsiecz  w³aciciela maj¹tku
Talkowszczyzna36. Nowo zalubion¹ ma³¿onkê przedstawi³ matce i rodzeñstwu 11 czerwca 1849 r.37 Pocz¹tki ma³¿eñskiego po¿ycia przebiega³y w atmosferze beztroski. W jednym z listów Tekli £azarowicz do Artura Doliñskiego, który w³anie wyjecha³ do Nowogrodu, czytamy: Od Anci i Romualda nie
spodziewaj siê prêdko odpowiedzi, bo nic nie robi¹ tylko ca³uj¹ siê i swawol¹c
biegaj¹ po pokojach  m³ynka krêc¹. Ancia ju¿ nie siada na krzes³ach ale
zawsze na kolanach Romualda. Romuald j¹ na rêkach nosi, ³askocze, k¹sa za
nos i tysi¹ce innych swawoli. Widzisz wiêc Mój Artuniu, ¿e oni bardzo sob¹
zajêci i o ca³ym wiecie zapominaj¹38. Szybko jednak radosne uniesienia
ostyg³y, w listach Anny £azarowicz z domu Krydel jest mowa o napiêciach,
sprzeczkach i k³ótniach ma³¿eñskich39. Romuald po powrocie do obowi¹zków
s³u¿bowych coraz czêciej by³ delegowany do ró¿nych miast guberni na ledztwa, które trwa³y od kilku tygodni do nawet kilku miesiêcy40. M³oda ma³¿onka za cierpia³a z powodu osamotnienia, nudy, niemo¿noci prowadzenia
¿ycia towarzyskiego w obawie przed plotkami41. W 26 lipca 1850 r. Romualdowi i Annie urodzi³ siê syn. By³a to dla ma³¿onków ogromna radoæ.
W jednym z listów Anna pisa³a do Artura: Jaka¿ to szkoda Kochany Arturze,
¿e nie jeste teraz w Wilnie, mia³by sposobnoæ poznaæ wielkiego cz³owieka,
nie chwal¹c siê, to jest mojego syna, bo trzeba Ci wiedzieæ, ¿e to nie jest
33 LVIA, f, 1135, inw. 20, sygn. 99, List Artura Doliñskiego do Stanis³awa Doliñskiego,
1 kwietnia 1858, k. 333334.
34 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Stanis³awa Doliñskiego do Artura Doliñskiego,
5 kwietnia 1858, k. 363364.
35 Nazywano j¹ Anci¹ lub Anetk¹.
36 Cz. Malewski, Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki, Wilno 2005, s. 158.
37 LVIA, f. 1135, inw. 103, A. Doliñski, Dodatki do pamiêtników [Rodzeñstwo], k. 30.
38 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Tekli £azarowicz do Artura Doliñskiego, 1 listopada 1849, t. 1, k. 51.
39 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Anny £azarowicz z domu Krydel do Artura
Doliñskiego, 14 listopada 1849, t. 1, k. 52.
40 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
5 grudnia 1849, t. 1, k. 56.
41 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Anny £azarowicz z domu Krydel do Artura
Doliñskiego, 10 grudnia 1849, t. 1, k. 57.
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cz³owiek zwyczajny: piersi mocne, budowa cia³a doskona³a, rzadka piêknoæ,
a rozum nieporównany [ ]42. Zdrowy i weso³y ch³opczyk zacz¹³ mieæ problemy zdrowotne po ukoñczeniu 10 miesi¹ca ¿ycia. Niepokoj¹ce dolegliwoci,
a przede wszystkim nieprawid³owoci rozwojowe (brak zêbów) sta³y siê przyczyn¹ rosn¹cego niepokoju rodziców43. W padzierniku 1851 r. syn Romualda
i Anny zacz¹³ powa¿nie chorowaæ i po kilkudniowej gor¹czce zmar³44. By³ to
ogromny szok dla ma³¿onków. Informacjê o mierci syna Anna Krydel przes³a³a Arturowi ponad miesi¹c po traumatycznym zdarzeniu. W licie pe³nym
bólu dostrzegalna jest depresja po stracie jedynego, otoczonego wielk¹ mi³oci¹ dziecka: [ ] z ca³ej mojej pociechy pozosta³a mogi³a na Rosie na wzgórku
Anielskim i nadzieja, ¿e w wiecznoci z nim siê po³¹czê45.
Ból po stracie pierworodnego syna spowodowa³, ¿e Romuald zacz¹³ szukaæ zapomnienia w towarzystwie, w zabawach karnawa³owych. Do brata
pisywa³ rzadko, a jego listy by³y przes¹czone pesymizmem46. Ucieczka od
bolesnych wspomnieñ mia³a z pewnoci¹ wp³yw na jego projekty zmiany
posady, opuszczenia Wilna i szukania nowych perspektyw w rosyjskiej stolicy. Sytuacja zmienia siê z chwil¹ narodzin córki Marii El¿biety: Spieszê siê
z Tob¹ podzieliæ drogi bracie szczêliwym dla nas wypadkiem, urodzeniem
ma³ej Masi, której zawsze ¿yczy³e mojej Anetce. Przysz³a ona na wiat dnia
5 listopada o godzinie 11-stej i jest bardzo ¿wawa dziewczyna, pod³ug wszelkiego podobieñstwa bêdzie dobrze tañczyæ polkê, je¿eli siê moda na ten taniec
nie zmieni. Poniewa¿ w ci¹gu tego tygodnia odbywa³o siê nabo¿eñstwo z powodu uroczystoci Opieki Najwiêtszej Maryi Panny, a w dniu 5-tego przypada
imiê w. El¿biety, wiêc postanowilimy daæ nowo narodzonej imiona Maria
i El¿bieta. Niech Bóg najwy¿szy pob³ogos³awi naszemu dzieci¹tku, abymy
mogli pocieszyæ siê po stracie Stasia47.
Niestety radoæ rodziców nie trwa³a d³ugo. Niemowlê okaza³o siê s³abego
zdrowia. Lêk po mierci syna nie opuszcza³ rodziców  Anna £azarowicz
pisa³a o niepokoju przed zbytnim przywi¹zaniem siê do dziecka48. W lutym
Romuald poinformowa³ przyrodniego brata: Od dwóch miesiêcy [ ] ci¹g³a
choroba naszej ma³ej Marysi nie daj¹ nam dnia i nocy spokojnej przy innych
k³opotach s³u¿bowych i finansowych. Od samego urodzenia ta biedna istota
42 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Anny £azarowicz z domu Krydel do Artura
Doliñskiego, 7 listopada 1850, t. 1, k. 120.
43 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
16 maja 1851, t. 1, k. 158.
44 Stanis³aw £azarowicz zmar³ 18 padziernika 1851 r.
45 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Anny £azarowicz z domu Krydel do Artura
Doliñskiego, 16 listopada 1851, t. 1, k. 206.
46 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
22 marca 1852, t. 1, k. 246.
47 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
7 listopada 1852, t. 1, k. 330331.
48 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza i Anny £azarowicz z domu
Krydel do Artura Doliñskiego, 15 grudnia 1852,t. 1, k. 248.
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zasmuca nas niebezpiecznem cierpieniem na ró¿ê i szkopu³y [sic!], tak ¿e doktorowie zw¹tpili o jej uleczeniu i opucili nas pod ró¿nymi pozorami. Jedyny
ratunek pozosta³ w pigu³kach Morysona, które skaza³y doæ dobry skutek
i sprawi³y, ¿e nie tracimy jeszcze nadziei49. Czteromiesiêczna Maria El¿bieta
zmar³a w pocz¹tkach marca 1853 r. By³ to kolejny cios dla ma³¿onków. Siostra Romualda  Tekla, w licie do Artura opisywa³a z³y stan psychiczny
dotkniêtych kolejn¹ tragedi¹ rodziców: [ ] zapusty jak najsmutniej przesz³y,
bo Romuald z Anetk¹ nadzwyczaj zasmuceni i choruj¹ oboje. Romuald wygl¹da jak cieñ wychud³y50.
mieræ drugiego dziecka odbi³a siê na stosunkach pomiêdzy ma³¿onkami.
Romuald poszukiwa³ mo¿liwoci wyjazdu na s³u¿bê do guberni wewnêtrznych, Anna nie mog¹c znieæ samotnoci wyje¿d¿a³a coraz czêciej do swojego
brata Micha³a Krydla, który zarz¹dza³ rodzinnym maj¹tkiem. Wyjazdy s³u¿bowe Romualda przyczyni³y siê do d³ugich roz³¹k. Wówczas Anna zaczê³a
chorowaæ. Romuald coraz czêciej odwo³ywa³ siê w listach do religii: Z³e
i dobre przemija bardzo prêdko, ale przysz³oæ niepewna i coraz gorsze przedstawia widoki. Jednak trzeba cierpliwie znosiæ te przeciwnoci i mieæ nadziejê
w Bogu, ¿e nas pocieszy kiedy lepszym losem, kiedy nie w tem ¿yciu to po
mierci, która skoñczy wszystkie k³opoty, a ¿ycie ludzkie tak prêdko przemija51.
Wielomiesiêczne rozstania z ¿on¹ sta³y siê powodem poszukiwania pocieszenia
w przelotnych zauroczeniach Romualda, który w sekrecie zwierza³ siê bratu52.
Nie mia³o to jednak wp³ywu na relacje miêdzy ma³¿onkami, Romuald wykazywa³ wiele troski o zdrowie Anny, w czasie nielicznych urlopów spêdza³ z ni¹
czas w T³okowszczynie lub w Wilnie, zabiega³ o najlepsz¹ opiekê medyczn¹.
Decyzja, któr¹ Romuald i Anna podjêli wczesn¹ wiosn¹ 1858 r.  o wst¹pieniu do zakonu  by³a uzasadniana w kilku listach do Artura (marzec
 kwiecieñ 1858). Artur Doliñski by³ przekonany, ¿e g³ównym jej powodem
by³ kryzys ma³¿eñski i zamiar rozwodu. W licie z 31 marca Romuald £azarowicz wyjania³ bratu, staraj¹c siê wyprowadziæ go z b³êdu i uspokoiæ: Nies³usznie pos¹dzasz nas mój Kochany bracie, jako bymy dla z³ego po¿ycia
domowego chcieli braæ rozwód a¿eby pójæ do klasztoru, by³aby to przyczyna
bardzo nieszlachetna w oczach wiata a wiêtokradztwem w oczach Boga.
Klasztory nie s¹ przytu³kiem dla rozwódek i rozwodników, a nawet ludzi
takiego rodzaju nie przyjêtoby do ¿adnego klasztoru. B¹d przekonany i wierz
mojemu s³owu, ¿e w po¿yciu moim z Anetk¹ nie zasz³o najmniejsze nieporozumienie, ¿e zawsze ¿ylimy ze sob¹ i ¿yjemy w najlepszej zgodzie i ¿e zamiar
49 LVIA, f. 1135, inw.
14 lutego 1853, t. 1, k. 353.
50 LVIA, f. 1135, inw.
1853, t. 1, k. 360.
51 LVIA, f. 1135, inw.
19 marca 1854, t. 1, k. 458.
52 LVIA, f. 1135, inw.
17 lipca 1855, t. II, k. 141.

20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
20, sygn. 97, Tekli £azarowicz do Artura Doliñskiego, 14 marca
20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
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nasz obrania stanu zakonnego pochodzi z pobudek wy¿szych nad ziemskie
widoki. Chcemy s³u¿yæ jednemu Panu, ale nie mo¿emy tego uczyniæ bez roz³¹czenia siê, gdy¿ nikt jeszcze nie zak³ada³ takiego klasztoru, w którym by mieszkaæ mogli mê¿czyni i kobiety. Nie jest to wiêc rozwód lecz doczesne roz³¹czenie
siê, by siê potem z³¹czyæ w wiecznoci. [ ] Nie jest to zamiar chwilowie przedsiêwziêty lecz dawno obmylany i spowodowany zbiegiem takich okolicznoci,
¿e niepodobnem nie uznaæ w tem wy¿szego zrz¹dzenia woli Boskiej. mieræ
naszych dziatek, a potem kilkumiesiêczna ciê¿ka choroba mojej Anetki, bezskutecznoc leczenia jej przez tutejszych doktorów doprowadzi³y nas w koñcu
do rozpaczy i zw¹tpienia, czy ona kiedykolwiek odzyska zdrowie. W tym to
czasie, kiedy opuszczona zosta³a przez wszystkich lekarzy cudownym sposobem zaczê³a dochodziæ do zdrowia z myl¹ powiêcenia siê s³u¿bie Bo¿ej
w klasztorze. [ ] Po up³ywie roku od tego wypadku niespodziewanie poczu³em
w sobie nieprzezwyciê¿on¹ chêæ do opuszczenia ¿ycia wiatowego i powiêcenia
siê stanowi zakonnemu. Tai³em w sobie te myli, chc¹c wprzód siebie wypróbowaæ i dowiadczyæ; nakoniec rozmówi³em siê o tem z Anetk¹ i po wzajemnej
i niejednokrotnej naradzie postanowilimy oboje przyprowadziæ nasze zamiary do skutku53. Romuald £azarowicz poinformowa³ o zamiarach swoich
i ma³¿onki arcybiskupa Wac³awa ¯yliñskiego, który obieca³ mu pomoc
w wyjednaniu zgody na zwolnienie ze s³u¿by cywilnej54.
Nie tylko nag³e poczucie powo³ania do stanu zakonnego by³o powodem
zmiany w ¿yciu Romualda. Nowe wiat³o na przyczyny tego radykalnego zwrotu drogi ¿yciowej rzuca list od brata z 4 kwietnia 1858 r. Artur uzna³ bowiem,
¿e wybór habitu by³ podyktowany za³amaniem psychicznym Romualda, który
ucieka³ od trudnej rzeczywistoci, od bólu spowodowanego nieszczêliwymi
wypadkami. Klasztor, zdaniem Artura, mia³ byæ sposobem na odciêcie siê od
dotychczasowej egzystencji. Nie wierzy³ on w powo³anie Romualda. Wydawa³o
mu siê, ¿e decyzja wynika³a z nieszczêliwych przypadków losu, które sta³y
siê udzia³em brata. W celu uzasadnienia, ¿e wst¹pienie do klasztoru by³o
podyktowane wy¿szym zrz¹dzeniem £azarowicz opisa³ w licie okolicznoci,
które doprowadzi³y go do realizacji niepojêtego dla rodziny zamiaru. Twierdzi³, ¿e ewolucja postawy, której efektem by³o obranie zupe³nie nowej cie¿ki,
trwa³a oko³o 10 lat. Romuald siêga do historii swojej s³u¿by cywilnej, któr¹
od pocz¹tku ocenia³ pejoratywnie. Nie dawa³a mu ona mo¿liwoci realizacji
misji s³u¿enia spo³eczeñstwu ani te¿ nie zabezpiecza³a odpowiednio rodziny
pod wzglêdem finansowym. Przeciwnie  na swoim stanowisku przy genera³gubernatorze musia³ wykonywaæ polecenia, które by³y krzywdz¹ce dla wielu
uczciwych ludzi. Opisuje ogrom nadu¿yæ i wystêpków przeciwko uczciwym
mieszkañcom guberni; zepsucie, donosicielstwo i intrygi w aparacie administracyjnym, którego sta³ siê trybem. W atmosferze ci¹g³ego zagro¿enia, dono53 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
31 marca 1858, t. II, k. 338339.
54 Ibidem, s. 340.
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sicielstwa, wszechobecnej korupcji, wykonywa³ przez lata powierzone mu
przez zwierzchników zadania, które nie zgadza³y siê z jego postaw¹ moraln¹.
Uczciwoæ, jak¹ wykazywa³ wobec prze³o¿onych, mocno uderza³a w jego sumienie  wykonywa³ polecenia w poczuciu niesprawiedliwoci. S³u¿ba cywilna wi¹za³a siê równie¿ z licznymi delegacjami, roz³¹kami, a tak¿e z problemami natury finansowej. Szczup³a pensja doprowadzi³a do znacznego
nadwyrê¿enia oszczêdnoci (które w znacznym stopniu pochodzi³y ze sprzeda¿y czêci ziemi w Pryciunach  maj¹tku nale¿¹cym do matki). W tej i tak
nie³atwej sytuacji Anna zdecydowa³a siê na pomoc znajduj¹cej siê w krytycznej sytuacji, owdowia³ej siostrze Romualda  Eufemii Symonowicz55. Przyjê³a j¹ do swojego mieszkania wraz z dzieæmi, które potrzebowa³y opieki
i odpowiedniego wykszta³cenia56. Romuald mia³ wówczas na utrzymaniu
5 osób. Do tego dosz³a choroba ¿ony, która wymaga³a sta³ej opieki medycznej,
co spowodowa³o, ¿e wydano wszystkie rodki ze zgromadzonego kapita³u.
Romuald pisa³: Gdybym wiêc nie mia³ zamiaru opuszczenia wiatowego ¿ycia,
to nadal musia³bym siê zamkn¹æ w ciasnych ramach egoistycznego ¿ycia, nic
nikomu nie wywiadczyæ, ¿adnego wsparcia, a nie mog¹c podzielaæ ani sposobu ¿ycia, ani sposobu mylenia ludzi, by³bym tylko mêczennikiem tego, bez
po¿ytku dla ogó³u i bez ¿adnej zas³ugi57.Chocia¿ piastowane stanowisko s³u¿bowe (cz³onka Wileñskiej Komisji Budowniczej) nie przysparza³o a¿ tak du¿ego rozdarcia moralnego, to jednak czu³ siê ci¹gle bezu¿yteczny. Jedyn¹ drogê
do prawdziwej s³u¿by spo³eczeñstwu widzia³ w stanie duchownym, gdzie
 jego zdaniem  równie¿ by³o du¿o ludzi niewykszta³conych, pozbawionych
powo³ania58. On za swoje wykszta³cenie, zdolnoci, si³y chcia³ powiêciæ innym. By³ idealist¹ i altruist¹  w poszukiwaniu swojego miejsca w rzeczywistoci, w której przysz³o mu egzystowaæ, zdecydowa³ siê na pos³ugê duchow¹.
Wst¹pienie do klasztoru Romualda i Anny wymaga³o pozwolenia ministra
spraw wewnêtrznych, o które ubiegali siê oni za porednictwa arcybiskupa
Wac³awa ¯yliñskiego59. Arcybiskup z du¿ym zaanga¿owaniem obj¹³ protektorat na t¹ spraw¹, osobicie wysy³aj¹c pisma do Kolegium Duchownego i Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych60. Romuald zwraca³ siê z prob¹ do Artura
o dopilnowanie sprawy w Ministerstwie, zale¿a³o mu na szybkim zezwoleniu61.
55 Eufemia Antonina Symonowicz z domu £azarowicz (18161896), ¿ona Henryka Symonowicza zmar³ego w 1851 r. Po mierci mê¿a zosta³a z trzema córkami  trzynastoletni¹ Tekl¹,
dziesiêcioletni¹ Mari¹ i siedmioletni¹ Eufemi¹ w bardzo trudnej sytuacji finansowej; LVIA,
f. 1135, inw. 103, A. Doliñski, Dodatki do pamiêtników [Rodzeñstwo], k. 3840.
56 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
4 kwietnia 1858, t. II, k. 348349.
57 Ibidem, k. 349.
58 Ibidem, k. 350.
59 Zob. szerzej: J. Kurczewski, Biskupstwo Wileñskie, Wilno 1912, s. 6970.
60 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
27 lipca 1858, t. II, k. 375.
61 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
6 maja 1858, t. II, k. 366.

126

Maria Korybut-Marciniak

Anna £azarowicz otrzyma³a zezwolenie jeszcze w 1858 r. Sprawa Romualda
by³a bardziej skomplikowana i przeci¹gnê³a siê jeszcze o rok.
Decyzja Romualda wywo³a³a ¿ywe zainteresowanie ca³ej spo³ecznoci wileñskiej. Pomimo i¿ stara³ siê on utrzymaæ sprawê w tajemnicy, samo ubieganie siê o zwolnienie ze s³u¿by cywilnej by³o powodem licznych plotek i dywagacji wilnian: [ ] ten wypadek zainteresowa³ ca³¹ tutejsz¹ publicznoæ
i wywo³a³ liczne opinie jak zazwyczaj miêdzy ludmi wiatowemi, mierz¹cymi
wszystko na swój ³okieæ i nielubi¹cymi poznaæ z gruntu przyczyny ka¿dej
rzeczy; mo¿esz wiêc sobie wyobraziæ, co siê dzieje w Wilnie, gdzie z braku
przedmiotów do zatrudnienia swego umys³u po¿ytecznymi wiadomociami,
chwytaj¹ ka¿dy najmniejszy wypadek, chc¹c nim zape³niæ czczoæ swoj¹, przerabiaj¹ po swojemu na ró¿ne tematy z niezliczonymi wariacjami i dodatkami,
póki znów inny przedmiot nie zajmie ich rozmów [ ]62. Byæ mo¿e atmosfera
poród kolegów w pracy i znajomych, niechêæ do wyjaniania swojej decyzji
oraz brak odpowiedzi w sprawie zezwolenia na wst¹pienie do zakonu doprowadzi³y do jego niespe³na pó³rocznej wizyty w Petersburgu. Zdecydowa³ siê
odwiedziæ Artura, który równie¿ w licie do ojca wyra¿a³ siê o Annie i Romualdzie z pewn¹ doz¹ ironii: Nasza Heloiza mo¿e w tych dniach wstêpuje do
wizytek, co siê za tycze Abelarda to dnia przyjazdu [do Petersburga] jeszcze
nie wyznaczy³, lecz ma wyjechaæ z Wilna zaraz po wiêtach. Prawdziwe, ¿e
dramat ten ile smutny tyle i mieszny63. G³ówn¹ przyczyn¹ wizyty w stolicy
carów by³a jednak potrzeba orientacji w mo¿liwoci wyboru zakonu. Romuald
wzi¹³ urlop i przyjecha³ do Petersburga 3 stycznia 1859 r. (kilka dni wczeniej Anna wst¹pi³a do zakonu wizytek przekazuj¹c zakonnicom ca³y swój
posag  4500 r.s.). Tu kontynuowa³ rozmowy z metropolit¹ mohylewskim
 Wac³awem ¯ychliñskim, który wykluczy³ mo¿liwoæ wst¹pienia Romualda
do zakonu poza granicami imperium rosyjskiego (jak wczeniej planowa³)
z powodu braku nowicjatu. Wówczas Romuald zdecydowa³ siê na klasztor
w rodzinnym Wilnie  chcia³ pocz¹tkowo wst¹piæ do klasztoru Dominikanów,
ostatecznie wybra³ zakon wiêtej trójcy  ksiê¿y trynitarzy64. Zakon Trynitarzy  Zakon Trójcy Przenajwiêtszej  Ordo Sanctissimae Trinitatis zosta³
sprowadzony do Wilna w 1694 r. przez Kazimierza Jana Sapiehê. Klasztor
i koció³ pod wezwaniem Pana Jezusa i Trójcy Przenajwiêtszej zbudowano
na Antokolu65. Zakon ukazem z 25 grudnia 1841 r., dotycz¹cym likwidacji
maj¹tków Kocio³a katolickiego zosta³ zaliczony do tak zwanej I klasy
(z najwiêkszym uposa¿eniem rz¹dowym), a minimaln¹ liczbê zakonników
mia³y stanowiæ 22 osoby. W zwi¹zku z tym prawdopodobnie w tym zakonie
62

Ibidem, k. 366367.
LVIA, f, 1135, inw. 20, sygn. 99, List Artura Doliñskiego do Stanis³awa Doliñskiego,
23 grudnia1858, k. 347348.
64 LVIA, f, 1135, inw. 20, sygn. 99, List Artura Doliñskiego do Stanis³awa Doliñskiego,
13 stycznia 1859, k. 350351.
65 W. Zahorski, Przewodnik po Wilnie, Wilno 1927, s. 148149; T. Venclova, Wilno. Przewodnik, Wilno 2006, s. 180; J. K³os, Wilno. Przewodnik krajoznawczy, Wilno 1937, s. 272273.
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znalaz³o siê wolne miejsce, poniewa¿ w celu utrzymania minimum kadrowego w³adze rosyjskie zezwala³y na otwieranie nowicjatów66.
Artur Doliñski bardzo cieszy³ siê z wizyty brata, który zamieszka³
u niego w Petersburgu  nie widzia³ go przesz³o 6 lat. Mia³ nadziejê odci¹gn¹æ go jeszcze od zamiaru opuszczenia ¿ycia wiatowego  w zwi¹zku
z tym owo ¿ycie chcia³ mu ukazaæ z jak najprzyjemniejszej strony. Czas
przyjazdu Romualda do Petersburga przypad³ na okres karnawa³u. Artur nie
szczêdzi³ starañ, by wci¹gn¹æ brata w wir zabaw. Przedstawia³ go swoim
znajomym, zabiera³ na wieczory muzyczne i tañcuj¹ce, prezentowa³ urodziwe panny, wobec których Romuald dawniej wykazywa³ s³aboæ, zabiera³ do
teatru i do w³oskiej opery. W licie do ojca opisa³ zachowanie brata: Romuald
nic na humorze nie straci³, jakby ¿adnej zmiany w nim nie by³o, jest doæ
weso³ym, ma dobry apetyt i sen, s³owem zupe³nie spokojny [ ]. W domu
rzadko siedzi, parê razy na tydzieñ bywa u wspólnych naszych znajomych,
inne dni Romuald bywa u ojców duchownych i u Arcypasterza, u którego
czêsto obiaduje [ ]. Bierze udzia³ w wieczorach tañcuj¹cych, ale nie tañczy
tylko gra na instrumentach67. Pobyt £azarowicza w Petersburgu przed³u¿a³
siê  oficjalnym powodem by³o oczekiwanie na odpowied ministra spraw
wewnêtrznych w sprawie zezwolenia na wst¹pienie do zakonu68. Bardziej
prawdopodobna by³a chêæ ostatniego zetkniêcia siê z atrakcjami ¿ycia wieckiego. Romuald obok urozmaiconego ¿ycia towarzyskiego chêtnie zwiedza³
muzea, zabytki, galerie sztuki  niejako ¿egnaj¹c siê ze wiatem, który postanowi³ opuciæ69. Powrót do Wilna okaza³ siê koniecznoci¹  nie otrzyma³
zezwolenia na wst¹pienie do zakonu  musia³ najpierw otrzymaæ zwolnienie
ze s³u¿by. Prawdopodobnie z powodu k³opotów finansowych wykorzystywa³
on nale¿ny urlop (na wyjazd do rosyjskiej stolicy po¿ycza³ pieni¹dze od cz³onków rodziny). Dopiero po jego zakoñczeniu postanowi³ ostatecznie wycofaæ
siê ze s³u¿by cywilnej. Niestety w korespondencji nie zachowa³y siê ¿adne
informacje na ten temat. Wed³ug wspomnieñ Antoniego £azarowicza rosyjscy
prze³o¿eni jednak robili mu w tym wzglêdzie ró¿ne trudnoci70.
Po powrocie do Wilna w koñcu maja 1859 r. przez jaki czas £azarowicz
mieszka³ z matk¹  Tekl¹ £azarowicz. Informacje o wst¹pieniu do zakonu
Trynitarzy poda³ Artur Doliñski w licie do ojca: Romuald 1 wrzenia przeniós³ siê do klasztoru XX Trynitarzy. 8 bie¿¹cego miesi¹ca odby³y siê ob³óczy66 Zob. szerzej: S. Rosiak, Prowincja litewska Sióstr Mi³osierdzia. Szkic z dziejów martyrologii kocio³a katolickiego pod zaborem rosyjskim, Wilno 1933, s. 131149 [rozdzia³ II: Stosunek
rz¹du rosyjskiego do zakonów na terenach wcielonych do Cesarstwa].
67 LVIA, f, 1135, inw. 20, sygn. 99, List Artura Doliñskiego do Stanis³awa Doliñskiego,
3 lutego 1858, k. 350351.
68 LVIA, f, 1135, inw. 20, sygn. 99, List Artura Doliñskiego do Stanis³awa Doliñskiego,
29 kwietnia 1859, k. 362363.
69 LVIA, f, 1135, inw. 20, sygn. 99, List Romualda £azarowicza do Stanis³awa Doliñskiego
[do³¹czony do listu Artura Doliñskiego do Stanis³awa Doliñskiego], 13 maja 1859, k. 365. Tu
mamy opis zwiedzanych atrakcji Petersburga i okolic.
70 A. Doliñski, Miêdzy Wilnem , s. 150151.
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ny. Zdrów jest, doæ wesó³. Odwiedza³em go kilka razy: ma czyst¹ wygodn¹
celê, okna które wychodz¹ na ogród. Od X. Ministra i ca³ej braci zakonnej
bardzo uwa¿any, zostawiona mu zupe³na swoboda, nie chodzi nawet z nowicjuszami na lekcje, lecz sam w domu æwiczy siê w naukach duchownych.
X Biskup, mówi¹c ze mn¹ o Romualdzie doda³: Nie w¹tpiê, ¿e bêdzie on
wiat³em naszego duchowieñstwa. Jakkolwiek b¹d, ale dla mnie bardzo
smutne te zmiany i czu³em wielk¹ boleæ odwo¿¹c Romualda do celi zakonnej,
a potem bêd¹c przytomnym obrzêdowi ob³óczyn71. Romuald przyj¹³ wówczas
imiê zakonne Salwian (Salwijan)  choæ w listach podpisywa³ siê swoim
dawnym imieniem. Wybór imienia zakonnego by³ przez Romualda dobrze
przemylany i musia³ byæ poprzedzony wczeniejszymi studiami. Sama postaæ Salwiana mog³a byæ inspiracj¹ dla £azarowicza do zmiany, któr¹ podj¹³.
Salwian z Marsylii (urodzony oko³o 400 r.)  pisarz wczesnochrzecijañski by³
z wykszta³cenia prawnikiem. Jego losy w pewnym stopniu pokrywa³y siê
z losami Romualda. O¿eni³ siê, jednak po przyjciu na wiat córki postanowi³
z ¿on¹ ¿yæ we wstrzemiêliwoci. Ma³¿onkowie zdecydowali siê równie¿ iæ
oddzielnymi drogami do klasztorów. Równie¿ filozofia Salwiana z Marsylii
musia³a zainspirowaæ £azarowicza. Zachowa³y siê jego dwa dzie³a: Przeciw
chciwoci (Do Kocio³a) i O teraniejszym s¹dzie (O Rz¹dach Boga) oraz listy72. By³ on krytykiem zepsucia moralnego w pañstwie i w Kociele, krytykowa³ bogacenie siê jednostek kosztem ogó³u spo³eczeñstwa, a zw³aszcza
najubo¿szych jego cz³onków73.
Pierwszy list, jaki Artur Doliñski otrzyma³ od brata z klasztoru Trynitarzy, zawiera³ wiele wspomnieñ z pobytu w Petersburgu, pozdrowieñ dla
wspólnych znajomych74. Potem korespondencja sta³a siê coraz rzadsza, listy
lakoniczne. W 1860 r. Artur Doliñski otrzyma³ jeszcze tylko jeden krótki list
z obrazem wiêtego Antoniego75. W 1861 r. równie¿ jeden  z t³umaczeniem
ksi¹¿ki Louisa Pallarda Urzêdy i godnoci Stolicy Apostolskiej w dwunastym
roku najwy¿szego pasterstwa Ojca . Piusa IX z jêzyka francuskiego, którego
dokona³ Romuald (dzie³o to, które do zakonu Trynitarzy przywióz³ z Rzymu
ksi¹dz Gêbicki, wyda³o siê Romualdowi godne uwagi)76. Prosi³ w licie Artura o rozpropagowanie ksi¹¿ki wród Polonii petersburskiej77. Ksi¹¿kê opubli71 LVIA, f, 1135, inw. 20, sygn. 99, List Artura Doliñskiego do Stanis³awa Doliñskiego,
14 wrzenia 1859, k. 80.
72 Salwian z Marsylii, Dzie³a wszystkie, Warszawa 2010.
73 Zob. szerzej: T. K³osowski, Salwian z Marsylii i jego dzie³o, w: Salwian z Marsylii, op. cit,
s. 730; idem, Barbarzyñcy wed³ug Salwiana z Marsylii, Seminarie 2014, t. 35, nr 4, s. 165174.
74 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
18 marca 1860, t. II, k. 485487.
75 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
13 padziernika 1860, t. II, k. 528.
76 L. Pallard, Urzêdy i godnoci Stolicy Apostolskiej w dwunastym roku najwy¿szego pasterstwa Ojca . Piusa IX, t³um. L. Salwian, Wilno 1861.
77 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
14 czerwca 1861, t. II, k. 578579.
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kowa³ pod pseudonimem Lucjan Salwian w 1861 r. Prawdopodobnie nie
wszystkie listy od Romualda zachowa³y siê w zbiorze Doliñskiego. Z pewnoci¹ korespondencja by³a rzadsza, ale powodem tego mog³o byæ zaanga¿owanie Romualda w prace nad t³umaczeniami oraz gramatyk¹ jêzyka w³oskiego,
której napisania siê podj¹³  by³ on autorem gramatyki w³osko-polskiej
i w³osko-rosyjskiej, które nie zosta³y wydane78.
W latach 18631864 w³aciwie wymiana listów miêdzy braæmi usta³a.
Byæ mo¿e listy zosta³y celowo przez Artura Doliñskiego zniszczone. Prawdopodobnie jednak Romuald w ogóle ich nie pisa³. W tym czasie korespondencja
z rodzin¹ pozostaj¹c¹ na Litwie jest niezwykle rzadka. Jedynie listy do ojca,
który przebywa³ w Po³tawie, nadal dociera³y regularnie, choæ by³o ich znacznie mniej. Echa zdarzeñ w Wilnie, które dotyczy³y Romualda £azarowicza,
mo¿emy zrekonstruowaæ na podstawie biografii Tekli £azarowicz autorstwa
Antoniego £azarowicza oraz wzmianek w listach przyrodniego rodzeñstwa do
Artura Doliñskiego, jak równie¿ jego notatek osobistych. Rodzina zosta³a
zamieszana w wydarzenia powstañcze, jedn¹ z jej ofiar by³ Karol Mongin
 m¹¿ siostry Romualda, Natalii, którego oskar¿ono o posiadanie broni
i zakazanych dokumentów w maj¹tku Pryciuny. Groza zawis³a równie¿ nad
Romualdem, choæ na ten temat mamy jedynie zdawkowe wiadomoci.
Romuald £azarowicz ju¿ po wybuchu powstania styczniowego, 4 kwietnia 1863 r. (w Wielk¹ Sobotê) przyj¹³ wiêcenia kap³añskie79. Musia³ mieæ
wiadomoæ reperkusji wydarzeñ  prawdopodobnie chcia³ siê zabezpieczyæ
na wypadek likwidacji klasztoru, co by³o nieuniknione. Ju¿ jako ksi¹dz Salwian zosta³ oskar¿ony o przechowywanie w klasztorze broni. Sprawê tê przybli¿a nam Antoni £azarowicz. Podczas rewizji klasztoru Trynitarzy znaleziono broñ w skrzyni powierzonej Romualdowi przez jego ciotkê, Ksawerê
Pankratjow¹80. Ciotka ulokowa³a u zakonników skrzyniê, która mia³a zawieraæ cenne pami¹tki rodzinne oraz kosztownoci, o których los podczas powstania siê obawia³a. W skrzyni znalaz³a siê równie¿ broñ, która by³a pami¹tk¹ po jej zmar³ym mê¿u  pu³kowniku. Romuald zosta³ oskar¿ony
o pomoc powstañcom. Jak zapewnia jego brat Antoni, z pewnoci¹ zosta³by
rozstrzelany, bo i za mniejsze przewinienia genera³-gubernator wileñski
Michai³ Murawjow szafowa³ wyrokami mierci. Jednak ocala³  zdaniem
Antoniego niema³y udzia³ w tym mia³o wstawiennictwo Matki Boskiej Ostrobramskiej. Okolicznoci u³askawienia ksiêdza Romualda przedstawia on
w nastêpuj¹cy sposób: Pu³kownikowa [ ] postrzeg³szy lubo za póno, czego
siê dopuci³a, chwili czasu nie trac¹c poda³a Murawijewowi probê przelicznie napisan¹, objaniaj¹c¹, ¿e wspomniana broñ nie jest ¿adn¹ wojownicz¹,
78 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
24 lipca 1862, t. II, k. 485487.
79 LVIA, f. 1135, inw. 103, A. Doliñski, Dodatki do pamiêtników [Rodzeñstwo], k. 32.
80 Ksawera Pankratjowa (18051844) by³a najm³odsz¹ siostr¹ Stanis³awa Doliñskiego.
Wysz³a za m¹¿ za pu³kownika Paw³a Pankratjowa; zob.: f. 1135, inw. 103, A. Doliñski, Dodatki
do pamiêtników [Rodzeñstwo ojca], k. 27.

130

Maria Korybut-Marciniak

lecz tylko pami¹tkow¹, o czem przekonaæ siê ³atwo spojrzawszy na ni¹, gdy¿
w obecnych czasach przy postêpie tego rodzaju wynalazków u¿yt¹ byæ nie mo¿e
do boju. Zdobyta ona zosta³a niegdy na Czukasach Gruziñskich przez jej
mê¿a, od kilku lat zmar³ego i krwi¹ jego oblana [ ]. Gdy dla podania tej
proby wesz³y do Sali pos³uchanej, gdzie ju¿ siê znajdowa³ Murawijew, oryginalne postacie Pu³kownikowej i jej córki [Franciszki Wierciñskiej] asystuj¹cej
matce dla dodania wzajemnej odwagi, dziwaczne stroje i dygi opas³ych tych
matron, przera¿enie wyryte na twarzach, rozmieszy³y dzikiego tyrana, krwio¿erczego zwierza i wprowadzi³y w dobry humor. Przyj¹³ probê i kaza³ j¹ sobie
przeczytaæ jednemu z adiutantów i napisa³ przychyln¹ rezolucjê, uprzedzony
ju¿ dobrze bêd¹c, ze wszelk¹ ostro¿noci¹ przez jednego z dostojników, niegdy
towarzyszów broni pu³kownika [ ]81. U³askawienie ksiêdza Salwiana by³o
aktem niespotykanej u Murawjowa ³aski  zw³aszcza wobec kleru katolickiego. Mo¿na to przypisywaæ z jednej strony biografii Romualda, który kilka lat
wczeniej by³ jeszcze lojalnym urzêdnikiem, a tak¿e niezwyk³emu zbiegowi
okolicznoci  znajomoci towarzysz¹cemu Murawjowowi adiutanta z pu³kownikiem Paw³em Pankratjowem.
Trudny dla rodzin Doliñskich i £azarowiczów pozostaj¹cych w Wilnie
czas powstania, wskutek którego utracili swój maj¹tek  Pryciuny  nie
znalaz³ odbicia w korespondencji. Ostro¿noæ w listach by³a na tyle du¿a, ¿e
nie pisano nawet o zsy³kach cz³onków najbli¿szej rodziny. Pierwszy popowstaniowy zachowany list Romualda £azarowicza zosta³ napisany 26 czerwca 1865 r.82 Zakon Trynitarzy w Wilnie, podobnie jak wiêkszoæ zakonów na
ziemiach litewsko-bia³oruskich, zosta³ rozwi¹zany w 1864 r.83 Ksi¹dz Salwian
po likwidacji klasztoru zosta³ nauczycielem religii w drugim Gimnazjum
Wileñskim84. Pe³ni³ równie¿ obowi¹zki sekretarza przy biskupie mohylewskim Józefie Maksymilianie Staniewskim85. By³o to zajêcie dorywcze  planowa³ wyjazd z Wilna. Zamierza³ wyjednaæ pozwolenie na wyjazd do Petersburga  prosi³ brata o u¿ycie swoich znajomoci w wyjednaniu i przyspieszeniu
przychylnej rezolucji  najpierw zaliczenia go do archidiecezji mohylewskiej,
a nastêpnie wyjazdu do stolicy86. Mia³ zapewnienie, ¿e w Petersburgu mo¿e
wst¹piæ do zakonu Dominikanów. Drug¹ ewentualnoci¹ by³ wyjazd do Krakowa  w przypadku gdyby nie uda³o siê zdobyæ pozwolenia na przyjazd do
carskiej stolicy. W Krakowie tak¿e zamierza³ wst¹piæ do którego z klasztorów. Przy zaostrzonym kursie antykatolickim w realiach popowstaniowych
wyjazd do Krakowa by³ sugerowany przez przyjació³ £azarowicza: Tak mi
81

A. Doliñski, Miêdzy Wilnem , s. 155156.
LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
26 czerwca 1865, t. II, k. 737738.
83 S. Rosiak, op. cit., s. 48.
84 LVIA, f. 1135, inw. 103, A. Doliñski, Dodatki do pamiêtników [Rodzeñstwo], k. 33.
85 Józef Maksymilian Staniewski by³ biskupem pomocniczym mohylewskim w latach
18581871.
86 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
26 czerwca 1865, t. II, k. 737738.
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radz¹ w Wilnie, wiêc mo¿e wypadnie opuciæ Was na zawsze, je¿eli w tutejszym kraju nie znajdê sobie posady wedle mojego ¿yczenia87.
Jak wczeniej przewidzia³, szybkie opuszczenie Wilna okaza³o siê niemo¿liwe. W sierpniu pisa³ do Artura o przeszkodach, które uniemo¿liwiaj¹
mu szybki przyjazd nad Newê  powodem mia³o byæ niezatwierdzenie kandydata na kapelana szkolnego na jego miejsce. Z listu dowiadujemy siê równie¿, ¿e Romuald mia³ obiecan¹ posadê w Rzymskokatolickiej Akademii Duchownej w Petersburgu. Wakat jednak nie móg³ d³ugo czekaæ, st¹d
o okolicznociach trzymaj¹cych ksiêdza Salwiana w Wilnie Doliñski mia³
napisaæ do rektora Dominika Stacewicza88 (dominikanina)89. Jesieni¹ dosz³o
do nag³ego pogorszenia stanu zdrowia matki Romualda  Tekli Doliñskiej, co
prawdopodobnie powstrzyma³o ksiêdza przed opuszczeniem Wilna90. Sytuacja Romualda  rzymskokatolickiego kap³ana, by³a w tym okresie bardzo
trudna. W jednym z listów uskar¿a siê, ¿e w czasie wakacji nie mo¿e nawet
wyjechaæ na wie (do Pryciun), poniewa¿ trudno na to zdobyæ pozwolenie,
przy tem trzeba codziennie staraæ siê o chleb powszedni, który nie³atwo przychodzi, bo teraz ¿adnej sta³ej posady mieæ nie mo¿na i musimy tu ¿yæ z dnia
na dzieñ w najwiêkszej niepewnoci91. Dopiero wiosn¹ 1867 r. ksi¹dz Salwian
sygnalizowa³, ¿e za kilka tygodni ma nadziejê otrzymaæ paszport na wyjazd
z Wilna92. W tym okresie stan zdrowia matki znacznie siê poprawi³. W licie
zawieraj¹cym przede wszystkim ¿yczenia imieninowe dla Artura czytamy:
Otrzyma³em ju¿ pozwolenie do wyjazdu z Wilna i w koñcu udam siê w podró¿
tak d³ugo odk³adan¹, czekam tylko a¿eby usta³y ci¹g³e deszcze, które nam
przez kilka tygodni dokuczaj¹. To pismo by³o jednoczenie po¿egnaniem
z bratem z nadziej¹, ¿e zobacz¹ siê w lepszych czasach93. Nastêpne listy od
Romualda jego rodzina otrzyma³a ju¿ z Rzymu.
W pierwszym licie, skierowanym do matki (który zosta³ przepisany
przez Teklê £azarowicz  przyrodni¹ siostrê Artura), Romuald opisa³ swój
87

Ibidem, k. 738.
Dominik Stacewicz (18091876)  by³ przeorem klasztoru dominikanów w Petersburgu.
W 1864 r., po usuniêciu biskupa Aleksandra Bereniewicza, zosta³ rektorem Rzymskokatolickiej
Akademii w Petersburgu oraz cz³onkiem Rzymskokatolickiego Kolegium Duchownego, które
rz¹d uwa¿a³ za naczelny organ Kocio³a katolickiego w Rosji. By³ lojalny wobec rz¹du rosyjskiego, przez wspó³czesnych oceniany negatywnie; zob.: A. Ziêba, Stacewicz Dominik, w: Internetowy Polski s³ownik biograficzny,.http://www.ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/dominik-stacewicz [data
dostêpu: 06.07.2015].
89 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
9 sierpnia 1865, t. II, k. 739740.
90 LVIA, f, 1135, inw. 20, sygn. 99, List Artura Doliñskiego do Stanis³awa Doliñskiego,
2 marca 1865, k. 602603.
91 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
19 czerwca 1866, t. II, k. 753.
92 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
17 kwietnia 1867, t. II, k. 768.
93 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
25 lipca 1867, t. II, k. 775.
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pobyt w Krakowie, w którym spêdzi³ kilka tygodni. Trafi³ tam do ksiê¿y ze
zgromadzenia Zmartwychwstania Pañskiego (Zmartwychwstañców), którzy
przyjêli go, umo¿liwili kontakt z zakonem Trynitarzy w Krakowie i prawdopodobnie u³atwili wyjazd do Rzymu. Romuald opisa³ zgromadzenie i jego
szeroko zakrojon¹ dzia³alnoæ misyjn¹, pod której du¿ym wra¿eniem pozostawa³. W Krakowie pozna³ i bardzo wysoko oceni³ ksiêdza Hieronima Kajsiewicza (ówczesnego genera³a zakonu Zmartwychwstañców)94 i ksiêdza Piotra
Semenenko (pierwszego genera³a tego¿ zakonu)95. Ciep³e przyjêcie przez
prze³o¿onych Zmartwychwstañców zawdziêcza³ prawdopodobnie znajomoci
z Zygmuntem Szczêsnym Feliñskim96. Umo¿liwili mu oni kontakt z genera³em zakonu Trynitarzy w Rzymie, u których Romuald przez jaki czas mieszka³97. W licie nie znajdujemy opisu samej podró¿y. Romuald dzieli³ siê ju¿
tylko wra¿eniami z Rzymu; zw³aszcza architektura sakralna wywo³a³a jego
zachwyt98. List z koñca padziernika, którego adresatami byli Stanis³aw
i Artur Doliñscy, równie¿ pomija³ bezporednie przyczyny wyjazdu z Krakowa. Ksi¹dz Salwian nadmienia³ tylko, ¿e zamierza³ pozostaæ w Krakowie, by
byæ jak najbli¿ej rodzinnego kraju: Przykro mi by³o tak daleko wêdrowaæ,
ale po przybyciu do Rzymu dozna³em pociechy z dobrego i serdecznego przyjêcia naprzód u ksiê¿y naszych, a potem w klasztorze Trynitarskim, gdzie mieszka Jenera³ Zakonu Ojciec Antoni, powszechnie powa¿any w Rzymie dla swoich wielkich zas³ug i wi¹tobliwego ¿ycia99. Choæ nie opisa³ dok³adnie trasy
swojej podró¿y, jego uwagê przyci¹gnê³y zabytki, które ogl¹da³ w Triecie,
Florencji i w Rzymie. Oddalenie od Wilna traktowa³ jako przejciowe  ¿ywi³
nadziejê, ¿e uda mu siê powróciæ kiedy do klasztoru antokolskiego lub innego zakonu na kresach100.
Romuald w Rzymie oczekiwa³ lepszych czasów, by móc zbli¿yæ siê do
rodziny. Jego bliscy równie¿ traktowali jego pos³ugê we W³oszech jako czasow¹. W pierwszym licie do Artura Doliñskiego serdecznie zaprasza³ brata do
odwiedzenia Italii, proponowa³, by wybra³ siê tam wiosn¹ lub jesieni¹, ze
wzglêdu na letnie upa³y. Opisywa³ ró¿nice klimatyczne i obyczajowe, z zadziwieniem informowa³ o d³ugim, nawet ca³orocznym okresie wegetacyjnym,
dostatku owoców, ró¿nicach w diecie101. Korespondencja jednak by³a coraz
94 Zob. S. Kieniewicz, Kajsiewicz Hieronim, w: PSB, t. XI, Wroc³awWarszawaKraków,
s. 424426; A. Karda, Droga charyzmatyczna Hieronima Kajsiewicza, Kraków 2006.
95 B. Micewski, Semenenko Piotr Adolf Aleksander, w: PSB, tom XXXVI, Warszawa
Kraków 1995, s. 219222.
96 Zob. szerz.: M. Cybulski, Zygmunt Szczêsny Feliñski  pisarz i cz³owiek, Warszawa 2015.
97 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, Kopia listu Romualda £azarowicza do Tekli Doliñskiej,
5 padziernika 1867, t. II, k. 780.
98 Ibidem.
99 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Stanis³awa Doliñskiego i Artura Doliñskiego, 27 padziernika 1867, t. II, k. 783.
100 Ibidem.
101 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
5 lutego 1868, t. II, k. 788789.
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rzadsza. Jedn¹ z przyczyn tego stanu by³y zaginiêcia listów  najtrudniejsza
by³a wymiana listów pomiêdzy Wilnem a Rzymem. Nieco lepiej przedstawia³a siê wymiana pocztowa pomiêdzy Petersburgiem i Rzymem  wiêkszoæ
listów Romualda do Artura dociera³a. Artur Doliñski sta³ siê w³aciwie jedynym informatorem o ksiêdzu Salwianie. Pocz¹tkowo brak wiadomoci z Wilna bardzo niepokoi³ Romualda. Niepokój podsyca³y docieraj¹ce do Rzymu
wiadomoci o niepomylnych zmianach w kraju i klêskach ogólnych102. Do
£azarowiczów na Litwie równie¿ nie dociera³y listy z W³och. Romuald t³umaczy³ to niepokojami politycznymi, które dotyczy³y przede wszystkim Pañstwa
Kocielnego. O wypadkach politycznych wspomina³ dosyæ czêsto. Sprzyjaj¹cy
papie¿owi Piusowi IX £azarowicz z obaw¹ obserwowa³ wycofanie siê kontyngentu francuskiego chroni¹cego terytorium papieskie, które zamierzano
wcieliæ do Królestwa W³oskiego. Napiêcie panuj¹ce w miecie w 1868 r.
przedstawia³ nastêpuj¹co: [ ] mury otaczaj¹ce miasto umacniaj¹ siê do obrony przed napadem, przygotowania wojenne nie ustaj¹, liczba wojsk podwojona. Przyby³o tu wielu ochotników z Francji, Belgii, Holandii, Niemiec, a nawet z Kanady Francuskiej w Ameryce, a zatem zanosi siê na krucjatê podobn¹
do wojny z Piemontem [ ]103. W kolejnych listach czytamy o przygotowaniach w Rzymie do I soboru watykañskiego, którego obrady rozpoczê³y siê
w 1869 r.: W tutejszym miecie wszyscy architekci, malarze, stolarze i inni
rzemielnicy nadzwyczajnie zajêci s¹ budowaniem i reperacj¹ domów, a kupcy
i przemys³owcy gromadz¹ wielkie zapasy ¿ywnoci i ró¿nych towarów na zbli¿aj¹c¹ siê zimê, w której oczekuj¹ wielkiego zjazdu cudzoziemców z powodu
Powszechnego Soboru. Daj Bo¿e ¿eby skutki tego zjazdu odpowiada³y naszym
oczekiwaniom i nadziejom104. Romuald czasami opuszcza³ Wieczne Miasto
 wspomina³ o wyjedzie do klasztoru na prowincji w Rocca di Papa
(w Lacjum) usytuowanego w górach, gdzie ostrzejszy klimat da³ mu siê we znaki
i by³ powodem choroby105. Rzadkie listy Romualda od po³owy 1869 r. znamionuje narastaj¹cy pesymizm. Po pocz¹tkowym zainteresowaniu Rzymem, odmienn¹
kultur¹, zabytkami antycznymi zaczê³a mu coraz bardziej doskwieraæ samotnoæ. Napiêta sytuacja polityczna w Europie dodatkowo oddala³a nadziejê na
szybkie spotkanie z rodzin¹. W jednym z listów mo¿emy przeczytaæ: Ci¹gle
miê dochodz¹ niepomylne wiadomoci z kraju, ¿yjemy w smutnej i krytycznej
epoce jakiego przesilenia, ca³y wiat przywalony jest jakimi klêskami i utrapieniami106. Prawdopodobnie doskwiera³o mu równie¿ ¿ycie klasztorne, któ102 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn.
18 lipca 1868, t. II, k. 802.
103 Ibidem.
104 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn.
1 wrzenia 1869, t. II, k. 861.
105 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn.
15 grudnia 1869, t. II, k. 872873.
106 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn.
1 wrzenia 1869, t. II, k. 861.
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rego na dobr¹ sprawê dowiadczy³ w pe³ni dopiero w Rzymie. Po dwóch
latach od przyjazdu do Italii napisa³: Co siê tycze mojego po³o¿enia, to zawsze
jest ono jednostajne, pomimo trudów i mortyfikacji zakonnego ¿ycia, zdrowie
niele mi s³u¿y i ju¿ prawie oswoi³em siê z tutejszym sposobem ¿ycia, niezmiernie ró¿ni¹cym siê od naszego. Zawsze jednak têskniê do rodziny
i pokrzepiam siê nadziej¹, ¿e Pan Bóg dozwoli mi kiedy po³¹czyæ siê
z Wami107. Informacjê o zamiarze ma³¿eñstwa Artura Doliñskiego z Kleopatr¹ Brittik Romuald przyj¹³ z entuzjazmem, lecz i ona sta³a siê powodem
smutnej refleksji: O jak¿e by³bym szczêliwy, gdybym móg³ choæ chwileczkê
byæ wiadkiem waszego szczêcia, ale przeznaczenie moje, a raczej niezbadane
wyroki Boskie, zaprowadzi³y mnie do obcej ziemi, gdzie sam jeden, wporód
serc obojêtnych, nie s³ysz¹c nigdy mowy ojczystej jedyn¹ tylko mam pociechê
otrzymuj¹c listy od rodziny [ ]108. W nielicznych listach z tego okresu dostrzec mo¿na syndrom emigranta  poczucie wyobcowania, rosn¹cej samotnoci, chêæ komunikacji w polskim jêzyku. Choæ jako duchowny wyra¿a zgodê
na tak¹ wêdrówkê ku wiecznoci, to jednak potrzeba zbli¿enia siê do oswojonego, dawnego wiata by³a tu bardzo wyrana.
Korespondencja koñczy siê w listopadzie 1870 r.  nie zachowa³y siê
zbiory listów póniejszych. Ostatni zachowany list jest opisem niepokojów,
jakie mia³y miejsce w Rzymie  antypapieskich demonstracji, napadów na
ksiê¿y, kardyna³ów, zakonników109.
Lakoniczne informacje na temat pobytu w Rzymie ksiêdza Salwiana
znajdujemy w notatkach Artura Doliñskiego. Bracia ju¿ nigdy siê nie spotkali. Romuald zakoñczy³ ¿ycie w Rzymie maj¹c 67 lat. W notatkach znajdujemy
opis okolicznoci jego mierci, która nast¹pi³a 10 (22) kwietnia 1878 r.,
o czym Artur poinformowany zosta³ listem od Tekli £azarowicz110. Romuald
£azarowicz zachorowa³ w pocz¹tkach 1878 r. Korespondowa³ wówczas z bratem i zapewnia³ go, ¿e powraca szybko do zdrowia, a jedyn¹ niedogodnoci¹,
jaka mu doskwiera, jest têsknota za najbli¿szymi. Arturowi uda³o siê ustaliæ,
¿e przyczyn¹ mierci Romualda by³o zapalenie b³ony podskórnej, które spowodowa³o zapalenie pêcherza. Lekarz okreli³ chorobê jako: deseudo erysipelas (fa³szywa ró¿a)  rodzaj zapalenia z puchlin¹ tej czêci cia³a, któr¹ choroba jest dotkniêta 111. Przed mierci¹ ksi¹dz Salwian zosta³ opatrzony
wiêtymi sakramentami. Doliñski przytoczy³ informacjê otrzyman¹ od prokuratora Zmartwychwstañców  ksiêdza Waleriana Przew³ockiego: Umar³
10/22 kwietnia 1878 roku o godzinie 4. 3/4. Mieszka³ w domu O.O. Domini107

LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
15 grudnia 1869, t. II, k. 873.
108 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
14 maja 1870, t. II, k. 879880.
109 LVIA, f. 1135, inw. 20, sygn. 97, List Romualda £azarowicza do Artura Doliñskiego,
1 listopada 1870, t. II, k. 795896.
110 A. Doliñski, Miêdzy Wilnem , s. 64.
111 LVIA, f. 1135, inw. 103, A. Doliñski, Dodatki do pamiêtników [Rodzeñstwo], k. 37.
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kanów przy kociele w. Kwiryka. W chorobie musia³ bardzo cierpieæ, bo po
mierci by³ bardzo mizernym112. Zosta³ pochowany na cmentarzu w. Wawrzyñca w Rzymie113.
Artur Doliñski, cz³owiek pragmatyczny, z typowo urzêdnicz¹ tendencj¹
do wszelkich wyliczeñ, przeprowadzi³ dochodzenie w sprawie pozostawionego
przez brata kapita³u. Kilka tygodni przed mierci¹ Romuald poprosi³ go
o przes³anie ulokowanego na procent kapita³u w wysokoci 800 srebrnych
rubli. Pieni¹dze jednak przepad³y. Poza tym Artur domyla³ siê, ¿e brat
poczyni³ jeszcze oszczêdnoci z pensji, któr¹ otrzymywa³ od w³oskiego rz¹du
w wysokoci 600 lirów rocznie, a tak¿e wynagrodzenia od proboszcza parafii
w. Kwiryka, który p³aci³ mu 720 lirów rocznie. Doliñski podejrzewa³, ¿e
wszystkie pieni¹dze oraz rzeczy osobiste brata pad³y ³upem nieuczciwego zakonnika, W³ocha trynitarza, który by³ obecny przy jego mierci  brata Ferdynanda. Zakonnik ten nie cieszy³ siê dobr¹ opini¹, a w dwa dni po zgonie
Salwiana wyniós³ siê z klasztoru, zabieraj¹c wszystkie swoje rzeczy114.
Doliñski donosi³ równie¿, ¿e Romuald by³ czêstym gociem pañstwa Kieniewiczów. Hieronim Kieniewicz (17971884) wraz z ¿on¹ Katarzyn¹ Horwatt (18071891) w 1866 r. przekaza³ rodzinny maj¹tek Dereszewicze synowi
i na sta³e osiedli³ siê w Rzymie115. Zosta³ pochowany w rodzinnym grobowcu
w Rzymie na cmentarzu Campo del Verano116. Kontakty Romualda z polsk¹
rodzin¹ kresow¹ os³adza³y mu emigracyjn¹ codziennoæ. Nie zachowa³y siê
jednak wiadomoci na temat ich spotkañ i stopnia za¿y³oci.
Ostatnie osiem lat ¿ycia Romualda £azarowicza, których odbicia nie
znajdujemy w korespondencji z bratem, mo¿na odtworzyæ z artyku³ów, które
nadsy³a³ do Kroniki Rodzinnej w latach 18711878117. Romuald £azarowicz
niezbyt regularnie zamieszcza³ swoje teksty g³ównie w dziale Korespondencja. Niektóre artyku³y dotyczy³y oddanym ludzkoci dobroczyñcom, daj¹cym
przyk³ad chrzecijañskiej postawy. By³ autorem ponad dwudziestu tekstów
o ró¿nej objêtoci i doæ obszernej rozpiêtoci tematycznej. Swoje listy podpisywa³ zwykle inicja³ami X. S. lub X., a czasami pozostawia³ je bez podpisu.
Jako korespondent z Rzymu zajmowa³ siê zarówno bie¿¹cymi wypadkami
w Stolicy Apostolskiej, zjawiskami meteorologicznymi, towarzystwami
naukowymi, organizacjami spo³ecznymi, kwestiami szeroko pojêtej kultury,
a tak¿e histori¹ chrzecijañstwa. W artyku³ach znajdujemy ciekawy obraz
¿ycia codziennego na Pó³wyspie Apeniñskim. £azarowicz stara³ siê przedstawiæ
polskiemu czytelnikowi warunki ¿ycia we W³oszech  poczynaj¹c od strojów,
112

Ibidem.
Ibidem, k. 35.
114 Ibidem, k. 3435.
115 R. Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. II, Wroc³aw
1992, s. 164.
116 M. I. Kwiatkowska, Groby polskie na cmentarzach Rzymu, Warszawa 1999.
117 £¹cznie ukaza³o siê 16 artyku³ów; zob.: Kronika Rodzinna 1871 nr 6; 1872 nr 2, 4, 17;
1875 nr 6; 1876 nr 24, 1877 nr 4, 6, 7, 10, 14, 20, 23; 1878 nr 2, 5, 8.
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zwyczajów wi¹tecznych, zwracaj¹c uwagê na ich odmiennoæ (tradycje obchodów Wielkiej Nocy i Bo¿ego Narodzenia), poprzez wiêta na ziemiach
polskich nieznane (np. wiêto wina), przebieg rzymskiego karnawa³u, sposoby ochrony mieszkañ przed zimnem, wycigi, polowania. Dog³êbnej analizie
podda³ mieszkañców Rzymu, których cechy, tryb ¿ycia, podzia³y, pochodzenie,
tradycje oraz potrzebê odseparowania siê od ludnoci nap³ywowej dok³adnie
scharakteryzowa³118. W opisach dawa³ wyraz swojej dociekliwoci, umiejêtnoci syntezy, krytycyzmowi, zainteresowaniu przesz³oci¹ (czêsto odwo³ywa³
siê do historii). Wiele miejsca powiêci³ ¿yciu naukowemu oraz kulturalnemu
Rzymu. Interesowa³y go nowe zak³ady naukowe, wizyty koronowanych g³ów,
wystêpy znanych wirtuozów (np. Liszta, który wówczas ju¿ by³ gorliwym
s³ug¹ o³tarza), wystawiane w teatrach dzie³a sceniczne. Dostarcza³ szczegó³owych informacji o wyk³adach i odczytach w Akademii Tyberiañskiej i Akademii Linceów, a te, które wzbudza³y jego szczególne zainteresowanie  opisywa³ 119 . Powiadamia³ o nowych wyprawach organizowanych przez
Towarzystwo Geograficzne, zw³aszcza do Afryki120. Interesowa³ siê sztukami
teatralnymi, których nie pozostawia³ bez recenzji  z oburzeniem wyra¿a³ siê
o utworach dramatycznych z pocz¹tku sezonu w 1878 r.: Nie doæ by³o tak
niemoralnych i skandalicznych p³odów miejscowych jak Kleopatra, Messelina,
Agryppina, Neron, Fryna, Liberta, Violetta i Ferdynanda, zechciano jeszcze
pomno¿yæ liczbê podobnych widowisk zapo¿yczaj¹c z repertuarów francuskich
Bebe, Serafinê, Czarnego Dyba³a i inne potworne p³ody wylêg³e na paryskim
b³ocie121. W wielu wypadkach ferowa³ oceny zdecydowanie ³agodniejsze, podkrelaj¹c wysokie umiejêtnoci aktorów, walory scenografii, oprawê muzyczn¹. Charakterystyka organizowanych w Rzymie zjazdów i kongresów unaocznia jego stosunek do tego typu spotkañ. W jednym z listów krytykowa³
organizacjê kongresów, których w ci¹gu kilku tygodni odby³o siê kilka (medyczny, etnologiczny, meteorologiczny, prawniczy). Podsumowa³ je s³owami:
zwykle koñcz¹ siê pró¿n¹ deklamacj¹ i sutym obiadem z licznymi toastami
szampana, kosztem publicznego grosza. A¿eby bowiem podobne zebrania odpowiada³y swojemu celowi i przynosi³y rzeczywist¹ korzyæ, trzeba ¿eby uczestnicz¹cy w nich posiadali odpowiedni¹ naukê i gorliwoæ o jej postêp i udoskonalenie. Prawdziwa nauka wymaga g³êbokich studiów i dojrza³ego zbadania
przedmiotów, maj¹cych siê roztrz¹saæ na ogólnych zebraniach, nie za pró¿nej
deklamacji i przechwa³ek, z których spo³eczeñstwo nie odniesie ¿adnej korzyci122. Jeszcze ostrzej wypowiada³ siê o projekcie zorganizowania Kongresu
Narodowego ¯eñskiego  tu wyra¿a³ swoje konserwatywne stanowisko wobec ruchu emancypacyjnego, uznaj¹c, ¿e jego celem jest odci¹gniêcie kobiety
118
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od w³aciwych jej obowi¹zków wobec rodziny i spo³eczeñstwa123. Obok krytyki liberalizmu, z niepokojem wspomina³ o ideologii komunistycznej i socjalistycznej. Potêpia³ wypadki przejmowania przez ludnoæ wiejsk¹ gruntów
dzier¿awnych w okolicach Rzymu, by³ zwolennikiem ostrych pacyfikacji buntów na Sycylii, w Sardynii, w okolicach Neapolu, ubolewa³ nad rosn¹c¹ liczb¹
organizacji komunistycznych we W³oszech124.
Jako duchowny zwraca³ szczególn¹ uwagê na praktyki religijne, sprawy
bie¿¹ce zwi¹zane z Watykanem (jeden z artyku³ów dotyczy mierci Piusa IX,
przebiegu konklawe i nastêpcy na Stolicy Piotrowej  Leona XIII125) oraz
kwestie pomocy ubogim. Ja³mu¿nie, przyczynom ubóstwa, swoim dowiadczeniom filantropijnym powiêci³ jeden z pierwszych listów126. Skrupulatnie
informowa³ o wszystkich nowo powo³anych organizacjach dobroczynnych127.
Ksi¹dz Salwian na ³amach Kroniki Rodzinnej podzieli³ siê z czytelnikami wra¿eniami ze swojej wycieczki do Palestriny128  znajdowa³ siê tam
klasztor trynitarski, gdzie spêdzi³ kilka miesiêcy. Opisa³ bardzo dok³adnie
po³o¿enie miejscowoci, jej burzliwe dzieje, zabytki, które siê zachowa³y,
a tak¿e wspó³czesne tradycje i zwyczaje, w których uczestniczy³129. Sporo
miejsca powiêci³ winobraniu, wyra¿aj¹c przy tym przychyln¹ opiniê na temat w³aciwoci tego niebiañskiego nektaru: Z³ociste lub rubinowe krople
tego szlachetnego p³ynu o¿ywiaj¹ twórczy zapa³ poetów, odwagê wojowników
i energiczn¹ dzia³alnoæ w wielkich i trudnych przedsiêwziêciach. Wino pokrzepia os³abione si³y, rozjania umys³y, rozwesela przyjacielskie uczty i wlewa s³odk¹ pociechê w strapione serca [ ]130.
Obok listów z Rzymu zamieszcza³ równie¿ wspomnienia o postaciach,
które uznawa³ za wartociowe czy to przez swoj¹ twórczoæ, czy postawê
moraln¹. W jednym z numerów Kroniki znajdujemy artyku³ dotycz¹cy renesansowego poety w³oskiego  Torquato Tasso, autora poematu Jerozolima
wyzwolona131. Przytacza³ ¿yciorysy postaci, które szczególnie przyczyni³y siê
do rozwoju filantropii, pomocy ubogim dzieciom i m³odzie¿y, postêpom na
polu edukacji ni¿szych warstw spo³ecznych132.
Z listów i artyku³ów wy³ania siê obraz ostatnich lat ¿ycia Romualda
£azarowicza  cz³owieka wiat³ego, dociekliwego, zainteresowanego kultur¹
artystyczn¹ i ludow¹, bywalca teatrów i oper rzymskich, cz³owieka o sprecyzowanych  konserwatywnych pogl¹dach politycznych. W jego relacjach cza123

Ibidem, 1878, nr. 2, s. 57.
Ibidem, 1877, nr 6, s. 9091.
125 Ibidem, 1878, nr 5, s. 147148.
126 Ibidem, 1871, nr 3, s. 8789.
127 Ibidem, 1877, nr 14, s. 219.
128 Miejscowoæ w Lacjum, po³o¿ona 37 km na wchód od Rzymu w malowniczej okolica
 na zboczu Apeninów.
129 Kronika Rodzinna 1872, nr 4, s. 5258.
130 Ibidem, 1873, nr 9, s. 134.
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sopimienniczych nie odczuwamy ciê¿aru habitu, nawet je¿eli podejmowane by³y kwestie natury religijnej. Pióro mia³ lekkie, w jego tekstach nie
brakowa³o sarkazmu i trzewego spojrzenia na sytuacjê spo³eczno-polityczn¹.
£azarowicz nie zrezygnowa³ do koñca ze swoich pasji, pomimo têsknoty za
rodzinn¹ ziemi¹ podj¹³ wyzwania wybranej drogi ¿yciowej, w nowych okolicznociach potrafi³ znaleæ swoje miejsce i realizowaæ swoj¹ misjê spo³eczn¹.
Romuald £azarowicz to postaæ nietuzinkowa. Niestety, pominiêty zosta³
przez Polski s³ownik biograficzny, nie wzmiankuje o nim Encyklopedia katolicka, nie s¹ znane jego artyku³y w Kronice Rodzinnej. W korespondencji,
któr¹ prowadzi³ z rodzin¹ mo¿na odnaleæ z jednej strony inteligentnego,
pe³nego humoru i nadziei na lepsze jutro mê¿czyznê, kochaj¹cego mê¿a,
brata, syna; z drugiej strony cz³owieka o wielkiej wra¿liwoci, który posiada³
niezwyk³¹ si³ê, by dokonaæ zwrotu i wieæ ¿ycie w zgodzie ze swoim sumieniem. Jego biografia  to w³aciwie biografia podwójna  Romualda £azarowicza i ksiêdza Salwiana. Ta druga wymyka siê analizie przez niedostatek
róde³. By³ on zarówno nietypowym urzêdnikiem, jak i nietypowym kap³anem, ale z pewnoci¹ cz³owiekiem o g³êbokiej, godnej przypomnienia moralnoci.
SUMMARY
Romuald Lazarowiczs biography is not only a fascinating account of the life of
impoverished nobility in the 19th century and their involvement in the civil service
in partitioned Poland. It also discusses the daily dilemmas faced by Catholic Poles,
civil servants in the western governorates of the Russian Empire, who found it very
difficult to adapt to the new political reality. The decisions that Polish civil servants
had to make on a daily basis were morally challenging. The occupants institutions
were the only source of legal employment. The biography documents civil servants
search for solutions that would benefit Polish citizens, their opposition to corruption
and injustice, internal conflict and the absence of alternative forms of employment.
It also sharply juxtaposes outer acceptance with inner opposition to reality in partitioned Poland.

ECHA PRZESZ£OCI XVII, 2016
ISSN 1509-9873

Tadeusz M. Trajdos
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

MANIFESTACJE PRZEWAGI: LOCUS SACER
W TWIERDZY BRZESKIEJ PO KASACIE
KLASZTORU AUGUSTIANÓW
S³owa kluczowe: twierdza brzeska, klasztor augustianów, sobór w. Miko³aja, koció³ w. Kazimierza
Key words: Brest fortress, Augustinian Monastery, St. Nicolas Orthodox Church,
St. Casimir Catholic Church

Niniejszy artyku³ prezentuje pewien aspekt decyzji politycznych, które
doprowadzi³y do budowy olbrzymiej twierdzy dla armii rosyjskiej na gruzach
Brzecia Litewskiego, bogatego miasta Rzeczypospolitej. Pokazujê bowiem
los materialnych szcz¹tków dawnych klasztorów i kocio³ów katolickich
w tym miecie, po czêci zniweczonych od razu w pierwszych latach budowy
twierdzy, a po czêci wykorzystanych do wojskowych i administracyjnych
celów zaborcy. Nade wszystko chcê pokazaæ symboliczn¹ manifestacjê potêgi
Cesarstwa Rosyjskiego w tym¿e miejscu. Twierdza brzeska mia³a oczywicie
s³u¿yæ strategicznym potrzebom pañstwa rosyjskiego jako rygiel kontroluj¹cy
drogê wschódzachód na newralgicznym odcinku Bugu. Równoczenie by³a
wiadectwem upadku Rzeczypospolitej, cilej  pora¿ki i upokorzenia narodu polskiego. Dla pomys³odawcy fortecy, cesarza Miko³aja I, ta jej funkcja
mia³a powa¿ne znaczenie. W koñcu podobna motywacja leg³a u podstaw
planu wzniesienia cytadeli w zdobytej powstañczej Warszawie. Warto pamiêtaæ, ¿e twierdza brzeska wyros³a w geograficznym centrum podzielonej przez
zaborców Rzeczypospolitej.
Manifestacjê przewagi Rosji nad Polsk¹, prawos³awia nad katolicyzmem,
samow³adztwa imperatora nad narodem, który utraci³ s³abe, skompromitowane pañstwo  wpisano w architekturê militarn¹ oraz budowle wieckie
i sakralne nowego Brzecia. Owa manifestacja, kilkakrotnie wzbogacana

140

Tadeusz M. Trajdos

i ulepszana, przetrwa³a a¿ do druzgocz¹cej klêski Rosji na tym terenie podczas wojny wiatowej w 1915 r. Bia³a Rosja odesz³a st¹d na zawsze. Natychmiast uleg³y zmianie symbole, pañstwowe i sakralne, choæ budowle forteczne przyda³y siê kolejnym u¿ytkownikom. Po okresie przejciowym,
wojennym i rewolucyjnym, gospodarzem Brzecia w 1919 r. sta³ siê ponownie
naród polski w nowym kszta³cie pañstwowoci  Rzeczypospolitej Polskiej.
Radykalnej zmianie uleg³a symbolika przynale¿noci. Pojawi³a siê manifestacja nowej przewagi: katolicyzmu nad prawos³awiem, odrodzonej niepodleg³ej
Polski nad wrogami ze wschodu. Tak by³o do wrzenia 1939 r. Nastêpna
wojna wiatowa przynosi krwawe okupacje: radzieck¹ 19391941 i od 1944 r.,
niemieck¹ 19411944. Zatarto wtedy znaki obecnoci Polski w twierdzy
i miecie, skrzêtnie usuniêto sacrum katolickie. Podczas w³adzy radzieckiej
zlikwidowano w przestrzeni twierdzy wszelkie instytucje religijne oraz ich
symbole. Ta gruntowna desakralizacja wynika³a oczywicie ju¿ nie z rywalizacji narodów czy kultur, lecz z imperatywów panuj¹cej ideologii. Aktualnie
obserwujemy nowy, choæ mo¿e nie ostatni akt tej dramatycznej gry. Od 1991 r.
po og³oszeniu pañstwowoci bia³oruskiej w kilku etapach konsekwentnie
wraca do twierdzy manifestacja prawos³awia. Pami¹tki czasów katolickich,
tym samym polskich, nie mog³y zostaæ przywrócone. Nieliczne relikty kryje
g³êboko ziemia, resztki ruin przygniataj¹ pomniki heroizmu Armii Czerwonej. Wyblak³e kartki historii przemilczanej ugrzêz³y w gablotach muzealnych, opatrzone najczêciej k³amliwym komentarzem.
W opisanych tu wy¿ej ramach czasowych i przestrzennych poka¿ê zatem
signa dominacji politycznej wkomponowane tak¿e w budowle sakralne. Wybór miejsca na locus sacer fortecy na dzia³ce po klasztorze augustianów
narzuca³ siê z ca³¹ si³¹. Centraln¹ czêci¹ twierdzy rozpostartej w wid³ach
Bugu i Muchawca oraz kilku ich kana³ów i dop³ywów by³a Cytadela, a w jej
rodku, przy dawnym rynku miejskim, sta³ w³anie klasztor augustianów
z kocio³em w. Trójcy, oficynami, zabudow¹ gospodarcz¹ i rozleg³ym ogrodem. Przypomnê, ¿e by³ to najstarszy katolicki klasztor Brzecia fundacji
Witolda1.
Zag³ada katolickiego Brzecia w 1830 r. by³a bolesnym zaskoczeniem dla
polskich mieszkañców. Konwenty katolickie trwa³y po 1795 r. w z³udnym
przewiadczeniu, ¿e pod panowaniem rosyjskim zdo³aj¹ utrzymaæ ¿ycie religijne bez widomych strat mimo uci¹¿liwych rozporz¹dzeñ zaborcy, ingeruj¹cych w organizacjê klasztorn¹ i naruszaj¹cych przepisy konstytucji zakonnych. Podobne z³udzenia ¿ywi³ kler parafialny przy farze w. Krzy¿a. Nale¿y
mniemaæ, ¿e te p³onne nadzieje podziela³a kuria diecezji wileñskiej, której
Brzeæ podlega³ od 1798 r.
1 Zob T. M. Trajdos, Dobra i dochody klasztoru augustianów w Brzeciu Litewskim
w wietle archiwaliów klasztornych (do koñca XVII wieku), w: Klasztor w gospodarce redniowiecznej i nowo¿ytnej, red. M. Derwich, Wroc³aw 2013, s. 385410; idem, Augustianie w Brzeciu Litewskim pod panowaniem rosyjskim, Hereditas Monasteriorum, t. 5, 2014, s. 1325.
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Duchowni ci nie znali planów w³adz rosyjskich, uk³adanych ju¿ od koñca
XVIII w. Ich ujawnienie wzbudzi³oby niew¹tpliwie pop³och. Plany te, choæ
poufne, wymaga³y udzia³u znacznego grona fachowców i konsultantów. Musia³y zatem kr¹¿yæ rozmaite domys³y i przewidywania. Ju¿ dwa lata po
zaborze Brzecia, w 1797 r. cesarz Pawe³ poleci³ in¿ynierom wojskowym
opracowanie planu budowy twierdzy przy ujciu Muchawca do Bugu2. Od
planu tego czasowo odst¹piono. W 1807 r., po klêskach zadanych Rosji orê¿em francuskim, tê myl podj¹³ cesarz Aleksander I. Decyzja ca³kiem zrozumia³a, gdy¿ twierdza brzeska mog³a os³oniæ wtedy zachodni¹ rubie¿ Cesarstwa Rosyjskiego czyli obszar polski, anektowany w 1795 r. Labilna sytuacja
w Europie, rosn¹ca hegemonia Francji i warunki pokoju tyl¿yckiego powstrzyma³y tak¿e wtedy realizacjê zamierzenia, a nawet podwa¿y³y jego
wojskow¹ przydatnoæ. Warto dodaæ, ¿e latem 1812 r.  po inwazji napoleoñskiej  w okolicach Brzecia toczy³a siê krwawa bitwa graniczna korpusów
saskiego i austriackiego z armi¹ rosyjsk¹3.
Aleksander I wróci³ do projektu budowy twierdzy brzeskiej dopiero
w 1823 r., w epoce triumfu wiêtego Przymierza, gdy móg³ byæ pewny dominuj¹cej pozycji Rosji w Europie. W tym czasie Brzeæ pe³ni³ rolê wa¿n¹
strategicznie, ale wewn¹trzpañstwow¹: przy kordonie dziel¹cym ziemie zabrane i autonomiczne Królestwo Polskie. Ani po jednej, ani po drugiej stronie w³adzy rosyjskiej nic nie zagra¿a³o. Szczegó³owy projekt opracowa³ dowódca polskiego korpusu in¿ynieryjnego, gen. Malecki. Cesarz nie zd¹¿y³ ju¿
podj¹æ dalszych decyzji. Dopiero jego brat i nastêpca Miko³aj I w 1829 r.
zdecydowa³ nieodwo³alnie o budowie tej fortecy. Dalsze projektowanie powierzono niemieckim specjalistom, poddanym rosyjskim, wy¿szym oficerom
sztabowym. Pu³kownik in¿ynier A. Feldmann dokona³ objazdu terenu, sporz¹dzi³ mapy i raport tzw. rozpoznania topograficznego. Genera³ in¿ynier
K. Oppermann wykorzysta³ memoria³ gen. Maleckiego i napisa³ projekt ulepszony. Miko³aj I podpisa³ go do wykonania w padzierniku 1830 r.4 Ju¿
w pierwszym pó³roczu 1830 r. administracja rosyjska podjê³a likwidacjê
klasztorów miasta lokacyjnego i jego przedmieæ oraz nakaza³a wysiedlenie
zakonników. Nakaz dotyczy³ czterech mêskich klasztorów rzymsko-katolickich (augustianów, jezuitów, trynitarzy, bernardynów), dwóch ¿eñskich (bernardynek i brygidek) oraz jednego unickiego (bazylianów). Ponadto z przyczyn politycznych i technicznych (przewidywanego rozmieszczenia budynków
wojskowych i fortyfikacji) rozebrano trzy cerkwie unickie, tzw. zbór radziwi³³owski (nieczynny od pocz¹tku XVIII w. zbór kalwinów), a nawet rosyjski
monaster prawos³awny, postawiony nieopatrznie w miecie przez zaborcê po
1795 r. Do fundamentów rozebrano te¿ katolick¹ farê w. Krzy¿a jeszcze
Witoldowej fundacji. W 1842 r. ten los podzieli³a synagoga. Z bogatej infra2

A. M. Suworow, Briestskaja kriepost na wietrach istorii, Minsk 2007, s. 15, 18.
W. J. Naumenko, Briest, istoriko-ekonomiczieskij oczierk, Minsk 1977, s. 48.
4 J. Sowa, Brzeæ nad Bugiem. Dzieje miasta i twierdzy, Bia³a Podlaska 1997, s. 85.
3
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struktury katolickiej ocala³ na krótko jedynie klasztor dominikanów na tzw.
Przedmieciu Kobryñskim, gdy¿ ich koció³ s³u¿y³ jako prowizoryczna fara.
W 1849 r. równie¿ budynki dominikañskie zosta³y rozebrane5.
Nale¿y zatem podkreliæ, ¿e wybuch powstania listopadowego i przebieg
wojny polsko-rosyjskiej 18301831 r. nie mia³y ¿adnego wp³ywu na plan
budowy twierdzy brzeskiej. Niemniej wspomniana wojna utwierdzi³a cara
w przekonaniu, ¿e podj¹³ w³aciw¹ decyzjê. Rosja pozbywa³a siê starego
miasta, zasiedlonego od wieków przez Rusinów, Polaków i ¯ydów. Pozbywa³a
siê za jednym zamachem bardzo licznych instytucji Kocio³a katolickiego
(dekanat, parafia, 7 klasztorów ³aciñskich, 1 unicki). Zniszczono ognisko kultury polskiej, miasto wielu szkó³ i drukarñ polskich, m.in. bazylianie prowadzili tam do 1830 r. patriotyczn¹ edukacjê m³odzie¿y polskiej stanu szlacheckiego i mieszczañskiego. A zatem w³adze rosyjskie odebra³y pokonanemu
narodowi perspektywy nauki, owiaty i opieki duchowej6. Cele militarne nadawa³y temu przedsiêwziêciu pozory utylitaryzmu, chocia¿ a¿ do upadku Cesarstwa Rosyjskiego walory obronne twierdzy nigdy nie zosta³y wykorzystane.
Ju¿ w pierwszych miesi¹cach 1830 r. augustianie musieli siê pogodziæ
z kasat¹ brzeskiego klasztoru i otrzymali nakaz wysiedlenia7. Rozbiórka
starej zabudowy miejskiej i zbytecznych budowli kocielnych zosta³a jednak
podjêta dwa lata póniej8. W grudniu 1831 r. powsta³ Komitet In¿ynierów
Twierdzy (brzesko-litewskie dowództwo in¿ynieryjne). W 1832 r. skierowano
do Brzecia kompanie robocze i aresztanckie, a w 1833 r. zaczê³y siê roboty
ziemne9. Garnizon instalowano etapami: 11 grudnia 1833 r. z Kijowa przyjecha³a kompania artylerii, 7 maja 1834 r. pojawi³ siê batalion piechoty
z garnizonu warszawskiego. Po kilku latach garnizon brzeski liczy³ sobie
20 tysiêcy ¿o³nierzy. Na wyspie rzecznej, zwanej potem centraln¹ (na terenie
dawnego miasta intra muros) 1 czerwca 1836 r. zosta³ po³o¿ony kamieñ
wêgielny pod Cytadelê. W 1838 r. zburzono ostatnie domy dawnego miasta.
Zasadnicze prace fortyfikacyjne ukoñczono w ci¹gu 9 lat: 26 kwietnia 1842 r.
twierdza zosta³a powiêcona, a flagê rosyjsk¹ podniesiono na maszcie porod5

N. Rouba, Przewodnik po Litwie i Bia³ejrusi, Wilno [1908], s. 29; W. Mondalski, Brzeæ
nad Bugiem. Zarys geograficzno-historyczny, Rocznik miasta Brzecia na rok 1930, s. 84.
6 Dopiero w 1856 r. w nowym Brzeciu, budowanym pod³ug rosyjskich za³o¿eñ urbanistycznych 3 km na wschód od twierdzy, wzniesiono murowany, neoklasyczny, parafialny koció³
katolicki z przeniesionym wezwaniem Podwy¿szenia w. Krzy¿a. Miejscowi Polacy a¿ do 1915 r.
musieli siê zadowoliæ t¹ jedyn¹ wi¹tyni¹.
7 J. M. G., Zakony mêskie obrzêdu ³aciñskiego na Litwie i Rusi (w zaborze rosyjskim),
tudzie¿ w Inflantach Polskich i Kurlandii [Warszawa 1916], s. 136; M. Gozdawa, Augustianie
w Brzeciu Litewskim, Rocznik Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Wilnie, t. 13, 1909, s. 105;
G. Uth, Szkic historyczno-biograficzny Zakonu Augustiañskiego w Polsce, Kraków 1930, s. 166;
P. P. Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej i na l¹sku 17721914, Lublin
1984, s. 154.
8 Suworow, op. cit., s. 1925; idem, Briest, putieszestwije po gorodu, Briest 2013, s. 1314.
9 Rouba, op. cit., s. 29; Mondalski, op. cit., s. 84; Sroka, op. cit., s. 35, 8586, 102;
G. R¹kowski, Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Bia³orusi, Warszawa 1997, s. 27;
Naumenko, op. cit., s. 53.
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ku placu manewrowego. W Cytadeli zbudowano dwukondygnacyjne koszary
z czerwonej ceg³y. Wyspy dawnych przedmieæ w³¹czono do systemu obrony.
Powsta³y tam tzw. umocnienia (ukrieplienija)  Kobryñskie, Wo³yñskie i Terespolskie. Twierdzê rozbudowano i unowoczeniono w latach 18641870
dziêki staraniom komisji wojskowej pod dowództwem genera³a-majora
E. Totlebena, wybitnego in¿yniera fortecznego. W latach 18691872 na po³udniowy zachód od Cytadeli powsta³ fort Graf Berg, a w latach 18781888
w odleg³oci 35 km zbudowano 9 fortów okrê¿nych, co rozszerzy³o piercieñ
obrony do 30 km.
W pierwszej i zasadniczej fazie budowy (18331842) w stosunku do budowli kocielnych in¿ynierowie rosyjscy kierowali siê pragmatyzmem. Ju¿
w 1830 r. sporz¹dzili ich dok³adn¹ inwentaryzacjê pod k¹tem wykorzystania
do celów fortecznych i garnizonowych10. Uznano, ¿e czêæ zabudowañ klasztornych nadaje siê do u¿ytku wtórnego. Koció³ bazylianów zburzono, ale
w tzw. Bia³ym Klasztorze urz¹dzono koszary artylerii, a póniej biura s³u¿b
technicznych. Rozebrano koció³ jezuicki, ale w kolegium zakwaterowano
komendanturê twierdzy. Kocio³y i klasztory bernardynów i bernardynek na
Wyspie Wo³yñskiej (dawne przedmiecie) przerobiono na mieszkania, sale
æwiczeñ i wyk³adów dla korpusu kadetów, za od 1860 r. adaptowano na
szpital garnizonowy. W klasztorze trynitarzy znalaz³y siê koszary kompanii
roboczych, za u brygidek wiêzienie wojskowe11. Niektóre z tych budowli
(bazylianie, jezuici, bernardyni) u¿ytkowane by³y na cele wojskowe a¿ do
ostatniej wojny. Ich marne resztki strasz¹ do dzisiaj turystów.
Sytuacja klasztoru augustianów by³a szczególna z uwagi na wspomniane
centralne po³o¿enie na dzia³kach przyrynkowych, zreszt¹ w niedu¿ej odleg³oci od fary i jezuitów. W latach 16721686 augustianie usadowili siê na kilku
placach i w kilku domach kupionych lub darowanych. W zwi¹zku z tym ich
koció³ w. Trójcy, przerobiony z kamienicy, nie by³ orientowany. ciana o³tarzowa skierowana by³a na pó³noc12. wi¹tynia mieci³a siê w po³udniowowschodnim naro¿niku parceli klasztornej. Parcelê otacza³ solidny mur, od
strony po³udniowej oddzielaj¹c klasztor od rynku, za od strony zachodniej
od ulicy Rynkowej. Spor¹ czêæ parceli zajmowa³ ogród klasztorny. Od naro¿nika ul. Rynkowej do po³owy d³ugoci pierzei rynkowej ci¹gn¹³ siê parterowy
budynek gospodarczy z odnajmowanymi sklepami i piwnicami. W po³owie
bocznej, zachodniej ciany kocio³a dostawione by³o piêtrowe skrzyd³o klasz10 K. Guttmejer, Nieznane kocio³y Brzecia nad Bugiem, Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki [dalej: KAiU] t. 26, 1981, z. 2, s. 177.
11 Rouba, op. cit., s. 29; Mondalski, op. cit., s. 84. Wed³ug Naumenki, op. cit., s. 54, ju¿
w 1853 r. szpital zainstalowano u dawnych Bernardynów.
12 M. Zgliñski, Koció³ garnizonowy p.w. w. Kazimierza królewicza w Brzeciu, w: Kocio³y i klasztory rzymsko-katolickie dawnego województwa brzesko-litewskiego, t. 1, Kraków 2013,
s. 106107. W brzeskim Muzeum Artystycznym (Chudo¿estwiennyj Muziej), umieszczonym
w koszarach cytadeli, latem 2015 r. mog³em podziwiaæ precyzyjn¹ makietê dawnego miasta
XVIXVIII w., m.in. ukazuj¹c¹ po³o¿enie parceli augustianów.
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toru. £¹czy³o siê ze skrzyd³em parterowym, skierowanym na pó³noc. Tak
wiêc klasztor zbudowany by³ na rzucie litery L. Wszystkie te budynki by³y
wobec siebie usytuowane w ten sposób, ¿e miêdzy kocio³em, piêtrowym
skrzyd³em klasztoru, naro¿nikiem parterowej oficyny i murem rozpociera³
siê niedu¿y prostok¹tny dziedziniec. Brama w murze wyprowadza³a wprost
na rynek.
Po wielkiej przebudowie by³a to pó³nocno-zachodnia czêæ Cytadeli, rejon
placu apelowego, s³u¿¹cego do parad, uroczystoci wi¹tecznych i galowych
manewrów wojska. In¿ynierowie rosyjscy od razu zauwa¿yli dostojne po³o¿enie tego klasztoru, choæ koció³ by³ niewielki i skromnie wyposa¿ony. Pojawi³ siê pomys³ wykorzystania budynków augustiañskich jako rezydencji cesarza rosyjskiego13. Zamiar taki nie doszed³ do skutku. Klasztor przeznaczono
na siedzibê Komitetu In¿ynierów Twierdzy, organu projektanckiego i nadzoruj¹cego prace budowlane do 1842 r., a nastêpnie odpowiedzialnego za
sprawne funkcjonowanie urz¹dzeñ technicznych14. In¿ynierowie wojskowi
wprowadzili siê do opuszczonego klasztoru ju¿ w grudniu 1831 r. Koció³ w.
Trójcy zosta³ pozbawiony charakteru sakralnego. Byæ mo¿e przez pewien
czas wykorzystywano go jako sk³ad materia³ów budowlanych. Rysunki twierdzy, sporz¹dzone w 1840 r. przez malarza polskiego Marcina Zaleskiego na
zlecenie dowództwa rosyjskiego15, jak te¿ generalny plan fortyfikacji z 1855 r.16
dowodz¹, ¿e podupad³y, na po³y zrujnowany koció³ wci¹¿ sta³. Oba skrzyd³a
klasztoru po stosownej adaptacji s³u¿y³y natomiast z powodzeniem jako dom
in¿ynieryjny.
Garnizon potrzebowa³ jednak w³asnej wi¹tyni prawos³awnej, a ca³a
twierdza  jasnej manifestacji historycznego zwyciêstwa rosyjskiego prawos³awia nad polskim katolicyzmem (tzw. ³atynstwem). Od 1833 r. prowizoryczn¹ cerkiewkê garnizonow¹ zmieszczono w Bia³ym Pa³acu (po bazylianach),
ale s¹siedztwo koszar artyleryjskich czyni³o tê lokalizacjê uci¹¿liw¹17.
W 1851 r., dwadziecia lat po przejêciu terenu przez armiê rosyjsk¹, z woli
cesarza Miko³aja I rozpoczêto murowanie okaza³ej cerkwi garnizonowej, obficie wyposa¿onej. Budowê zakoñczono w 1859 r.18 Cerkwi tej nie postawiono
na miejscu kocio³a w. Trójcy ani te¿ nie wykorzystano jego murów. Jest
oczywiste, ¿e chodzi³o o symboliczn¹ separacjê: nowa wi¹tynia nie mog³a
wyrastaæ z reliktów katolickich. Stanê³a w pobli¿u na centralnym placu cytadeli za kocieln¹ cian¹ o³tarzow¹, czyli na pó³noc od kocio³a, na gruncie
13

Ibidem, s. 108.
Mondalski, op. cit., s. 84; Sroka, op. cit., s. 35; Rouba, op. cit., s. 29, u¿ywa okrelenia
kancelaria in¿ynierów fortecznych, za nim tak samo: A. Baranowski, Architektura sakralna
Brzecia XVII i XVIII w., KAiU, t. 26, 1981, z. 2, s. 185. Naumenko, op. cit., s. 53, pos³ugiwa³ siê
okreleniem zarz¹d in¿ynieryjny.
15 Suworow, Briestskaja kriepost , s. 22.
16 Zgliñski, op. cit., s. 108.
17 G. Citowicz, Chramy armii i f³ota, Piatigorsk 1913, s. 237.
18 Ibidem; Zgliñski, op. cit., s. 108.
14
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dawnego ogrodu klasztornego19. Maj¹c swobodê przestrzenn¹ architekci rosyjscy usytuowali o liturgiczn¹ cerkwi zgodnie z zaleceniem kanonicznym,
tj. zwrócon¹ na wschód od strony prezbiterium. Po tej inwestycji przyszed³
czas zag³ady na koció³ poaugustiañski. W 1860 r. zosta³ rozebrany tak skrupulatnie20, ¿e nie pozosta³ po nim najmniejszy lad.
Rosjanom nie posz³o jednak tak ³atwo z manifestacj¹ nowego ³adu.
Pierwsza cerkiew, klasycystyczna budowla jednokopu³owa, poprzedzona
dzwonnic¹, a zamkniêta od wschodu trzema apsydami, d³ugo nie istnia³a21.
Wysokoæ kopu³y i dzwonnicy zak³óca³a system obrony, m.in. przewidywane pole
ostrza³u. In¿ynierowie wojskowi polecili rozebraæ tê cerkiew oko³o 1865 r.,
czyli podczas prac modyfikacyjnych komisji gen. in¿. Totlebena. W 1872 r.
w tym samym miejscu stanê³a nowa cerkiew, ale popieszne i niedba³e wykonanie spowodowa³o pêkniêcie murów pod ciê¿arem sklepieñ.
Sukces osi¹gniêto za trzecim razem. Jako projektodawca zosta³ zatrudniony wybitny architekt rosyjski, Dawid Iwanowicz Grimm, profesor Akademii w Petersburgu, twórca wielu monumentalnych wi¹tyñ Rosji, w tym
wojskowych. Powsta³ forteczny sobór w. Miko³aja, który (po niedawnej odbudowie) mo¿na podziwiaæ tak¿e wspó³czenie. Prace trwa³y w latach
18741876 pod kierunkiem kapitana L. M. Iwanowa, in¿yniera wojskowego.
Uroczystoæ konsekracji odby³a siê w 1877 r. Do 1890 r. jurysdykcjê nad tym
soborem sprawowa³ eparcha litewski, a póniej protoprezbiter armii i floty22.
Soborowi w. Miko³aja podporz¹dkowano na terenie twierdzy brzeskiej szpitaln¹ cerkiew w. Aleksandra Newskiego, powiêcon¹ ju¿ w 1845 r. Sobór
otrzyma³ cztery etaty duchownych: protojereja, pe³ni¹cego funkcje duszpastersko-administracyjne (nastojatiel), dwóch kap³anów (popów), diakona
i psalmisty23.
Dziêki walorom konstrukcyjnym i estetycznym sobór twierdzy brzeskiej,
symbol imperium rosyjskiego, wywiera znakomite wra¿enie. Jego rolê symboliczn¹ akcentuje usytuowanie na placu parad i manewrów w cytadeli.
Pomys³odawca gmachu, zgonie z intencj¹ w³adz, odwo³a³ siê do koncepcji
wieczystego Trzeciego Rzymu. Grimm zaproponowa³ styl neobizantyjski
w jasny sposób przywo³uj¹c wspomnienie Hagii Sophii, zarówno w elementach
bry³y, jak te¿ detalu dekoracji. Splendor cesarskiego Konstantynopola zosta³
19 Mondalski, op. cit., s. 51 mylnie s¹dzi³, ¿e koció³ ten przebudowano na cerkiew i to ju¿
w 1845 r.
20 L.c.
21 Citowicz, op. cit., s. 237.
22 Ibidem, s. 237238; Zgliñski, op. cit., s. 109. Wielu autorów nie zdawa³o sobie sprawy
z trzykrotnych prób budowy tej wi¹tyni. A. M. Ku³agin, Prawos³aunyja chramy na Bie³arusi,
Minsk 2001, s. 27, podaje lata 18561879, zlewaj¹c w jedn¹ trzy ró¿ne budowle; to samo
 Architiektura Bie³arusi, Minsk 1999, s. 91, dodatkowo myl¹c nazwisko architekta. Podobne
syntetyczne daty podaj¹: Sroka, op. cit., s. 103; R¹kowski, op. cit., s. 28. Jedynie Suworow,
Briestskaja kriepost , s. 25, podaje prawid³ow¹ datê zakoñczenia budowy.
23 Citowicz, op. cit., s. 238.
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zrêcznie przypomniany, chocia¿ wbrew propagandzie rosyjskich wydawnictw
sobór forteczny nie jest Hagi¹ Sophi¹ w miniaturze, a co najwy¿ej
w przybli¿eniu24.

Fot. 1. Sobór w. Miko³aja w twierdzy brzeskiej od fasady

Fot. 2. Sobór w. Miko³aja od strony pó³nocnej

Jest to tynkowana budowla ceglana na granitowym cokole. Nakazy
obronnoci zmusi³y Grimma do wzniesienia wi¹tyni stosunkowo niskiej, za to
obszernej. Neobizantynizm dominuje w architekturze, zdobnictwie elewacji
i typie podpór we wnêtrzu, natomiast wyposa¿enie wnêtrza (niezachowane)
nawi¹zywa³o do tzw. stylu staroruskiego czyli rodzimego, który prezentowa³
XIX-wieczne cesarstwo jako uwieñczenie chwalebnych dziejów pañstw ru24

Ibidem.
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skich od Ruryka pocz¹wszy. Na kwadratowym w rzucie naosie osadzono
p³ask¹ kopu³ê z tamburem na pendentywach. Ni¿sze przestrzenie boczne
oddzielaj¹ od przestrzeni podkopu³owej trzy pó³koliste arkady podtrzymywane przez pary kolumn z neobizantyjskimi kapitelami. Te boczne nawki kryje
sklepienie kolebkowe na gurtach. Jednoprzês³owe prezbiterium ma sklepienie krzy¿owe, ujête przez szecienne pastoforia25. Prezbiterium zamyka wielka pó³kolista apsyda. Przês³o zachodnie naosu, tzw. babiniec, ma te¿ sklepienie krzy¿owe.

Fot. 3. Sobór w. Miko³aja od strony prezbiterium

Nad nim mieci siê chór. Do soboru wprowadza niewielki narteks (przedsionek). W zewnêtrznych elewacjach bocznych najlepiej mo¿na dostrzec swobodê trawestacji motywów z Hagii Sophii. Grimm wprowadzi³ tam dwa pasy
okien pó³kolistych w ozdobnych oprawach, tworz¹c iluzjê loggii arkadowych.
Fasadê zamyka oprofilowany pó³kolisty ³uk, jakby gigantyczna archiwolta.
Jej pole w górnej kondygnacji o¿ywia piêæ arkadowych okien, malej¹cych ku
naro¿nikom.
Z pierwotnego wystroju wnêtrza i wyposa¿enia w sprzêty cerkiewne nie
zachowa³o siê nic. Wiadomo, ¿e za olbrzymi¹ kwotê 48 tys. rubli prace dekoracyjne w duchu staroruskim (mówiono wtedy: neoruskim) powierzono pe25 Pomieszczenie niezbêdne w cerkwiach prawos³awnych. W protezis, umieszczonym po
lewej stronie tronu, czyli o³tarza prezbiterialnego, przechowywano naczynia liturgiczne i przygotowywano elementy Eucharystii. Diakonikon po prawej stronie odpowiada mniej wiêcej pojêciu katolickiej zakrystii. Trzymano tam paramenty  szaty i tkaniny liturgiczne oraz sprzêty
cerkiewne.
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tersburskiemu Towarzystwu Wzajemnej Pomocy Artystów Rosyjskich26. Powsta³ m.in. 7-osiowy ikonostas oraz kiwoty. Akademik Dmitrij Martynow malowa³ ciany i sklepienia. Ornamentyka by³a bogata, konchê apsydy pokry³o
gwiadziste niebo, malowid³a figuralne otacza³y pasy plecionek i rozet. Sceny
narracyjne odwo³ywa³y siê równie¿ do zwyciêstw Cesarstwa Rosyjskiego.

Fot. 4. Widok wnêtrza soboru w. Miko³aja
(aktualny)

Prawdopodobnie ju¿ w latach 60. XIX w., podczas robót komisji Totlebena,
przy okazji rozbiórki pierwszej cerkwi, in¿ynierów wojskowych przeniesiono
czêciowo do zabudowañ po bazylianach, czêciowo do gmachu pojezuickiego,
gdzie przebywa³a komendantura. W ka¿dym razie resztki budynków po klasztorze augustianów rozebrano tak dokumentnie, ¿e nie osta³ siê ¿aden lad.
Sobór w. Miko³aja trwa³ dok³adnie tyle, ile Rosja w Brzeciu. Podczas
letniej ofensywy pañstw centralnych w 1915 r. w³adze rosyjskie bez próby
stawiania oporu ewakuowa³y twierdzê, fabryki brzeskie i czêæ ludnoci
miasta. Armia rosyjska ograniczy³a siê do wywiezienia broni i amunicji
oraz wysadzenia fortów obrony okrê¿nej. Niemcy zajêli Brzeæ 26 sierpnia
26

Citowicz, op. cit., s. 238.
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1915 r.27 Równoczenie do twierdzy wkroczy³y oddzia³y 1 i 3 brygady Legionów Polskich. Forteca nie mog³a ju¿ g³osiæ chwa³y Rosji i prawos³awia. Sobór
w. Miko³aja przeznaczono tymczasowo na katolicki koció³ garnizonowy.
W Brzeciu umieszczono lazarety etapowe. Chorzy i ranni legionici oraz
¿o³nierze armii austro-wêgierskiej i niemieckiej wyznania katolickiego potrzebowali sta³ego duszpasterstwa. Miejska fara w. Krzy¿a nie wystarczy³a.
Garnizon niemiecki stacjonowa³ w Brzeciu, na terenie tzw. Ober-Ostu, do
pocz¹tku 1919 r. Niepodleg³a ju¿ Polska za¿¹da³a jego ewakuacji. Dnia
9 lutego 1919 r. do Brzecia wkroczy³o Wojsko Polskie28. W czasie wojny
z Rosj¹ Radzieck¹ bolszewicy zajêli Brzeæ na krótko (120 sierpnia 1920 r.)
i nie zostawili po sobie wiêkszych zniszczeñ29.
Rzeczpospolita Polska ustanowi³a w Brzeciu stolicê województwa poleskiego. Twierdza, po³o¿ona w g³êbi terytorium odrodzonego pañstwa, zamieni³a siê w miasteczko wojskowe z garnizonem artylerii lekkiej, saperów,
piechoty i s³u¿b sanitarnych. W³adze polskie zadba³y o rekultywacjê zieleni.
W twierdzy urz¹dzono du¿y park, dostêpny dla ludnoci cywilnej. Garnizon
polski mia³ do dyspozycji szpital, elektrowniê, drukarniê i radiostacjê. Nadszed³ zatem czas na manifestacjê nowej przewagi. Polonia semper fidelis
resurexit. Nale¿a³o ten fakt uwydatniæ poprzez nowy kszta³t budowli sakralnej w twierdzy.
Ju¿ w 1915 r. zbudowano plebaniê dla kapelanów wojskowych. Pozosta³a
ona siedzib¹ duszpasterzy WP od 1919 r. do wrzenia 1939 r. W soborze
umieszczono prowizoryczny o³tarz. W otwartych drzwiach carskich stanê³a
mensa. Z ram ikonostasu wyjête zosta³y ikony, za to pojawi³y siê pos¹gi
Matki Bo¿ej i Serca Jezusa. Nawê zape³ni³y ³awki. W 1919 r. z polecenia
episkopatu Polski o³tarz ten dedykowano w. Kazimierzowi, odnawiaj¹c tradycjê jagielloñsk¹. Do kultowych upodobañ zakonu augustianów ju¿ nie wrócono, nie by³o te¿ mowy o przywróceniu starego wezwania rozebranego kocio³a (w. Trójcy). Nic dziwnego, wi¹tynia garnizonowa w nowych
warunkach politycznych pe³ni³a kompletnie inn¹ rolê ni¿ stary koció³ augustianów.
Kapelanom Wojska Polskiego i garnizonowi polskiemu nie odpowiada³o
jednak u¿ytkowanie rosyjskiego soboru, choæby i dostosowanego do liturgii
katolickiej. Ksi¹dz pu³kownik Antoni Maciejkiewicz za³o¿y³ Komitet Odbudowy Kocio³a Poaugustiañskiego30. Prace budowlane rozpoczêto w 1924 r.,
a zakoñczono w 1928 r.31 Op³acono je z dobrowolnych sk³adek Polaków
z Brzecia i oficerów garnizonu. Plebania zosta³a przebudowana w stylu
dworkowym, aby zbli¿yæ j¹ kszta³tem do polskiej swojszczyzny. Powsta³a
27
28
29
30
31

post ,

Naumenko, op. cit., s. 70; Suworow, Briestskaja kriepost , s. 47, 58.
Suworow, j.w., s. 4446; Naumenko, op. cit., s. 75, podawa³ datê 20 lutego 1919 r.
Naumenko, op. cit., s. 76; Suworow, Briestskaja kriepost , s. 6061.
Zgliñski, op. cit., s. 111; Ku³agin, op. cit., s. 27.
Mondalski, op. cit., s. 51; Sroka, op. cit., s. 112, 113, 131; Suworow, Briestskaja kries. 64.
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tam siedziba dekanatu kapelanii wojskowych Okrêgu Korpusu IX. Sobór
przerobiono gruntownie. Oczywicie  wbrew nazwie komitetu  nie chodzi³o
o przywrócenie bry³y i wystroju dawnego kocio³a w. Trójcy, lecz radykalne
przystosowanie by³ej rosyjskiej wi¹tyni do zadañ katolickiego kocio³a, s³u¿¹cego Wojsku Polskiemu.
Powsta³ koció³ garnizonowy w. Kazimierza, zaprojektowany przez miejscowego architekta polskiego, in¿. Juliana Lisieckiego, mi³onika stylu narodowego32. Na murach soboru wzniós³ on trójnawow¹ bazylikê z elementami
neoromañskimi i neogotyckimi. Trójprzês³owy korpus nawowy przed³u¿ony
by³ o jedno przês³o ni¿szego prezbiterium, zamkniêtego pó³kolist¹ apsyd¹
(jak w soborze). Przy fasadzie mieci³a siê kruchta z par¹ aneksów. Nawy
sklepiono przês³ami krzy¿owymi, prezbiterium i chór muzyczny  kolebkami.
Nad naw¹ g³ówn¹ wznosi³ siê swojski kalenicowy dach dwuspadowy z sygnaturk¹. Utylitarnie wykorzystuj¹c fragmenty konstrukcji rosyjskiej postawiono polski koció³ na ziemi odzyskanej po stuletniej niewoli. Tê manifestacjê
przewagi wskrzeszonej Polski utrwala³y symbole wprowadzone do wnêtrza.
W 1928 r. polichromiê kocio³a wykona³ Boles³aw Rajkowski, absolwent ASP
w Warszawie. W nawie g³ównej umieci³ sceny Cudu nad Wis³¹ i Zwyciêstwa pod Wiedniem, oczywicie zniszczone jesieni¹ 1939 r. W apsydzie
i arkadzie ³uku têczowego znalaz³y siê bia³e or³y w stylizacji god³a wojskowego, oddzielone rozetami, za na bocznych cianach filarów têczy wypisane
majusku³¹ s³owa hymnu Bo¿e co Polskê, obok za panoplia oraz daty 1918
i 192833. Wed³ug inwentaryzacji opublikowanej w 2013 r. te elementy dekoracji symbolicznej jeszcze istnia³y. Odwiedzi³em to wnêtrze latem 2015 r.
Z polskich motywów polichromii nie by³o ju¿ nic. Wszystko uleg³o wiadomej
dewastacji. Ocala³a jedynie, choæ w bardzo z³ym stanie, kamienna ambona
z wejciem wykutym na zaplecku w gruboci muru, ciekawe dzie³o modernizmu, zapewne te¿ projektu Lisieckiego, przypominaj¹ca mi lwowskie projekty
Bronis³awa Wiktora z lat dwudziestych. Na pó³kolistym podwieszonym koszu
widaæ nadt³uczon¹ i s³abo czyteln¹ p³askorzebê którego z kazañ Chrystusa.
Koció³ i plebania prze¿y³y bohatersk¹ obronê za³ogi polskiej przed
Niemcami w dniach 1317.IX.1939 r.34 Niemcy gospodarowali tu krótko i po
s³ynnej paradzie sojuszniczej 22.IX.1939 r. przekazali twierdzê Armii Czerwonej35. Garnizon radziecki usadowi³ siê tu do czerwca 1941 r. Brzeæ znowu sta³
siê miastem granicznym. Obiekty sakralne zosta³y oczywicie przekazane do
u¿ytku wojskowego. Spl¹drowany koció³ w. Kazimierza zamieniono na klub
czerwonoarmistów, a na plebanii urz¹dzono sto³ówkê dowództwa twierdzy36.
32 Zgliñski, op. cit.., s. 111. Dot¹d mo¿na podziwiaæ w Brzeciu realizacje tego twórcy,
m.in. domki kolonii urzêdniczej Narutowicza, w tym piêkny dworek z 1928 r. mieszcz¹cy teraz
siedzibê Muzeum Historii Miasta Brzecia oraz tzw. Bia³y Dworek z 1927 r., obecnie muzeum.
33 Zgliñski, op. cit., s. 114, 116117.
34 Suworow, Briestskaja kriepost , s. 6973.
35 Ibidem, s. 7678.
36 Ibidem, s. 146; Zgliñski, op. cit., s. 112.
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Fot. 5. Zachowana ambona w soborze w. Miko³aja
 relikt z kocio³a w. Kazimierza

Podczas oblê¿enia twierdzy przez Niemców od 22 czerwca do koñca lipca
1941 r. koció³ zosta³ powa¿nie uszkodzony ogniem artyleryjskim i bombami
lotniczymi. Niemieccy zwyciêzcy nie interesowali siê tymi ruinami. 28 lipca
1944 r., po prze³amaniu zaciêtej obrony niemieckiej, wróci³y porz¹dki radzieckie37. W³adza radziecka nie chcia³a pocz¹tkowo odbudowy twierdzy. Odwrotnie  w 1956 r. wysadzono resztki Bia³ego Pa³acu, a budynki pojezuickie zredukowano do piwnic i fundamentów. Pobernardyñskie budynki
szpitalne strasz¹ do dzi jako postêpuj¹ca ruina. Zrujnowany koció³ w. Kazimierza tkwi³ poród ruin fortecy wiele lat. W 1974 r. w³adza radziecka
nakaza³a inwentaryzacjê i konserwacjê ruin tylko dlatego, ¿e podjêto decyzjê
otwarcia muzeum Twierdzy-Bohatera 1941.
Locus sacer zosta³ wskrzeszony w momencie symbolicznym po upadku
ZSRR. W 1991 r. w ruinie kocielnej odprawiono znowu liturgiê prawos³awn¹. W 1994 r. w³adze bia³oruskie odda³y tê ruinê brzeskiej eparchii prawo37

Suworow, Briestskaja kriepost

, s. 131.
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s³awnej. Zlekcewa¿ono zatem oficjalnie fakt przynale¿noci tej wi¹tyni do
Kocio³a katolickiego w latach 19151939. Okres polski po prostu wykrelono.
Odbudowa zaczê³a siê natychmiast w 1994 r. Rok póniej powiêcony
zosta³ sobór w. Miko³aja wskrzeszony w postaci, jak¹ nada³ mu Grimm
w 1874 r.38 Zosta³ wiêc przywrócony, tak¿e w wymiarze symbolicznym, sobór
w formie neoimperialnej. To ostatnia  na razie  manifestacja przewagi.
Poza ambon¹ ca³kowicie zatarto fazê kocieln¹. Tylko w gablotce narteksu
mo¿na obejrzeæ archiwalne zdjêcia kocio³a 19281939. Do czasu mojej wizyty w 2015 r. z wielk¹ skrupulatnoci¹ zosta³a przywrócona architektura,
elewacje i detale zdobnicze39. We wnêtrzu ciany pozostaj¹ w surowej cegle.
Wyposa¿enie cerkiewne jest nowe, ale dobrze harmonizuje z architektur¹.
Plebaniê przekszta³cono w duchu pseudo-bizantyjskim na siedzibê kry³osu
sobornego.
Miejsce po klasztorze augustianów nie jest w ogóle zaznaczone. To trawiasty wzgórek za soborem, a dalej p³yty chodnikowe. Turyci kr¹¿¹cy po
tym wielkim pustym placu cytadeli nie wiedz¹, po czym st¹paj¹. Dzisiaj to
jedynie miejsce parad i ceremonii wojskowych, plac Twierdzy-Bohatera.
Starsza historia zamilk³a. Mam przeczucie, ¿e jednak kiedy przemówi.
SUMMARY
In 1830, Tsar Nicholas I ordered the construction of a massive fortress in and
around Brest-Litovsk, a city that had been annexed by Russia during the partitioning of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Catholic churches and monasteries,
including the Augustinian Monastery in the market square, were closed down to
make room for the Citadel Parade Grounds. The fortress was not only a military
facility, and it was also designed to manifest the victory of the Orthodox Russian
Empire over the Catholic Polish-Lithuanian Commonwealth. Until around 1860, the
Augustinian Monastery served as the headquarters of the Committee of Fortress
Engineers, after which it was razed to the ground. The Holy Trinity Church also
suffered extensive damage during this period and was demolished at roughly the
same time. The Neo-Byzantine St. Nicholas Orthodox Church was erected in the
vicinity as a symbol of Imperial power. In 1915, the Russian army surrendered the
fortress without fight to the German army, the Austro-Hungarian Army and the
Polish Legions. The St. Nicholas Orthodox Church was transformed into a provisional Catholic Garrison Church. In 1919, Brest-Litovsk was incorporated into the
newly reborn Poland, and it became the capital city of the Polesie Region in 1920. In
19241928, the shrine in the fortress was renamed to St. Casimirs Garrison Church,
and its interior was remodeled to serve as a hallmark of the success and tradition of
the Polish armed forces. The presbytery was turned into a district deanery of the 9th
Military Corps. The fortress remained under Polish rule until 17 September 1939,
and it was captured by the Red Army on 22 September 1939. The devastated church
38
39

Ku³agin, op. cit., s. 27; Zgliñski, op. cit., s. 112.
Fotografie soboru w. Miko³aja wykona³ w 2015 r. autor artyku³u.
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became an officers club, and the presbytery was turned into a canteen for military
commanders. The fortress was sieged by the Germans in 1941, and the church
suffered considerable damage. Despite the above, the ruined shrine survived the
German siege as well as the Soviet occupation which started in 1944. In 1974, the
property was inventoried, rebuilt and turned into the Heroic Fortress of 1941 Museum. After the collapse of the Soviet Union in 1991, Belarussian authorities handed
the shrine over to the Orthodox Eparchy of Brest. St. Nicholas Orthodox Church was
restored to its former glory in 19941995. Every stage of political and military
conflict between the Russian/Belarussian Orthodox Church and the Polish Catholic
Church left a symbolic mark on the appearance, design and sacral character of this
place of worship.
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W styczniu 1924 r. oraz w maju 1926 r. tzw. sprawa Pogotowia Patriotów
Polskich (PPP) stanowi³a jeden z wa¿niejszych przedmiotów zainteresowania
ówczesnej polskiej opinii publicznej, jak równie¿ organów pañstwowych, tj.
policji, prokuratury oraz s¹du. Istnienie, a zw³aszcza dzia³alnoæ tej konspiracyjnej organizacji w sposób istotny wp³ynê³y na stan wyobra¿enia spo³eczeñstwa polskiego o bezpieczeñstwie wewnêtrznym, a tak¿e zewnêtrznym
Polski. Aresztowanie jej przywódców oraz czo³owych dzia³aczy, a nastêpnie
ich g³ony proces, co prawda po 12 maja 1926 r. przyæmiony przez zamach
stanu, doprowadzi³y do czêciowego ujawnienia przed opini¹ publiczn¹ informacji odnonie do celu, form i metod dzia³alnoci Pogotowia. Wydarzenia te
wytworzy³y równie¿ podwaliny pod polityczn¹ debatê nad istnieniem konspiracyjnych organizacji i stowarzyszeñ w II Rzeczypospolitej oraz rozmiarem ich
faktycznych wp³ywów na bezpieczeñstwo pañstwa. Sprawa Pogotowia sta³a siê
wa¿nym elementem ówczesnej konfrontacji politycznej toczonej na linii prawica  lewica. Jej istotnym narzêdziem, wykorzystywanym przez obie strony,
by³a publicystyka i aktywnoæ propagandowo-informacyjna prowadzona
m.in. na ³amach organów prasowych, zwi¹zanych z rywalizuj¹cymi ze sob¹
Zwi¹zkiem Ludowo-Narodowym (ZLN) oraz z Polsk¹ Parti¹ Socjalistyczn¹
(PPS).
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W nocy z 11 (pi¹tek) na 12 (sobota) stycznia 1924 r. na polecenie ministra
spraw wewnêtrznych, W³adys³awa So³tana, funkcjonariusze policji politycznej1
dokonali aresztowañ kilkunastu dzia³aczy Pogotowia Patriotów Polskich,
o czym niemal¿e natychmiast informowa³a ówczesna prasa polityczno-informacyjna2. Wedle jej doniesieñ policja zatrzyma³a cis³e kierownictwo organizacji, w tym jej prezesa in¿yniera Jana Pêkos³awskiego pseudonim Pretor,
pu³kownika Witolda Gorczyñskiego (organizatora w 1914 r. tzw. legionu pu³awskiego) pseudonim Czo³owy, kapitana rezerwy hr. Olgierda Micha³owskiego, przemys³owca Józefa Leniewskiego pe³ni¹cego funkcjê zastêpcy szefa sztabu generalnego PPP, a tak¿e elektrotechnika Paryñskiego, w³aciciela
fabryki cukierków W³adys³awa Gryczko, studentów SplawNeumana, Jana
£adê, Jana K¹dzio³ko oraz genera³a w stanie spoczynku Adama Goliñskiego3. W trakcie przeprowadzonej na szerok¹ skalê operacji organa cigania
zabezpieczy³y archiwum sztabu generalnego PPP oraz skonfiskowa³y ponad
5 tysiêcy ulotek programowych, 3 tysi¹ce deklaracji cz³onkowskich i wydrukowanych rot przysiêgi dla nowo przyjmowanych4.
Samo aresztowanie, a de facto rozbicie struktur konspiracyjnej organizacji nie by³o dzie³em przypadku, ale konsekwencj¹ wczeniej prowadzonych
dzia³añ operacyjnych. Ich faktycznej genezy nale¿y doszukiwaæ siê w wewn¹trzpañstwowych bojach politycznych pomiêdzy lewic¹ a prawic¹. W nich
to uczestniczyæ mia³y tajne organizacje, zwi¹zane z ró¿nymi legalnymi partiami politycznymi oraz zwi¹zkami spo³ecznymi, a których istnieniu w obiegu
spo³ecznym kr¹¿y³y od d³u¿szego czasu mniej lub bardziej realne i weryfikowalne informacje5. Wed³ug nich celem tych¿e organizacji, w wiêkszoci
1 W 1923 r. w ramach struktur Komendy G³ównej Policji Pañstwowej (KG PP) nast¹pi³y
przekszta³cenia organizacyjne. Istniej¹cy od sierpnia 1920 r. Wydzia³ IV KG PP zosta³ przekszta³cony w S³u¿bê Informacyjn¹, która to z kolei w kwietniu 1924 r. przeorganizowana
zosta³a w Wydzia³ V KG PP, czyli Policjê Polityczn¹. Zob. AAN, 9/977 (dop³ywy), Pismo
L.T.B.3000 z dn. 26 IV 1923 r. Organizacja S³u¿by Informacyjnej, k. 3436; idem, S³u¿ba
Informacyjna kierunek techniczny, k. 40; ibidem, Przepisy wykonawcze do okólnika MSW nr 10
z dnia 26 IV 1923 r., k. 3739 (zob. te¿ ibidem, k. 5253 verte.); W. Kozyra, Polityka administracyjna ministrów spraw wewnêtrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 19181939, Lublin
2009, s. 264265; AAN, 9/979 (dop³ywy), Organizacja Policji Politycznej, Warszawa 12 VIII 1925 r.,
k. 148; A. Pep³oñski, Policja Pañstwowa w systemie organów bezpieczeñstwa Drugiej Rzeczypospolitej, Szczytno 1991, s. 102103, 109, 112114; A. Misiuk, Policja Pañstwowa 19191939.
Powstanie, organizacja, kierunki dzia³ania, Warszawa 1996, s. 251287.
2 Zob. Aresztowanie P.P.P., Gazeta Warszawska, 14 I 1924, nr 14; Aresztowanie P.P.P.,
Gazeta Warszawska, 15 I 1924, nr 15; Aresztowanie faszystów w Warszawie, Naprzód, 17 I 1924,
nr 13.
3 Aresztowanie P.P.P., Gazeta Warszawska, 14 I 1924, nr 14; Aresztowanie faszystów
w Warszawie, Naprzód, 17 I 1924, nr 13.
4 Aresztowanie faszystów w Warszawie, Naprzód, 17 I 1924, nr 13.
5 M.in. od 1921 r. funkcjonowa³ w armii tajny zwi¹zek Honor i Ojczyzna utworzony
przez gen. Sikorskiego za akceptacj¹ Pi³sudskiego i ministra spraw wojskowych gen. Sosnkowskiego; L. Wyszczelski, Od demokracji do zamachu majowego. Wojsko polskie w latach 19211926,
Warszawa 2007, s. 422. Ponadto od 1922 r. funkcjonowa³a równie¿ utworzona w wojsku przez
oficerów z legionowym rodowodem organizacja Stra¿nica; zob. Stra¿nica. Organizacja konspiracyjna gen. Sikorskiego, Gazeta Warszawska, 4 II 1924, nr 34.
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o lewicowej proweniencji politycznej, mia³o byæ przejêcie w³adzy na drodze
zamachu stanu, a nastêpnie zorganizowanie nowego ustroju pañstwowego.
To w sposób oczywisty obligowa³o W³adys³awa Kiernika, ówczesnego ministra
spraw wewnêtrznych w centroprawicowym rz¹dzie Wincentego Witosa, do
podjêcia dzia³añ na rzecz ustalenia faktycznego stanu rzeczy, a wiêc
i do okrelenia realnoci zagro¿enia. Po upadku tego gabinetu w prasie lewicowej poczê³y z kolei pojawiaæ siê teksty informuj¹ce o funkcjonowaniu tajnych stowarzyszeñ prawicowych. Spowodowa³o to z³o¿enie przez pos³ów PPS
interpelacji ¿¹daj¹cej podjêcie w tej materii przez organa podleg³e nowemu
ministrowi spraw wewnêtrznych, W³adys³awowi So³tanowi, w³aciwych dzia³añ. Ich efektem sta³y siê m.in. aresztowania dzia³aczy PPP przeprowadzone
w styczniu 1924 r.6
W kolejnych dniach po zatrzymaniu kierownictwa Pogotowia politycznoinformacyjne dzienniki ró¿nej proweniencji przeciga³y siê w ujawnianiu kolejnych sensacyjnych wiadomoci dotycz¹cych sprawy tajnego sprzysiê¿enia. Dziêki tym, mimo ¿e w znacznej czêci subiektywnym, przekazom
opinia publiczna uzyska³a kilka istotnych informacji na temat personalnoorganizacyjnych uwarunkowañ powstania Pogotowia, ale tak¿e o idei go inicjuj¹cej. Prasa doæ szczegó³owo przedstawia³a kwestiê kadrow¹, w tym proces
przyjmowania do organizacji nowych cz³onków. Wed³ug ustaleñ socjalistycznego dziennika krakowskiego Naprzód ka¿dy nowo zwabiony cz³onek musia³
z³o¿yæ uroczyst¹ przysiêgê. Zaprzysiê¿enie najczêciej odbywa³o siê w poniedzia³ki w podziemiach kocio³a Wszystkich wiêtych na Grzybowie7. Wejcie
do zakrystii mia³ chroniæ cz³onek organizacji. W ceremonii uczestniczy³
ksi¹dz oraz dwaj asystenci, w tym jeden z nich wojskowy z obna¿on¹ szabl¹8. Po z³o¿eniu lubów nowy cz³onek organizacji podpisywa³ rotê przysiêgi
nastêpuj¹cej treci: Ja, ni¿ej podpisany . zamieszka³y w . przy ul
.
z zawodu
lat . po dok³adnym zapoznaniu siê z programem i regulaminem »Pogotowia Patriotów Polskich« przystêpujê do grupy cz³onków jego
i najsilniej przyrzekam wed³ug w³asnego poczucia honoru i sumienia wykonywaæ wszelkie ci¹¿¹ce na mnie obowi¹zki i stosowaæ siê we wszystkim do
powy¿szego programu i regulaminu, pod rygorem S¹du honorowego »Pogotowia« i ze wiadomoci¹ kar, jakie mnie za to spotkaæ mog¹, nie wykluczaj¹c
kary mierci za podstêp i zdradê. Tak mi dopomó¿ Bóg i wiêta jego Mêka.
Amen9.
Sprawa Pogotowia od samego pocz¹tku by³a przedmiotem politycznych
konfrontacji pomiêdzy lewic¹ a prawic¹. Obie strony w imiê w³asnych, partykularnych interesów partyjnych wykorzystywa³y j¹ w celu dyskredytowania
przeciwnika. Prasa lewicowa forsowa³a tezê o faszystowskich korzeniach
6

Zob. W. Kozyra, op. cit., s. 272273.
Aresztowanie faszystów w Warszawie, Naprzód, 17 I 1924, nr 13.
8 Ibidem.
9 Ibidem. Na temat przyjmowania do organizacji nowych cz³onków zob. te¿ Zza kulis PPP.
Oblicze PPP, Naprzód, 18 I 1924, nr 14.
7
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Patriotów10, pos³uguj¹c siê ni¹ w bezporednich atakach na partie prawicowe. To z kolei wywo³ywa³o ich reakcjê. Na ³amach Gazety Warszawskiej ju¿
w 1923 r. opublikowana zosta³a odezwa, w której jednoznacznie odcinano siê
od konspiracyjnej organizacji Pêkos³awskiego11. Ca³¹ tê inicjatywê traktowano jako s³u¿¹c¹ tajnym celom lewicy12. Podkrelano przy tym, ¿e patronem i tajnym kierownikiem naczelnym P.P.P. jest wybitny genera³ i polityk
lewicowy13. Dowodzono ponadto, ¿e istnienie Pogotowia i podobnych mu
tajnych organizacji w ¿adnym wypadku nie koreluje z programowymi ani
politycznymi celami formacji narodowodemokratycznych, a wrêcz przeciwnie
stanowi dla nich zagro¿enie m.in. poprzez wytwarzanie w spo³eczeñstwie
fikcyjnego, niemal¿e histerycznego stanu zagro¿enia faszyzmem. Wed³ug Gazety Warszawskiej dawaæ to mia³o propagandow¹ amunicjê rodowiskom lewicowym do antyprawicowej ofensywy14 polegaj¹cej na wykreowaniu na ³amach prasy lewicowej, g³ównie zwi¹zanej z PPS, operetkowego
sprzysiê¿enia15 jako organizacji d¹¿¹cej do przeprowadzenia zamachu stanu
i dysponuj¹cej do tego realnymi narzêdziami16, a wiêc jako podmiotu bêd¹cego faktycznym zagro¿eniem dla wewnêtrznego bezpieczeñstwa pañstwa17.
Wzrost liczby publikacji w lewicowych tytu³ach sugeruj¹cych m.in. istnienie bardzo mocnych powi¹zañ pomiêdzy kierownictwem Pogotowia a czo³owymi politykami prawicy, w tym tak¿e zwi¹zanymi z ZLN18, wymusza³ na
nich podjêcie natychmiastowych kroków obronnych, gdy¿ straty wizerunkowe dla ruchu narodowodemokratycznego mog³y okazaæ siê zbyt wielkie,
a w przysz³ych wyborach parlamentarnych bardzo odczuwalne. W znacznej
10

Wskazywa³y na to chocia¿by tytu³y publikacji prasowych powiêconych sprawie PPP.
Prowokacyjna organizacja, Gazeta Warszawska, 17 XII 1923, nr 344. Treæ tego artyku³u zosta³a powtórzona na ³amach Gazety Warszawskiej w styczniu 1924 r.; zob. Aresztowanie P.P.P., Gazeta Warszawska, 14 I 1924, nr 14.
12 Prowokacyjna organizacja, Gazeta Warszawska, 17 XII 1923, nr 344. Zob. te¿ Kurier
Poznañski, I 1924, nr 14.
13 Prowokacyjna organizacja, Gazeta Warszawska, 17 XII 1923, nr 344. Przy czym nie
podano ¿adnego nazwiska.
14 Ibidem; Z prasy, Gazeta Warszawska, 21 I 1924, nr 21.
15 Z prasy, Gazeta Warszawska, 21 I 1924, nr 21.
16 31 I 1924 r. w wyst¹pieniu sejmowym ówczesny minister spraw wewnêtrznych, W³adys³aw So³tan, podkrela³, ¿e dzia³ania operacyjne wskazywa³y na brak si³ i rodków do przeprowadzenia przez Pogotowie zamachu stanu w Polsce; Sprawozdanie stenograficzne z 95. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 1924 r., s. XCV/53.
17 Z prasy, Gazeta Warszawska, 21 I 1924, nr 21. Gazeta podkrela³a przy tym, ¿e
histeria lewicy wytworzy³a fa³szywy obraz ¿ycia politycznego II RP w prasie zagranicznej,
a przez to negatywnie wp³ynê³a na zewnêtrzne inwestycje w Polsce, co stanowiæ mia³o realne
przejawy obni¿ania poziomu bezpieczeñstwa gospodarczego kraju. O ile wp³yw publikacji polskiej prasy lewicowej na treci artyku³ów zagranicznych organów prasowych by³ zauwa¿alny
i oskar¿enia rodowisk prawicowych pod adresem adwersarzy z lewicy o psucie wizerunku RP
mo¿na uznaæ za akt nie tylko propagandowy, o tyle stwierdzenia o negatywnych konsekwencjach tych dzia³añ dla gospodarki, zw³aszcza wyartyku³owane ju¿ w styczniu 1924 r., nale¿y
traktowaæ jako formê propagandowego chwytu.
18 Zob. Nowe dane o PPP, Naprzód, 31 I 1924, nr 25.
11
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mierze starano siê nie dopuciæ do wytworzenia w opinii publicznej przewiadczenia, jakoby jedna z g³ównych formacji politycznych prawej strony
sceny politycznej Rzeczypospolitej by³a nieformalnym mecenasem organizacji
Pêkos³awskiego19. W takim kierunku zmierza³o wyst¹pienie sejmowe pos³a
ZLN, Stanis³awa Kozickiego, wyg³oszone w dniu 31 stycznia 1924 r. Ten
 reprezentuj¹c swój klub parlamentarny w debacie nad zg³oszonym przez
pos³ów PPS oraz Zwi¹zku Stronnictw Ludowych PSL Wyzwolenie i Jednoæ
Ludowa wnioskiem nag³ym w sprawie zwalczania tajnych organizacji spiskowych i terrorystycznych oraz w sprawie poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci
osób urzêdowych wchodz¹cych w porozumienia z tajn¹ organizacj¹ dzia³aj¹c¹
pod nazw¹ Pogotowia Patriotów Polskich20  podkrela³, ¿e charakter dzia³alnoci tego¿ konspiracyjnego sprzysiê¿enia by³ bardzo szkodliwy i nie uzyska³ ¿adnego wsparcia ze strony Zwi¹zku. Jednoczenie, prezentuj¹c stanowisko partii, opowiada³ siê przeciw wszelkim formom tajnych organizacji,
zarówno tych reakcyjnych, jak i postêpowych czy te¿ lewicowych, zw³aszcza funkcjonuj¹cych na terenie armii21. Kozicki, w sposób wyrany artyku³uj¹c swoj¹ dezaprobatê dla lewicowych redakcji oraz motywów autorów parlamentarnego wniosku, pozostaj¹c w moralnej i logicznej zgodzie ze swoimi
wczeniejszymi s³owami, w imieniu swojego klubu parlamentarnego popar³
nag³oæ omawianego wniosku. Mia³o to stanowiæ kolejny dowód na brak jakichkolwiek powi¹zañ prawicy z Patriotami.
Istotnym elementem pierwszych doniesieñ prasowych by³a przede
wszystkim kwestia polityczno-personalnych powi¹zañ Pogotowia. W tej materii najwiêcej informacji dostarcza³a prasa lewicowa, bêd¹c wyj¹tkowo zainteresowan¹ wykorzystaniem zaistnia³ej sytuacji dla deprecjonowania spo³ecz19 W odpowiedzi na reakcjê prawicy prasa lewicowa wzmog³a swoje oskar¿enia okrelaj¹c
przy tym dzia³ania endecji nikczemn¹ taktyk¹; Zob. Spisek faszystowski i endeckie umywanie
r¹k, Naprzód, 17 I 1924, nr 13.
20 Sprawozdanie stenograficzne z 95 , s. XCV/50; Druk sejmowy nr 952: Wniosek pos³ów
Zwi¹zku Parlamentarnego Polskich Socjalistów w sprawie zwalczania tajnych organizacji spiskowych i terrorystycznych oraz w sprawie poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci osób urzêdowych
wchodz¹cych w porozumienia z tajn¹ organizacj¹ dzia³aj¹c¹ pod nazw¹ Pogotowia Patriotów
Polskich, Warszawa 28 I 1924 r. We wniosku czytamy: 1. Sejm wzywa Rz¹d do energicznego
zwalczania organizacji spiskowych, dzia³aj¹cych dot¹d bezkarnie i przygotowuj¹cych siê w myl
ich w³asnych programów i zapowiedzi do wywo³ania zaburzeñ reakcyjnych w Pañstwie. 2. Sejm
wzywa Rz¹d do poci¹gniêcia do surowej odpowiedzialnoci s¹dowej i dyscyplinarnej osób,
które na stanowiskach urzêdowych bra³y udzia³, wzglêdnie wchodzi³y w porozumienie z organizacj¹ spiskow¹, dzia³aj¹c¹ pod nazw¹ Pogotowia Patriotów Polskich, oraz z innemi organizacjami podobnemi. Pod wnioskiem podpisa³o siê 47 pos³ów. Zob. te¿ PPP. Wniosek PPS i Zwi¹zku
Stronnictw Ludowych, Naprzód, 1 II 1924, nr 16.
21 Sprawozdanie stenograficzne z 95 , s. XCV/5455. Zob. te¿ Przeciw konspiracjom.
Przemówienie pos³a Stanis³awa Kozickiego na posiedzeniu Sejmu 31 stycznia 1924 r., Gazeta
Warszawska, 2 II 1924, nr 38. Nale¿y podkreliæ, ¿e na ³amach Gazety Warszawskiej (w 1924 r.
jej redaktorem naczelnym zosta³ Stanis³aw Kozicki) ukaza³ siê artyku³ ujawniaj¹cy istnienie
tajnej organizacji paramilitarnej Stra¿nica. Zob. Stra¿nica. Organizacja konspiracyjna gen.
Sikorskiego, Gazeta Warszawska, 4 II 1924, nr 34.
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no-politycznego wizerunku nie tylko poszczególnych dzia³aczy czy sympatyków partii prawicowych, ale w ogóle ca³ej tej formacji politycznej. Kolejne
artyku³y dowodzi³y nie tylko wystêpowania silnych powi¹zañ organizacji Pêkos³awskiego z katolickim klerem22, co z kolei da³o asumpt do zdecydowanych dzia³añ pos³ów PPS z Kazimierzem Czapiñskim na czele23, ale tak¿e
wskazywano na utrzymywanie przez nie ró¿nych relacji z cz³onkami rz¹du
Wincentego Witosa oraz, co z punktu zadañ jakie przed sob¹ stawiaæ mia³o
PPP by³o kwesti¹ bardziej istotn¹, tak¿e z czêci¹ generalicji24. Adam Pragier, który z ramienia Zwi¹zku Parlamentarnego Pos³ów Socjalistycznych
(ZPPS) uzasadnia³ przed³o¿enie Sejmowi wniosku nag³ego stwierdzi³, ¿e Pogotowie umia³o szczególnie za by³ego rz¹du p. Prezesa Witosa wejæ w osobiste i bezporednie stosunki z czynnymi ministrami25. W tym kontekcie
wymieniano tu nazwiska by³ego ministra spraw wewnêtrznych W³adys³awa
Kiernika oraz ministra owiaty Stanis³awa G³¹biñskiego. Temu pierwszemu,
wedle zarówno sejmowych s³ów Pragiera, jak i publikacji pepeesowskiej pra22 Zob. Spiskuj¹cy kler. Napisa³ pose³ Kazimierz Czapiñski, Naprzód, 19 I 1924, nr 15.
Na ³amach prasy lewicowej wprost pisano o ksiê¿ach spiskowcach, katolicki kler oskar¿ano
o anarchizowanie pañstwa, a organa pañstwowe wzywano do dania odporu lekkomylnym
zakusom Kocio³a. W dniu 31 I 1924 r. Kazimierz Czapiñski na tê kwestiê zwróci³ szczególn¹
uwagê podczas wyst¹pienia sejmowego, uzasadniaj¹cego przed³o¿enie przez zwi¹zek pos³ów
PPS wniosku nag³ego w sprawie udzia³u ksiê¿y katolickich w pracach PPP. Wymieni³ wówczas
z nazwiska kilku znanych duchownych, m.in. ks. Oraczewskiego, ks. Godlewskiego, ks. Vijatrona oraz ks. Winiewskiego, wskazuj¹c równie¿ na powi¹zania episkopatu Polski z Pogotowiem
i opowiadaj¹c siê w ostrych s³owach (tj. Zbrodniarz przeciw Pañstwu Polskiemu w sutannie,
czy bez sutanny winien siedzieæ w kryminale) za poci¹gniêciem do odpowiedzialnoci karnej
katolickich duchownych. Zob. Sprawozdanie stenograficzne z 95 , s. XCV/5657. Wyst¹pienie
to spotka³o siê ze zdecydowan¹ odpowiedzi¹ pos³a ZLN ks. Nowakowskiego, który wniosek
Czapiñskiego okreli³ mianem zwyk³ej bomby obliczonej na zdyskredytowanie kleru, bomby
opartej na domys³ach, insynuacjach oraz plotkach. Koñcz¹c sw¹ mowê ks. Nowakowski opowiadaj¹c siê przeciw wnioskowi PPS stwierdzi³: wara k³amstwem wojowaæ; ibidem, s. XCV/60.
23 28 I 1924 r. Kazimierz Czapiñski w imieniu ZPPS z³o¿y³ w Sejmie wniosek w sprawie
konkordatu oraz udzia³u ksiê¿y w zbrodniczych knowaniach antypañstwowych organizacji, specjalnie za tzw. P.P.P, w którym wnioskowano o to, aby Sejm podj¹³ uchwa³ê nastêpuj¹cej
treci: Sejm wzywa Rz¹d, a¿eby w czasie jak najkrótszym zda³ dok³adnie Sejmowi sprawê
z obecnego stanu prac nad konkordatem z Rzymem, oraz udzia³u ksiê¿y w zbrodniczych knowaniach antypañstwowych organizacji, specjalnie za tzw. P.P.P. Zob. Druk sejmowy nr 951.
Wniosek pos³a K. Czapiñskiego i tow. ze Z.P.P.S. w sprawie konkordatu oraz udzia³u ksiê¿y
w zbrodniczych knowaniach antypañstwowych organizacji, specjalnie za tzw. P.P.P, Warszawa
28 I 1924 r. Nag³oæ wniosku po burzliwej wymianie zdañ pomiêdzy pos³ami Czapiñskim i ks.
Nowakowskim zosta³a przez Sejm odrzucona; Sprawozdanie stenograficzne z 95 , s. XCV/5660.
Zob. te¿ Sprawa PPP w Sejmie, Naprzód, 30 I 1924, nr 24; Wniosek w sprawie udzia³u ksiê¿y
w PPP, Naprzód, 31 I 1924, nr 25.
24 Spisek faszystowski i endeckie umywanie r¹k, Naprzód, 17 I 1924, nr 13. W artykule
tym czytamy m.in., ¿e Za rz¹du poprzedniego ci aran¿erowie (przywódcy PPP  przyp. K.S.)
najwiêkszej organizacji faszystowskiej tzw. P.P.P. bywali na pos³uchaniach czy konferencjach
u przedstawicieli rz¹du. Zob. te¿ Wniosek PPS i Zwi¹zku Stronnictw Ludowych, Naprzód,
1 II 1924, nr 16.
25 Zob. te¿ Sprawozdanie stenograficzne z 95 , s. XCV/50.
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sy, Jan Pêkos³awski w burzliwym listopadzie 1923 r. deklarowa³ oddanie do
dyspozycji podleg³ych sobie kadr26, z kolei z drugim ministrem bezporednio kontaktowaæ siê mieli latem 1923 r. oprócz Pretora, tak¿e gen. Jan
Wroczyñski i ks. Oraczewski27. Kontakty te, choæ nie zwieñczone ¿adnymi
obustronnymi postanowieniami, zdaniem Pragiera stanowi³y dowód na
znacz¹ce mo¿liwoci Pogotowia oddzia³ywania na czo³owych urzêdników
pañstwa polskiego. To za mia³o dyskredytowaæ rz¹dz¹c¹ wówczas centroprawicow¹ koalicjê 28. Lewica zwraca³a ponadto uwagê  o czym ju¿
wzmiankowano  na intensyfikacjê dzia³añ tajnego stowarzyszenia wród
wysokiej kadry wojskowej. W prasie lewicowej, a tak¿e w sejmowych debatach pojawia³y siê nazwiska czynnych i emerytowanych genera³ów29, m.in.
tytularnego gen. Jana Wroczyñskiego (w 1919 r. po. ministra spraw wojskowych)30, gen. Gustawa Macewicza (by³y Inspektor Wojsk Lotniczych Wojska
Polskiego w Ministerstwie Spraw Wojskowych)31, a tak¿e zatrzymanego
w styczniu 1924 r. przez policjê gen. Goliñskiego32. W ca³ej sprawie pojawia³o siê równie¿ nazwisko gen. Stanis³awa Szeptyckiego, pe³ni¹cego w okresie
czerwiecgrudzieñ 1923 r. funkcjê ministra spraw wojskowych33. Zarzucano mu m.in., ¿e choæ do Pogotowia mimo nalegañ jego kierownictwa
nigdy nie przysta³, to w zasadzie wyranie przeciw tej organizacji nie
26 Ibidem, s. XCV/50; Andrzej Pragier podkrela³ fakt odrzucenia tej propozycji przez
ministra, niemniej jednak zarzuca³ Kiernikowi, jako urzêdnikowi stoj¹cemu na stra¿y bezpieczeñstwa wewnêtrznego RP, niearesztowanie osoby sk³adaj¹cej takie propozycje, które to groziæ
mog³y destabilizacj¹ ¿ycia politycznego kraju.
27 Ibidem, s. XCV/52.
28 Pose³ Andrzej Pragier z PPS uzasadniaj¹cy wniosek nag³y stwierdzi³: podstaw¹ wniosku i mego przemówienia nie jest bynajmniej chêæ sensacji [ ]. Trzeba raz wreszcie uderzyæ
rêk¹ w stó³ i powiedzieæ, ¿e nie mo¿na [ ] byæ rz¹dem i zarazem mafi¹, nie mo¿na prowadziæ
spisków. [ ] Uwa¿aj¹c sprawê likwidacji P.P.P. za jeden z etapów walki przeciw mafijnemu
traktowaniu polityki u nas, przeciw pos³ugiwaniu siê metodami spisków wtedy, kiedy nie mo¿na
w otwartej walce politycznej zwyciê¿yæ i utrzymaæ siê  wniosek nasz zg³aszamy; ibidem,
s. XCV/52.
29 Socjalici wskazywali na czynny udzia³ w dzia³aniach PPP oko³o 78 genera³ów i kilku
pu³kowników; A. Próchnik, Pierwsze piêtnastolecie Polski niepodleg³ej. Zarys dziejów politycznych, Warszawa 1957, s. 193.
30 T. Kryska-Karski, S. ¯urakowski, Genera³owie Polski Niepodleg³ej, Warszawa 1991,
s. 65; T. Böhm, Z dziejów naczelnych w³adz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja
i kompetencje Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 19181939, Warszawa 1994, s. 21.
31 T. Kopañski, Lotnictwo polskie 19181921, w: 90 lat polskiego lotnictwa wojskowego.
Wyzwania przysz³oci, Warszawa 2008, s. 1315; T. Kryska-Karski, S. ¯urakowski, op. cit.,
s. 125; T. Böhm, op. cit., s. 58. Wedle Pragiera powo³uj¹cego siê na doniesienia prasowe
w mieszkaniu Macewicza przy al. Ujazdowskich 36 odbywaæ siê mia³y posiedzenia Rady G³ównej PPP; Sprawozdanie stenograficzne z 95 , s. XCV/50.
32 Wedle doniesieñ prasowych gen. Goliñski by³ przewidywany na komendanta sto³ecznego Pogotowia. Do ju¿ emerytowanego wojskowego z propozycj¹ wspó³pracy w ramach tajnej
organizacji zwróciæ siê mia³ sam Pêkos³awski. Genera³ ju¿ w trakcie pierwszych przes³uchañ
mia³ stwierdziæ, ¿e w ca³¹ sprawê Pogotowia zosta³ wpl¹tany; zob. PPP charakterystyczne
zajcie u sêdziego ledczego, Naprzód, 19 I 1924, nr 15.
33 T. Kryska-Karski, S. ¯urawski, op. cit., s. 26; T. Böhm, op. cit., s. 97.
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wyst¹pi³34. PPS, poza wymienionymi, g³onymi i znanymi nazwiskami, powo³uj¹ca siê na policyjne ustalenia, informowa³a, ¿e spiskowcy mieli mo¿liwoæ konfidencjonalnego oddzia³ywania na dowódców garnizonów w Warszawie, Lublinie, Wilnie, Krakowie i Poznaniu35.
W opinii partii socjalistycznej silne powi¹zania Patriotów z prawicowymi
politykami, wówczas jeszcze pe³ni¹cymi wysokie funkcje pañstwowe, jak równie¿ z wojskowymi, a przede wszystkim szukanie przez organizacjê oparcia
w armii by³y podporz¹dkowane idei przeprowadzenia przez Pogotowie zamachu stanu36. Ten za bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony si³ zbrojnych nie
mia³ ¿adnych realnych szans na powodzenie. Z kolei wed³ug stanowiska
ówczesnego ministra spraw wewnêtrznych, W³adys³awa So³tana, mo¿liwoci
spiskowców nakrelone przez prasê lewicow¹ oraz w wyst¹pieniu sejmowym pos³a Pragiera by³y wyolbrzymione. Minister podkrela³, ¿e dzia³ania
tajnej organizacji co prawda przekroczy³y granice humorystyki i przybra³y
szkodliwy dla bezpieczeñstwa wewnêtrznego kraju charakter, niemniej jednak wedle jego wiedzy organizacja ta nie by³a w stanie przeprowadziæ ¿adnego zamachu stanu37, a jej kontakty z cz³onkami gabinetu Wincentego Witosa
wcale nie zagwarantowa³y, jak sugerowa³a lewica, wytworzenia siê parasola
ochronnego nad jej dzia³aniami38. Wrêcz przeciwnie, jak informowa³ W³adys³aw So³tan, a tak¿e W³adys³aw Kiernik, jego poprzednik na stanowisku
ministra spraw wewnêtrznych, pierwsze decyzje o wszczêciu dochodzenia
wobec nielegalnej dzia³alnoci PPP podjêto jesieni¹ 1923 r., a wiêc w okresie
rz¹dów centroprawicowych39.
O ile prasa prawicowa stara³a siê pomniejszaæ wagê ca³ej sprawy,
to socjalistyczna publicystyka powiêca³a jej zdecydowanie wiêcej uwagi.
Abstrahuj¹c od kwestii dowiedzionych lub tylko rzekomych powi¹zañ polity34 Sprawozdanie stenograficzne z 95 , s. XCV/51. Pod adresem genera³a pada³y te¿ zarzuty o subsydiowanie przez niego dzia³alnoci Pogotowia, czemu 15 I 1924 r. w specjalnym
owiadczeniu skierowanym do ministra spraw wojskowych genera³ kategorycznie zaprzeczy³;
zob. Naprzód, 17 I 1924, nr 13.
35 Sprawozdanie stenograficzne z 95 , s. XCV/51.
36 Na ten element ustawicznie zwraca³a uwagê prasa socjalistyczna; zob. Aresztowanie
faszystów w Warszawie, Naprzód, 17 I 1924, nr 13. Podkrelano przy tym, ¿e PPP przygotowuj¹c zbrojny zamach w stolicy podzieli³a jej obszar na IV okrêgi i 26 oddzia³ów, którym przydzieli³a strategiczne cele. Prasa PPS informowa³a równie¿ o taktycznych celach Pogotowia, których
realizacja mia³a doprowadziæ do przeprowadzenia zamachu. Wedle ustaleñ prasowych Pogotowie wpierw zamierza³o sprowokowaæ rozruchy robotnicze na tle g³odowym i ofiarowaæ pomoc
w ich t³umieniu, a nastêpnie zaw³adn¹æ Warszaw¹ i og³osiæ w ca³ym pañstwie dyktaturê;
Zamiary PPP, Naprzód, 17 I 1924, nr 13; zob. te¿. Niedosz³y zamach bojowy na Warszawê,
Naprzód, 4 II 1924, nr 29; A. Próchnik, op. cit., s. 193.
37 Sprawozdanie stenograficzne z 95 , s. XCV/53. W³adys³aw So³tan niebezpieczeñstwo to
dostrzega³ w mo¿liwociach PPP indoktrynowania m³odych pokoleñ.
38 Stosunek Pêkos³awskiego do rz¹du Witosa by³ ambiwalentny. Sama prasa PPS informowa³a, ¿e podczas wieców w 1923 r. przywódca Pogotowia nawo³ywa³ m³odzie¿ akademick¹ do
jego obalenia; zob. Za kulis PPP. Oblicza PPP, Naprzód, 18 I 1924, nr 14.
39 Zob. Sprawozdanie stenograficzne z 95 , s. XCV/53, 5556.
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ków prawicy oraz centroprawicy z PPP, jak równie¿ udzia³u w tej organizacji
katolickich ksiê¿y, prasa pepeesowska dostarcza³a opinii publicznej kolejnych
informacji odnonie do genezy i struktury tajnego sprzysiê¿enia. Powsta³e
w listopadzie 1922 r. sk³adaæ siê mia³o z siedmiu oddzia³ów, tj. 1) organizacyjnego, 2) wykonawczego, 3) wywiadowczego, 4) propagandy, 5) finansowego,
6) gospodarczo-technicznego i 7) kulturowo-owiatowego40. Ponadto funkcjonowaæ mia³y tak¿e oddzia³y bojowe. Swym zasiêgiem terytorialnym Pogotowie obejmowa³o niemal¿e ca³y obszar kraju, a jego g³ównym celem, o czym od
samego pocz¹tku zaistnienia tzw. sprawy PPP rozpisywa³a siê zw³aszcza
prasa lewicowa i co zosta³o ju¿ w niniejszym tekcie zasygnalizowane, mia³o
byæ przygotowanie si³owego zamachu stanu.
W kolejnych miesi¹cach sprawa Patriotów zesz³a na dalszy plan w polityczno-ideowej konfrontacji prawicy z lewic¹ i lewicy z prawic¹. Jej powrót
na pierwsze strony gazet nast¹pi³ wraz z procesem s¹dowym kierownictwa
Pogotowia, który rozpocz¹³ siê 4 maja przed S¹dem Okrêgowym w Warszawie41. Na ³awie oskar¿onych zasiad³o w sumie 7 osób; byli to: Jan Pêkos³awski, Witold Gorczyñski, Tomasz £ubieñski, Józef Leniewski, gen. Jan
Wroczyñski oraz Olgierd Micha³owski42. Obie strony, tj. obrona43 i oskar¿enie44, powo³a³y w sumie 154 wiadków oraz jednego bieg³ego45, niemniej
jednak pierwszego dnia nie stawi³o siê a¿ 46 osób46. Wród tych, którzy byli
40

Zob. Sensacyjne szczegó³y o PPP, Naprzód, 19 I 1924, nr 15.
Sk³adowi sêdziowskiemu orzekaj¹cemu w tej sprawie przewodniczy³ sêdzia Rociszowski. Ponadto w jego sk³ad wchodzili sêdzia Lorentowicz oraz Ciechanowiecki. Zob. Faszyci
P.P.P. na ³awie oskar¿onych, Robotnik, 5 V 1926, nr 123; Sprawa organizacji Pogotowia
Patriotów Polskich, Gazeta Warszawska, 1 V 1926, nr 119; PPP przed s¹dem, Naprzód,
7 V 1926, nr 103; Sprawa P.P.P., Kurier Warszawski, 4 V 1926, nr 121.
42 Oskar¿ony w tej sprawie by³y komisarz policji Henryk Gostyñski zmar³ kilka miesiêcy
przed procesem, tym samym jego sprawa zosta³a zamkniêta; zob. Faszyci P.P.P. na ³awie
oskar¿onych, Robotnik, 5 V 1926, nr 123; Niedoszli dyktatorzy przed s¹dem. Rozprawa przeciw
P.P.P. po 3 latach zw³oki, Dziennik Ludowy, 6 V 1926, nr 100; PPP przed s¹dem, Naprzód,
7 V 1926, nr 103.
43 Adwokatem Gorczyñskiego by³ St. Kijañski, za £ubieñskiego J. Eborowicz, gen. Wroczyñskiego reprezentowa³ M. Niedzielski, z kolei St. Szuzlej by³ obroñc¹ zarówno Leniewskiego, jak i Micha³owskiego. Jan Pêkos³awski postanowi³ broniæ siê samodzielnie; Faszyci P.P.P.
na ³awie oskar¿onych, Robotnik, 5 V 1926, nr 123; Sprawa organizacji Pogotowia Patriotów
Polskich, Gazeta Warszawska, 1 V 1926, nr 119; Sprawa P.P.P., Kurier Warszawski,
4 V 1926, nr 121.
44 Oskar¿enie wnosi³ prokurator Raczyñski; Faszyci P.P.P. na ³awie oskar¿onych, Robotnik, 5 V 1926, nr 123; Sprawa organizacji Pogotowia Patriotów Polskich, Gazeta Warszawska, 1 V 1926, nr 119.
45 136 wiadków oraz jednego bieg³ego zg³osi³o oskar¿enie, za obroñcy zg³osili 18 wiadków; Faszyci P.P.P. na ³awie oskar¿onych, Robotnik, 5 V 1926, nr 123; Sprawa organizacji
Pogotowia Patriotów Polskich, Gazeta Warszawska, 1 V 1926, nr 119.
46 Wród tych osób znajdowa³ siê m.in. by³y minister spraw wewnêtrznych W³adys³aw
Kiernik, jak równie¿ by³y minister kolei Adam Ch¹dzyñski, gen. Edward Szpakowski, ks.
Wincenty Harasymowicz i in.; Zob. Faszyci P.P.P. na ³awie oskar¿onych, Robotnik, 5 V 1926,
nr 123.
41
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obecni na rozprawie, znaczn¹ czêæ stanowili wysocy oficerowie Wojska Polskiego47.
W obszernym akcie oskar¿enia prokurator opieraj¹c siê na zapisach
art. 52, 101 cz. 1, 102 cz. 1 Kodeksu karnego z 1903 r.48 zarzuca³ pozwanym
stworzenie nielegalnej, tajnej organizacji oraz d¹¿enie do destabilizacji sytuacji wewnêtrznej w pañstwie poprzez chêæ przeprowadzenia zbrojnego zamachu stanu i og³oszenia dyktatury49. W akcie przypominano jednoczenie, ¿e
dzia³ania operacyjne policji pod dowództwem nadkomisarza £êskiego zosta³y
podjête wobec Pogotowia w lutym 1923 r., a prze³omowym momentem u³atwiaj¹cym wywiadowcom policyjnym pracê by³o wydanie i kolporta¿ przez
PPP odezwy pt. Alarm50. Efektem powy¿szego by³a mo¿noæ rozpoznania
miejsc spotkañ jej cz³onków51, relacji wewn¹trzorganizacyjnych52, a tak¿e jej
powi¹zañ personalnych. To ostatnie zagadnienie stanowi³o istotny i najbardziej nag³oniony przez ówczesn¹ prasê element tzw. sprawy Pogotowia. Rzutowa³o to jednoczenie na szczególne wyczekiwanie na zeznania niektórych,
bardzo znanych wiadków, którzy w mniejszym lub wiêkszym stopniu utrzymywali jakiekolwiek relacje z konspiracyjn¹ organizacj¹.
47 Byli wród nich m.in.: gen. St.. ¯ukowski, gen. Józef Prokopowicz, p³k J. Tierbach, p³k
Karol Zagórski, gen. Gustaw Macewicz, gen. Eugeniusz Henning de Michaeli, gen. Gustaw
Ostapowicz, gen. J. Latour, gen. Edward.Szpakowski; zob. Proces P.P.P. Pierwszy dzieñ rozpraw,
Gazeta Warszawska, 5 V 1926, nr 123.
48 Kodeks ten z pewnymi zmianami wprowadzonymi przez w³adze polskie stanowi³ do
1932 r. ród³o prawa karnego w II RP. Obowi¹zywa³ on na ziemiach by³ego zaboru rosyjskiego.
Z kolei na obszarze by³ego zaboru austriackiego obowi¹zywa³a ustawa karna austriacka z 1852 r.,
za na ziemiach by³ego zaboru pruskiego funkcjonowa³ kodeks karny niemiecki z 1871 r., do
których to wprowadzone zosta³y przez polskiego ustawodawcê pewne zmiany.
49 Zob. Niedoszli dyktatorzy przed s¹dem. Rozprawa przeciw P.P.P. po 3 latach zw³oki,
Dziennik Ludowy, 6 V 1926, nr 100; Sprawa organizacji Pogotowia Patriotów Polskich,
Gazeta Warszawska, 1 V 1926, nr 119; Proces P.P.P. Pierwszy dzieñ rozpraw, Gazeta Warszawska, 5 V 1926, nr 123; Sprawa P.P.P., Kurier Warszawski, 4 V 1926, nr 121.
50 Sprawa P.P.P., Kurier Warszawski, 4 V 1926, nr 121. Zob. te¿ Faszyci P.P.P. na ³awie
oskar¿onych, Robotnik, 5 V 1926, nr 123. Krakowski organ PPS przybli¿aj¹c kwestiê pocz¹tków funkcjonowania Pogotowia podkrela³, ¿e powstawa³o ono bez wiêkszych problemów ze
strony w³adz pañstwowych i organów bezpieczeñstwa, co by³o efektem zignorowania przez rz¹d
gen. Sikorskiego pierwszych sygna³ów o kszta³towaniu siê tej organizacji, która w okresie
rz¹dów Witosa nawi¹zaæ mia³a cis³e, bezporednie kontakty z jego ministrami w osobach
gen. Szeptyckiego, G³¹biñskiego, Kiernika oraz Korfantego. Zob. PPP przed s¹dem, Naprzód,
7 V 1926, nr 103.
51 W akcie oskar¿enia wymieniono ustalone przez wywiadowców warszawskie kocio³y,
m.in. ojców kapucynów przy ul. Miodowej, jak równie¿ bernardynów na Krakowskim Przedmieciu, na placu Grzybowskim, czy w kaplicy przy ul. Moniuszki; Faszyci P.P.P. na ³awie oskar¿onych, Robotnik, 5 V 1926, nr 123; PPP przed s¹dem, Naprzód, 7 V 1926, nr 103.
52 W akcie oskar¿enia podkrelano, ¿e w toku rozpoznania operacyjnego wywiadowcy
policji zdobyli wiedzê na temat konfliktu, który mia³ miejsce w ³onie PPP w listopadzie 1923 r.,
a który wywo³any zosta³ z powodu rozbie¿noci pomiêdzy cz³onkami organizacji a jego kierownictwem odnonie do kwestii legalizacji organizacji; PPP przed s¹dem, Naprzód, 7 V 1926,
nr 103. Jak ukaza³y póniejsze zeznania wiadków, odwlekanie przez Pêkos³awskiego i Radê
G³ówn¹ PPP tej sprawy powodowa³o rezygnacjê i odp³yw czêci jej dzia³aczy.
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Oskar¿eni nie przyznawali siê do stawianych im zarzutów. Sam Pêkos³awski odpowiadaj¹c na stawiane mu przez s¹d pytania okreli³ swoj¹ osobê
jako obserwatora ¿ycia publicznego53, a kierowan¹ przez siebie organizacjê,
jako rezerwê na przypadek anarchii54. Potwierdza³ jednak kontakty swoje
jak i pozosta³ych cz³onków Rady G³ównej PPP55 z konstytucyjnymi ministrami56, ale  jak sam zauwa¿a³  nie stanowi³y one w ¿adnym wypadku aktu
stoj¹cego w sprzecznoci z polskim prawem.
Drugiego dnia procesu zeznania sk³ada³ by³y minister spraw wojskowych, gen. Stanis³aw Szeptycki. Przyby³y na rozprawê w cywilnym stroju
genera³ potwierdzi³, ¿e latem 1923 r. wpierw znalaz³ przed swoim mieszkaniem podrzucone materia³y propagandowe PPP, a nastêpnie dotar³ do niego
Czo³owy, tj. Witold Gorczyñski, a tak¿e, ¿e w poniejszym okresie z wizyt¹
u niego pojawi³ siê sam Pêkos³awski. Szeptycki wskazywa³ ponadto, ¿e dominuj¹ca w wypowiedziach znanych mu dzia³aczy organizacji by³a postawa
antykomunistyczna57, niemniej jednak nawet jej akceptacja i zrozumienie
nie zaowocowa³y ¿adn¹ wspó³prac¹, a tym bardziej przyst¹pieniem do jej
struktur58. Zreszt¹  jak podkrela³ w swoich zeznaniach  organizacji tej,
a zw³aszcza jej przywódcy nie traktowa³ powa¿nie59. Jego opinia nie by³a
wród zeznaj¹cych odosobniona60. M.in. wiadek Halina Podczarska obser53

Faszyci P.P.P. na ³awie oskar¿onych, Robotnik, 5 V 1926, nr 123.
PPP przed s¹dem, Naprzód, 7 V 1926, nr 103. Zob. te¿ Proces P.P.P. Pierwszy dzieñ
rozpraw, Gazeta Warszawska, 5 V 1926, nr 123.
55 Wedle Pêkos³awskiego ukonstytuowan¹ w lipcu 1923 r. Radê tworzyli: gen. Prokopowicz,
pu³k. Zagórski, Leniewski i ks. Oraczewski; zob. PPP przed s¹dem, Naprzód, 7 V 1926, nr 103.
56 Oskar¿ony owiadczy³, ¿e razem z Gorczyñskim utrzymywa³ kontakt z ministrem G³¹biñskim, a nastêpnie z ministrem Korfantym, jak równie¿ w listopadzie 1923 r. odby³ spotkanie
z ministrem Kiernikiem; PPP przed s¹dem, Naprzód, 7 V 1926, nr 103.
57 Na ten sam czynnik zwróci³ uwagê w swoich zeznaniach Garczyñski, podkrelaj¹c ¿e
jakiekolwiek projektowanie przeprowadzenia zamachu stanu, a nastêpnie og³oszenia dyktatury by³o
reakcj¹ na wzrost zagro¿enia ze strony czynników komunistycznych i grobê ewentualnego przewrotu bolszewickiego w Polsce; Faszyci z P.P.P. prze s¹dem. Drugi dzieñ rozpraw, Robotnik, 6 V
1926, nr 124. Na antybolszewicki charakter Pogotowia zwraca³ uwagê wiadek Lineburg, tak¿e gen.
Macewicz podkrela³, ¿e przyst¹pi³ do organizacji poniewa¿ by³a ona przede wszystkim antykomunistyczna; zob. Faszyci z P.P.P. przed s¹dem. 3-ci dzieñ rozpraw, Robotnik, 7 V 1926, nr 125.
58 Na postaæ i rolê gen. Szeptyckiego pewien cieñ rzuci³y zeznania Dêbskiego, który
stwierdzi³, ¿e od Aleksandra Szeptyckiego  brata genera³a  otrzyma³ pieni¹dze na rzecz
Pogotowia; Faszyci z P.P.P. przed s¹dem. 3-ci dzieñ rozpraw, Robotnik, 7 V 1926, nr 125. Zob.
te¿ Proces P.P.P. Drugi dzieñ rozpraw, Gazeta Warszawska, 6 V 1926, nr 124.
59 Wedle zeznañ Szeptyckiego Pêkos³awski podczas spotkania z nim w listopadzie 1923 r.
z jednej strony mia³ go namawiaæ do wspó³pracy na odcinku antykomunistycznym, wskazuj¹c
na grobê eskalacji tzw. wydarzeñ krakowskich na ca³y kraj, a zw³aszcza na stolicê, z drugiej
za podczas jednej ze swych wypowiedzi mia³ groziæ genera³owi aresztowaniem; zob. Faszyci
z P.P.P. przed s¹dem. Drugi dzieñ rozpraw, Robotnik, 6 V 1926, nr 124; Sprawa P.P.P. (Drugi
dzieñ procesu), Kurier Warszawski, 6 V 1926, nr 121.
60 W to¿samym tonie utrzymane by³o zeznanie pos³a Stanis³awa G³¹biñskiego, w rz¹dzie
Witosa wicepremiera i ministra owiaty; zob. Faszyci z P.P.P. przed s¹dem. 6-ty dzieñ rozpraw,
Robotnik, 11 V 1926, nr 129. Tak¿e zeznaj¹cy w imieniu arcybiskupa warszawskiego ks.
pra³at Kojêcki podkrela³, ¿e tajny charakter organizacji oraz jej cele leg³y u postaw odmowy
54
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wuj¹c na kilku spotkaniach dzia³aczy PPP uzna³a to sprzysiê¿enie za organizacjê mêtn¹ i mieszn¹, a w Pêkos³awskim widzia³a ambitnego cz³owieka
chc¹cego za wszelk¹ cenê odegraæ jak¹ wielk¹ rolê polityczn¹61. Tak¿e
w kategoriach swoistej humoreski Pogotowie traktowa³ gen. Tadeusz ¯ukowski62, aczkolwiek zasiadaæ mia³ w jej G³ównej Radzie pod pseudonimem
Jarema. Z kolei bêd¹cy cz³onkiem organizacji gen. Gustaw Macewicz wyst¹pi³ z niej po rozmowie z gen. Józefem Dowbór-Munickim, który charakter
ca³ego tego konspiracyjnego przedsiêwziêcia uzna³ za niepowa¿ny63.
Zeznania tych wiadków korelowa³y z sejmowym owiadczeniem ministra So³tana ze stycznia 1924 r., stoj¹c tym samym w sprzecznoci z oczekiwaniami rodowisk i prasy lewicowej. Te bowiem organizacjê Pêkos³awskiego
prezentowa³y jako realne i znacz¹ce zagro¿enie dla bezpieczeñstwa pañstwa.
Oskar¿enia te zarówno w kontekcie zamordowania w 1925 r. przez starszego przodownika Policji Pañstwowej Józefa Muraszkê  cz³onka PPP64 dwóch
by³ych oficerów Wojska Polskiego odpowiedzialnych za zamach bombowy na
Cytadelê warszawsk¹ w 1923 r., tj. Walerego Bagiñskiego i Antoniego Wieczorkiewicza podczas ich wymiany ze stron¹ sowieck¹, jak i wobec miêdzynarodowych komplikacji tego czynu nabiera³y merytorycznych podstaw. Niemniej jednak nale¿y podkreliæ pewn¹ niekonsekwencjê w ukazywaniu
sprawy Pogotowia przez pepeesowsk¹ prasê. O ile w 1924 r. dominowa³
w niej niemal¿e histeryczny przekaz, krel¹cy przed odbiorc¹ wizjê wielkiego
zagro¿enia wewnêtrznego, o tyle w 1926 r. w publikacji lwowskiego Dziennika Ludowego ujawniaj¹ siê ju¿ tendencje zmierzaj¹ce nie do straszenia
opinii publicznej organizacj¹ Pêkos³awskiego, ale do przedstawienia jej jako
inicjatywy b³azeñsko-faszystowskiej65.
jakichkolwiek z ni¹ kontaktów ze strony arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego; Faszyci
z P.P.P. przed s¹dem. 4-ty dzieñ rozpraw, Robotnik, 8 V 1926, nr 126; Proces faszystów P.P.P.
w Warszawie, Dziennik Ludowy, 9 V 1926, nr 103; Sprawa P.P.P. (Czwarty dzieñ procesu),
Kurier Warszawski, 7 V 1926, nr 124.
61 Faszyci z P.P.P. przed s¹dem. Drugi dzieñ rozpraw, Robotnik, 6 V 1926, nr 124; Proces
P.P.P. Drugi dzieñ rozpraw, Gazeta Warszawska, 6 V 1926, nr 124. Opinia o samym Pêkos³awskim wród wiadków i oskar¿onych nie by³a zbyt pozytywna. M.in. Gorczyñski zezna³, ¿e
przywódca PPP jako kandydata na przysz³ego dyktatora widzia³ gen. Józefa Hallera albo marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, co potwierdza³o ca³kowite oderwanie jego koncepcji od ówczesnych
realiów politycznych czy te¿ personalnych powi¹zañ i pod du¿ym znakiem zapytania stawia³o
realnoæ jego politycznego przedsiêwziêcia; zob. Faszyci z P.P.P. przed s¹dem. 3-ci dzieñ rozpraw, Robotnik, 7 V 1926, nr 125. Kwestia rzekomych nie tylko rokowañ pomiêdzy Pêkos³awskim a Pi³sudskim zasygnalizowana w sprawie przez wiadka Pachlewskiego  okrelanego
mianem mê¿a zaufania Pêkos³awskiego  nie zosta³a w czasie procesu szerzej zbadana; Proces
P.P.P. Drugi dzieñ rozpraw, Gazeta Warszawska, 6 V 1926, nr 124.
62 Faszyci z P.P.P. przed s¹dem. Drugi dzieñ rozpraw, Robotnik, 6 V 1926, nr 124.
63 Faszyci z P.P.P. przed s¹dem. 3-ci dzieñ rozpraw, Robotnik, 7 V 1926, nr 125.
64 W. Materski, Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 19181943, Warszawa
2005, s. 269.
65 Zob. Proces b³aznów faszystowskich w Warszawie, Dziennik Ludowy, 11 V 1926, nr 105.
W artykule, co prawda, sygnalizowano z jednej strony kult Pogotowia dla Eligiusza Niewiadomskiego, silne kontakty z endecj¹, wsparcie rzymskokatolickiego kleru, ale aspekty te nie
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Istotnym elementem zeznañ wiêkszoci wiadków by³o odcinanie siê
przez nich od pog³êbionych zwi¹zków z PPP66, co z kolei wywo³ywa³o oburzenie lewicowych obserwatorów procesu67. Podczas jego trwania, z rozprawy na
rozprawê, wraz z kolejnymi zeznaniami wiadków ods³ania³ siê terytorialny
rozmach konspiracyjnego przedsiêwziêcia68, ale jednoczenie obna¿ona zosta³a jego ideowa s³aboæ, co szczególnie uwidacznia³ proceder pozyskiwania
przez organizacjê niektórych nowych cz³onków. Tych bowiem najzwyczajniej
wabiono fa³szywymi informacjami o udziale w sprzysiê¿eniu g³onych nazwisk, m.in. Wojciecha Tr¹mpczyñskiego, gen. Józefa Hallera, gen. Stanis³awa Szeptyckiego oraz informacjami o rzekomej wiedzy i akceptacji dla tej
inicjatywy ze strony Stanis³awa Wojciechowskiego  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej69.
Proces, przerwany przez zamach majowy70, nie odkry³ nowych, sensacyjnych kwestii o rzekomej sile i znaczeniu Pogotowia, wrêcz przeciwnie, ods³ania³ ca³¹ gamê organizacyjnych i przywódczych s³aboci PPP71, stanowi¹c
tym samym niezbite potwierdzenie oceny jej mizernych zdolnoci do przeprowadzenia jakiegokolwiek skutecznego zamachu stanu. W zwi¹zku z czym
prokurator  podkrelaj¹c wrêcz humorystyczne cechy tej organizacji, ale
jednoczenie wskazuj¹c na brak jej legalizacji i szkodliwy charakter, zw³aszmog³y wiadczyæ o realnym zagro¿eniu dla bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa, tym samym
spo³eczno-polityczna dyskredytacja ca³ej inicjatyw stawa³a siê g³ównym orê¿em lewicy w starciu
z prawic¹.
66 M.in. niespodziewanie przyby³y na proces ks. Oraczewski zaprzecza³, jakoby by³ formalnym cz³onkiem Rady G³ównej PPP; zob. Faszyci z P.P.P. przed s¹dem. 3-ci dzieñ rozpraw,
Robotnik, 7 V 1926, nr 125; Proces b³aznów faszystowskich w Warszawie, Dziennik Ludowy,
11 V 1926, nr 105.
67 Prasa PPS pisa³a o najdziwaczniejszym z procesów, w którym dominuj¹ perfumowane kanalie dowodz¹ce, ¿e wobec ca³ej sprawy znajdowa³y siê z boku  co pepeesowski Robotnik okreli³ mianem pó³-konfederata. Jednoczenie zastanawiano siê, jak to by³o mo¿liwe, ¿e
ci z pozoru mizerni, lekcewa¿eni petenci docierali bez wiêkszych przeszkód do urzêduj¹cych
ministrów, genera³ów; zob. Na marginesie sprawozdañ prasowych z P.P.P., Robotnik 10 V
1926, nr 128.
68 Zeznaj¹cy wiadkowie wskazywali na istnienie komórek PPP nie tylko w Warszawie
i Krakowie, ale tak¿e w Poznaniu, Lublinie, Lwowie, Wilnie, £odzi, Bydgoszczy, £om¿y, Brzeciu oraz Kielcach; zob. Faszyci z P.P.P. przed s¹dem. 5 dzieñ rozpraw, Robotnik, 9 V 1926, nr 127;
Faszyci z P.P.P. przed s¹dem. 8-my dzieñ rozpraw, Robotnik, 13 V 1926, nr 131; Proces
faszystów P.P.P. w Warszawie, Dziennik Ludowy, 9 V 1926, nr 103.
69 Faszyci z P.P.P. przed s¹dem. 3-ci dzieñ rozpraw, Robotnik, 7 V 1926, nr 125; Faszyci
z P.P.P. przed s¹dem. 4-ty dzieñ rozpraw, Robotnik, 8 V 1926, nr 126; Faszyci z P.P.P. przed
s¹dem. 5 dzieñ rozpraw, Robotnik, 9 V 1926, nr 126; Sprawa P.P.P. (Drugi dzieñ procesu),
Kurier Warszawski, 6 V 1926, nr 121.
70 Odwo³anie posiedzeñ s¹dowych, Kurier Warszawski, 14 V 1926, nr 131. Posiedzenia
mia³y zostaæ wznowione w dniu 17 maja.
71 Podczas zeznañ wiadków okazywa³o siê, ¿e formalnie istniej¹ce oddzia³y Pogotowia
w praktyce nie funkcjonowa³y, ¿e organizacja posiada³a broñ w postaci lasek lub
parasoli,
¿e dowódcom odcinków zlecano zadania polegaj¹ce na liczeniu samochodów w ich strefach, nie
zlecaj¹c innych bardziej powa¿nych  z perspektywy chocia¿by planowanego zamachu zbrojnego
 dzia³añ. Zob. m.in. Proces P.P.P. trzeci dzieñ rozpraw, Gazeta Warszawska, 7 V 1926, nr 125.
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cza w stosunku do ludzi m³odych wci¹ganych w konspiracyjno-spiskow¹72
dzia³alnoæ  zmieni³ kwalifikacjê prawn¹ oskar¿enia ¿¹daj¹c ukarania winnych73 z art. 124 cz. II p. 4 Kodeksu karnego z 1903 r., za co grozi³a kara do
roku twierdzy.
Sam wyrok, okrelany jako nadzwyczaj symboliczny74, nie budzi³ ju¿
takich emocji jak rozpoczynaj¹cy siê proces. Jan Pêkos³awski oraz Witold
Gorczyñski zostali skazani na podstawie artyku³u 124 cz. II p. 4 Kodeksu
karnego (o pogwa³ceniu przepisów o stowarzyszeniach) na 4 miesi¹ce twierdzy z zaliczeniem aresztu prewencyjnego. Na 2 miesi¹ce twierdzy s¹d skaza³
Olgierda Micha³owskiego, równie¿ zaliczaj¹c mu areszt prewencyjny. Tomasz
£ubieñski zosta³ skazany na miesi¹c twierdzy, za Józef Leniewski oraz gen.
Jan Wroczyñski zostali uniewinnieni75.
Po wydarzeniach majowych w stolicy, buncie wojsk, przejêciu w³adzy
przez Pi³sudskiego nawet tak zdawa³oby siê g³one sprawy, które przez wiele
miesiêcy postrzegane by³y przez pryzmat bezpieczeñstwa wewnêtrznego pañstwa, straci³y na znaczeniu. Sprawa Pogotowia, oskar¿anego o d¹¿enie do
destabilizacji wewnêtrznej pañstwa, o chêæ faszyzacji ¿ycia politycznego,
a przede wszystkim o zamiar przeprowadzenia zbrojnego zamachu w Warszawie i og³oszenia dyktatury, paradoksalnie koñczy³a siê w chwili, kiedy
jego adwersarze polityczni sami rzeczony zamach przeprowadzili.
Czym faktycznie by³a organizacja Pêkos³awskiego? Czy by³ to twór mog¹cy wcieliæ z powodzeniem swoje plany w ¿ycie? ledztwo, a nastêpnie
proces warszawski dowiod³y, ¿e mimo potwierdzonych zamachowych zamiarów Pogotowia ich realizacja by³a dla niego kwesti¹ niewykonaln¹, sama
za jego kadra, a tak¿e formu³a funkcjonowania zosta³y nie tylko zdyskredytowane, co wrêcz omieszone. Oczywicie nale¿y mieæ na uwadze, ¿e
pojedynczy dzia³acze organizacji dopuszczali siê bezprawnych czynów, ¿e organizacji starano siê przypisaæ inicjowanie i przeprowadzanie serii zamachów bombowych m.in. na polskich uczelniach, o które mieli byæ oskar¿eni
72 Zeznania wiadków wskazywa³y, ¿e przy ka¿dej warszawskiej szkole redniej funkcjonowa³ przynajmniej jeden ³¹cznik organizacji; Proces faszystów P.P.P., Dziennik Ludowy,
9 V 1926, nr 103.
73 Za tych prokurator Rociszowski uzna³ Pêkos³awskiego, Gorczyñskiego, £ubieñskiego
i Micha³owskiego. W przypadku Leniewskiego stwierdzono, ¿e jego udzia³ w kierownictwie
PPP by³ minimalny, za w co do osoby gen. Wroczyñskiego wskazano na brak dostatecznych
dowodów potwierdzaj¹cych jego nale¿enie do Pogotowia; Faszyci z P.P.P. przed s¹dem.
9-ty dzieñ rozpraw, Robotnik, 18 V 1926, nr 135. Na brak czynnej roli gen. Wroczyñskiego
w pracach organizacji wskazywa³ w swoich zeznaniach komisarz £êski; zob. Proces P.P.P. Pierwszy dzieñ rozpraw, Gazeta Warszawska, 5 V 1926, nr 123. Tak¿e wiadek Czes³aw Lisowski
z Zarz¹du Dowborczyków stwierdzi³, ¿e wedle jego wiedzy gen. Wroczyñski nie by³ cz³onkiem
PPP (zob. Proces P.P.P. Pi¹ty dzieñ rozpraw, Gazeta Warszawska, 9 V 1926, nr 127;), za gen.
Prokopowicz mówi³ o wrêcz wrogim stosunku genera³a do organizacji Pêkos³awskiego; zob.
Proces P.P.P. Siódmy dzieñ rozpraw, Gazeta Warszawska, 12 V 1926, nr 130.
74 Zob. M. Leczyk, Druga Rzeczpospolita 19181939. Spo³eczeñstwo, gospodarka, kultura,
polityka, Warszawa 2006, s. 180.
75 Wyrok w sprawie P.P.P., Kurier Warszawski, 20 V 1926, nr 137.
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komunici76. Niemniej jednak ¿adna z tych kwestii poza domys³ami, plotkami  mniej lub bardziej spójnymi i logicznymi  kolportowanymi g³ównie
w rodowiskach lewicowych nie znalaz³a potwierdzenia ani w ledztwie, ani
na sali s¹dowej. Pogotowie Patriotów Polskich by³o tworem wyros³ym na fali
zapatrzenia siê pewnych rodowisk w sukces w³oskich faszystów, ale tak¿e
tworem wkomponowuj¹cym siê w ca³¹ gamê ró¿nych tajnych i na pó³legalnych zwi¹zków, stowarzyszeñ, które funkcjonowa³y u boku lub te¿ w lunym
powi¹zaniu z ró¿nymi formacjami politycznymi, zarówno z prawicy, jak
i lewicy. Organizacja Pêkos³awskiego tym ró¿ni³a siê od pozosta³ych, ¿e w jej
przypadku dosz³o do procesu s¹dowego, który mimo swoich uchybieñ i b³êdów stanowi³ dowód, ¿e ze strony prawicy wówczas nie grozi³ Rzeczypospolitej zamach stanu. Groba ta, co pokaza³y wydarzenia wiosny 1926 r., przysz³a z innego kierunku.
SUMMARY
The case of the Emergency Organization of Polish Patriots in the mid-1920s was
one of the most widely publicized events, which dominated media discourse on
Polands internal security. The incarceration of the organizations leaders and key
activists and their highly publicized trial, whose coverage in the media was overshadowed by the coup détat carried out by Józef Pi³sudski on 12 May 1926, led to the
partial disclosure of information concerning the organizations goals, forms and methods. Those events paved the way to a political debate on conspiracy organizations
and societies in the Second Republic of Poland and their consequences for internal
security. This article sets out to retrace the debate over the organization and the
trial of 1926, and it attempts to determine what kind of organization was actually
founded by Jan Pêkos³awski. The results of an investigation and the trial in Warsaw
demonstrated that the organization would have never been able to bring its goals to
fruition. However, if the organization had weak leadership and no social support to
carry out the coup détat, the rationale behind its closure remains unexplained. The
available sources indicate that the organization was inspired by the success of the
Italian fascist movement and that it joined the scene of secret and semi-legal unions
and associations that loosely collaborated with both right-wing and left-wing political
groups. Pêkos³awskis organization was the only group to have been tried in court.
Despite significant legal errors and inconsistencies, the trial proved that right-wing
organizations had not been able to overthrow the government at that time. The events
of 1926 demonstrated that the threat came from a completely different direction.

76 Zob. W sprawie zamachów terrorystycznych, Robotnik, 25 XI 1923, nr 322; Znowu
zamach terrorystyczny!, Robotnik, 7 XII 1923, nr 334; M. Agnosiewicz, Najwiêkszy zamach
terrorystyczny II RP, http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,8982 [10.09.2013r.]
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Propaganda wojenna Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Sowieckich
(ZSRS) w latach 19411945 programowo przejê³a sterowan¹ przez pañstwo
kulturê i sztukê, by stosowaæ je wed³ug w³asnego, aktualnego zapotrzebowania. Nie usunê³a ich w cieñ, jak mog³o siê wydawaæ z powodów czysto militarnych, lecz przeciwnie  nada³a im olbrzymi¹ rangê i upowszechni³a. Wyzyska³a atrakcyjny sposób podawania informacji spo³eczeñstwu, przede
wszystkim za wa¿nemu dla zindoktrynowania wojsku, co spowodowa³o w³aciwe w warunkach wojennych kszta³towanie bolszewickiego patriotyzmu
i ducha walki. Skanalizowanie dzia³añ kulturalnych i artystycznych na rzecz
frontu by³o jedn¹ z form mobilizowania ¿o³nierzy i oficerów Armii Czerwonej,
najpierw do stawienia skutecznego oporu wobec Niemiec, wreszcie do kolejnych sukcesów i ostatecznego zwyciêstwa w wojnie1. Nie mniej wa¿n¹, ni¿
wzbudzaj¹cy strach i pos³uszeñstwo system kar, symbolizowany przez drastyczne rozkazy sowieckiego przywództwa, nakazuj¹ce bezwzglêdne likwidowanie symptomów dezorganizacji i paniki w wojsku, tak¿e poprzez rozstrzeliwanie ¿o³nierzy, wycofuj¹cych siê z pozycji lub chc¹cych oddaæ siê do niewoli2.
1 W odniesieniu do pisarzy, zagadnienie to prezentuje dwutomowy wybór i opracowanie:
Ñîâåòñêèå ïèñàòåëè íà ôðîíòàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, påä. È. Àíèñèìîâ (ãë. ðåä.),
Ëèòåðàòóðíîå Íàñëåäñòâî, Ò. 78, Kí. 12, Ìîñêâà 1966.
2 Najbardziej znany jest, wydany w pierwsz¹ rocznicê wybuchu konfliktu niemiecko-sowieckiego Ïðèêàç Íàðîäíîãî êîìèññàðà îáîðîíû Ñîþçà ÑÑÐ ¹ 227 îò 28 èþëÿ 1942 ã. «Î ìåðàõ ïî
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Sowieccy korespondenci wojenni
Po wybuchu wojny z Niemcami w czerwcu 1941 r., w ZSRS b³yskawicznie przestawiona zosta³a pañstwowa machina informacyjna. Zarówno ideologicznie, bo trzeba by³o natychmiast pokazaæ w z³ym wietle Hitlera  dotychczasowego sojusznika, a teraz najedcê i miertelnego wroga  jak
i technicznie, gdy¿ dotychczasowy sztab speców od propagandy musia³ byæ
wsparty kolejnymi tysi¹cami pisarzy, poetów, redaktorów, itd. By³o to mo¿liwe do przeprowadzenia, poniewa¿ ju¿ w pocz¹tku lat 30. XX w. bolszewicy
rozpoczêli przygotowania do przysz³ej wojny informacyjnej. Utworzyli wydzielon¹ grupê pisarzy armii i floty, æwicz¹c literatów w przygotowaniu wojskowym. Sprawdzano przysz³ych korespondentów, najpierw w pozorowanych
starciach poligonowych, póniej w prawdziwych walkach. Walki o Cha³chynGo³, wkroczenie do Polski, a nastêpnie wojna fiñska sta³y siê okazjami do
sprawdzania nowych form propagandy drukowanej i jej wp³ywu na spo³eczeñstwo.
Szef komisji obrony w Zwi¹zku Literatów ZSRS, Wsiewo³od Wiszniewski,
ju¿ pod koniec lat 30. XX w. wskazywa³ powinnoci pisarzy wobec s³u¿by
wojskowej i przysz³ej wojny. Zaznacza³, ¿e przyjdzie im pisaæ artyku³y
o ró¿norodnej treci, wiêc powinni byæ przygotowani do szybkich zmian,
przenoszenia siê w nowe miejsca, walk w czo³gu, samochodzie, samolocie czy
na okrêcie. Zapowiada³, ¿e korespondent wojenny bêdzie podczas wojny
uczestniczy³ w ciê¿kich marszach i spa³ pod go³ym niebem, a nawet i g³odowa³, nie bêdzie mia³ jednak prawa oderwaæ siê od ³¹cznoci z redakcj¹, bo
przekazanie informacji bêdzie dlañ najwa¿niejsze. Wed³ug Wiszniewskiego,
skoro ca³y kraj bêdzie oczekiwa³ od sowieckich literatów relacji z frontu,
specjalni korespondenci bêd¹ zobowi¹zani to zadanie wype³niæ. Jeli zajdzie
potrzeba, powinni siê nauczyæ kierowaæ autem, czytaæ mapê, a nawet strzelaæ. Staæ siê armi¹ literatów3.
Tak te¿ siê sta³o, kiedy po wybuchu Wielkiej Wojny Ojczynianej4 co
trzeci sowiecki pisarz poszed³ na wojnê w charakterze korespondenta lub
redaktora prasy wojskowej. Najczêciej powo³ywani do armii literaci otrzymywali stanowiska w gazetach, wydawanych dla jednostek wojskowych. Ponad stuosobow¹ grup¹ zasilona te¿ zosta³a ogólnozwi¹zkowa gazeta wojskoóêðåïëåíèþ äèñöèïëèíû è ïîðÿäêà â Êðàñíîé Àðìèè è çàïðåùåíèè ñàìîâîëüíîãî îòõîäà ñ áîåâûõ
ïîçèöèé»; rozkaz Stalina popularnie nazywany Ani kroku wstecz. Pe³en tekst: Ïðèêàçû íàðîäíîãî
êîìèññàðà îáîðîíû ÑÑÑÐ. 22 èþíÿ 1941 ã.  1942 ã., Ìîñêâà 1997, Ò. 13, c. 276279.
3 Â. Âèøíåâñêèé, Ìîáèëèçàöèîííàÿ ãîòîâíîñòü ëèòåðàòóðû, Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà, 10 ìàÿ
1938 ã., c. 1.
4 Nazwa konfliktu niemiecko-sowieckiego lat 19411945, u¿ywana czêsto w by³ym Zwi¹zku Sowieckim i wspó³czesnej Federacji Rosyjskiej jako zamienne okrelenie II wojny wiatowej.
Por. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 19411945. Ýíöèêëîïåäèÿ, ðåä. Ì. Êîçëîâ, Ìîñêâà 1985; Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà 19411945. Ñëîâàðü  ñïðàâî÷íèê, ðåä. M. Êèðüÿí, Ìîñêâà 1988; Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 19411945: Êðàòêàÿ èñòîðèÿ, ðåä. Á. Òåëüïóõîâñêèé,
Ìîñêâà 1984.
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wa, maj¹ca w tytule Czerwon¹ Gwiazdê5. W jej redakcji by³y takie s³awy
pisarstwa, jak Konstanty Simonow6 czy Wasilij Grossman7.
Bezporednio na froncie korespondenci podlegali wojskowemu pionowi
politycznemu, który odpowiada³ za indoktrynacjê i informacjê ¿o³nierzy. Nosili mundury i broñ, czasem brali bezporedni udzia³ w walkach. Jednak
g³ówn¹ ich rol¹ by³o w jak najbardziej przekonywaj¹cy sposób zaprezentowaæ
odbiorcom potrzebê walki dla ojczyzny. Emocjonalny przekaz wywo³ywaæ
mia³ poczucie mi³oci do rodziny i kraju, jak te¿ odwrotnie  nienawici
i chêci zemsty wobec wroga, którego pokazaæ nale¿a³o w najczarniejszych
barwach. Obroñc¹ ludu przedstawiana by³a partia komunistyczna  a jej
zbrojnym ramieniem  podleg³a armia. W strukturach wojska pion ideologiczny mia³ ju¿ dwudziestoletnie dowiadczenie, liczone od zwyciêskiej dla
bolszewików wojny domowej. Z now¹ wojn¹ wyposa¿ono go w doskona³y
personel i najnowsze zdobycze techniki. Silnie rozwiniêt¹ prasê wojskow¹
wspomaga³y fotografie, audycje radiowe i kroniki filmowe, dla upowszechnienia których przygotowano rozleg³y aparat dystrybucyjny. Komórki partyjne
i komsomolskie, kierowane przez zawodowych organizatorów i agitatorów,
siêga³y ka¿dej kompanii piechoty, baterii armat, eskadry samolotów. Powszechnie u¿ytkowana by³a wobec wojska propaganda wizualna: plakaty,
ulotki, tablice informacyjne, transparenty. Na potrzeby frontu pracowa³y nie
tylko powa¿ne redakcje prasy, radia i grupy filmowe, ale te¿ teatry i orkiestry rozrywkowe, zespo³y cyrkowe i trupy komediantów8.

Propagandowe wezwania do zemsty
Znajduj¹ce siê na pograniczu informacji i propagandy, dokumentu i fikcji, czêsto naruszaj¹ce konwencje gatunkowe dla uzyskania w³aciwego efektu u odbiorcy, materia³y korespondentów wojennych emocjonalnie wprowadza³y czytelników w symboliczny wiat wrogoci. Zrodzony z krzywdy
podbitych narodów teren bogatych Niemiec, a Prus w szczególnoci, by³ oczywistym obiektem odwetu. Nie przypadkiem na terenie Prus, z wojskami
5 Êðàñíóþ Çâåçäó. Rosyjskojêzyczne nazwy w³asne podane s¹ w brzmieniu polskim, za
w przypisach w oryginale. Niemal wszystkie u¿yte w tekcie cytaty s¹ t³umaczeniami autorskimi z jêzyka rosyjskiego.
6 Obok licznych korespondencji frontowych, Konstanty Simonow pisa³ wówczas sztuki
sceniczne, wiersze, tak¿e i powieci, które po wojnie przynios³y mu wielk¹ s³awê. Por. Ðóññêàÿ
ëèòåðàòóðà XX âåêà. Ïðîçàèêè, ïîýòû, äðàìàòóðãè. Áèîáèáëèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü, Ò. 3, ðåä. Í. Ñêàòîâ,
Ìîñêâà 2005, ñ. 327330.
7 Dziêki Wasilijowi Grossmanowi, który zostawi³ po sobie spor¹ liczbê rêkopisów artyku³ów dla gazet i niepublikowanych notatek, poznaæ mo¿na frontowe ¿ycie pisarzy-korespondentów, gdy¿ materia³y te pos³u¿y³y pó³ wieku po wojnie do opracowania i wydania ksi¹¿ki: Pisarz
na wojnie. Wasilij Grossman na szlaku bojowym Armii Czerwonej 19411945, opr. A. Beevor
i L. Winogradowa, t³. M. Antosiewicz, Warszawa 2006.
8 Por. Ñîâåòñêàÿ ïðîïàãàíäà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, cocò. À. Ëèâøèí, È. Îðëîâ,
Ìîñêâà 2007, c. 624.
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2. Frontu Bia³oruskiego pojawi³ siê podczas styczniowej ofensywy 1945 r.
czo³owy korespondent Czerwonej Gwiazdy, Ilia Grigoriewicz (w³aciwie
Eliasz Hirszewicz) Erenburg9. Ten znany sowiecki pisarz, publicysta i poeta,
w czasie wojny by³ dzia³aczem ¯ydowskiego Komitetu Antyfaszystowskiego10
oraz czo³owym propagandyst¹ stalinowskiego re¿imu, otwarcie nawo³uj¹cym
do bezprzyk³adnej zemsty, maj¹cej ogarn¹æ ca³y bez wyj¹tku niemiecki naród. Sztandarowym wezwaniem wobec czerwonoarmistów, wystosowanym
piórem Erenburga ju¿ w pocz¹tkach wojny niemiecko-sowieckiej, by³o has³o:
Zabij Niemca! Ilia Grigoriewicz apelowa³ do sowieckich ¿o³nierzy s³owami
jawnej nienawici: Jeli zabi³e jednego Niemca, zabij drugiego  nie ma dla
nas nic weselszego od niemieckich trupów. Nie licz dni. Nie licz kilometrów.
Licz jedno  zabitych przez ciebie Niemców. Zabij Niemca!  prosi stara matka. Zabij Niemca!  prosi ciê dziecko. Zabij Niemca!  krzyczy Ojczyzna. Nie
odpuszczaj. Nie przegap. Zabij!11.
Zemsta nie bra³a siê znik¹d. By³a te¿ sprowokowana przez samych
Niemców, którzy zaatakowali sowiecki wschód z nazistowskimi ideami utworzenia tam nowej cywilizacji, w której aryjscy nadludzie rz¹dziæ mieli s³owiañskimi niewolnikami. Myl taka, pilotowana przez, stoj¹cy naprzeciw
sowieckiemu, hitlerowski aparat propagandowy kierowany przez Josepha
Goebbelsa, wprowadzana by³a w czyn przez niemieckie wojsko i administracjê podbitych terenów. Do natychmiastowego zg³adzenia wskazano pojmanych agitatorów politycznych, sabota¿ystów, partyzantów i ¯ydów. Represje osi¹gnê³y skalê masow¹ ju¿ w pierwszych miesi¹cach staræ, a w ich
efekcie, w hitlerowskich obozach jenieckich mieræ znalaz³a wiêcej ni¿ po³owa wziêtych do niewoli sowieckich ¿o³nierzy12. Wiadomoci o ich losie
9 Ilia Erenburg urodzi³ siê w 1891 r. W 1908 r. zosta³ aresztowany za dzia³alnoæ rewolucyjn¹, po czym wyemigrowa³ do Pary¿a. Tam zaj¹³ siê poezj¹, ale te¿ dziennikarstwem. Pisa³ do
rosyjskich gazet w latach I wojny w., a podczas rewolucji lutowej 1917 r. wróci³ do Rosji, po
czym, po zwyciêstwie rewolucji padziernikowej znów wyemigrowa³ i dzia³a³ jako pisarz bolszewicki w zachodniej Europie, coraz czêciej uczestnicz¹c w kongresach kultury, pisz¹c wiersze
i powieci, a tak¿e pisz¹c do prasy, np. o przebiegu wojny hiszpañskiej dla Izwiestii. Powróci³ do
ZSRS w 1940 r., po podbiciu Francji przez Hitlera i szybko sta³ siê jednym z czo³owych dziennikarzy antyfaszystowskich. W czasie wojny 19411945 opublikowa³ oko³o 3 tys. artyku³ów. Por.
Èñòîðè÷åñêèé ñëîâàðü, cocò. À. Îðëîâ, Í. Ãåîðãèåâà, Â. Ãåîðãèåâ, Ìîñêâà 2012, ñ. 582.
10 Erenburg by³ od 1942 r. jednym z za³o¿ycieli i propagatorów dzia³añ ¯ydowskiego
Komitetu Antyfaszystowskiego w ZSRS, wspó³twórc¹ czarnej ksiêgi zbrodni hitlerowskich na
¯ydach. Wykorzystanie karty ¿ydowskiej przez Stalina trwa³o do koñca wojny, w kolejnych latach
przechodz¹c do wrogoci. Na prze³omie lat 19481949 komitet zosta³ rozwi¹zany, a jego przywódcy wymordowani lub uwiêzieni. Por. Åâðåéñêèé àíòèôàøèñòñêèé êîìèòåò â ÑÑÑÐ. 19411948.
Äîêóìåíòèðîâàííàÿ èñòîðèÿ, Ìîñêâà 1996.
11 È. Ýðåíáóðã, Óáåé, w: Âîéíà. 19411945, Ìîñêâà 2004, c. 256257. Orygina³ w Êðàñíîé
Çâåçäå, 24 èþëÿ 1942 ã., c. 3.
12 Timothy Snyder podaje, ¿e Niemcy bezporednio rozstrzelali 500 tys. sowieckich jeñców, a dalsze 2,7 mln zginê³o wskutek g³odu, z³ych warunków obozowych i niewolniczej pracy.
£¹cznie daje to 57,5% z ogólnej liczby wziêtych do niewoli czerwonoarmistów. Dla porównania,
miertelnoæ w niemieckich obozach jenieckich dla aliantów zachodnich nie przekracza³a wówczas 5%. Por. T. Snyder, Skrwawione ziemie. Europa miêdzy Hitlerem a Stalinem, t³. B. Pietrzyk, Warszawa 2011, s. 204209.
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wzmocni³y bolszewick¹ zemstê, a Erenburg bezpardonowo uzasadnia³ wzbudzanie nienawici: W gazetowych artyku³ach znaleæ mo¿na sformu³owanie
piechota przeciwnika. Dla nas hitlerowcy s¹ nie tylko przeciwnikami, hitlerowcy nie s¹ dla nas ludmi, hitlerowcy s¹ dla nas  mordercami, katami,
moralnymi degeneratami, okrutnymi fanatykami  i dlatego ich nienawidzimy13.
Podczas wojny Erenburg pisa³ artyku³y niemal masowo, po kilka dziennie. Szybko sta³ siê jednym z ulubieñców ¿o³nierskich czytelników, do których rozumienia wiata bez problemów trafia³y jego emocjonalne teksty,
okraszone gêsto cytatami z nadsy³anych listów, ich wartka narracja i przystêpne s³ownictwo. Z czasem upowszechni³a siê w Armii Czerwonej zasada,
¿e choæ gazety wojenne mo¿na by³o wykorzystywaæ jako bibu³kê do skrêcania
papierosów, to za wyj¹tkiem tekstów Erenburga, które nale¿a³o zachowywaæ14. Tak te¿ by³o z kilkudziesiêcioma wydaniami kieszonkowymi jego szkiców, które rozdawano jako lekturê dla czerwonoarmistów, traktuj¹cych niewielkie ksi¹¿eczki niczym talizmany. Ju¿ tytu³y zbiorków mówi³y o ich
zawartoci: Gangsterzy, Ludojady, Mroczne biesy faszyzmu, Nienawiæ, Nie
wybaczymy, Nadejdzie czas, Ogieñ na wroga, Naprzód!15. Pisarz zyska³ przydomek karabinu maszynowego literatury, gdy¿ jego p³omienne s³owa stawiane by³y wy¿ej, nili niejedna akcja zbrojna. Stale pracuj¹c dla trzech moskiewskich redakcji: Prawdy, Wiadomoci i Czerwonej Gwiazdy,
podnosz¹c na duchu wspó³towarzyszy  ¿o³nierzy i cywilów sowieckich
 dawa³ te¿ liczne korespondencje dla prasy zagranicznej, g³ównie sojuszniczych gazet brytyjskich i amerykañskich. Aleksander Szczerbakow, szef ds.
propagandy w sowieckiej partii komunistycznej potrzebowa³ zaanga¿owanych ideowo tekstów dla sojuszników na Zachodzie, wiêc po prostu zleca³ ich
pisanie Erenburgowi, a ten postawione zadanie jak rozkaz wype³nia³, nie
oburzaj¹c siê zbytnio na redaktorskie poprawki i cenzorskie ciêcia w treci
oddawanych przez niego materia³ów16.
Bo zauwa¿yæ te¿ trzeba, ¿e s³owo drukowane, podobnie jak ca³e oficjalne
media, podlega³o wnikliwej kontroli, dodatkowo strzeg¹cej przed naruszaniem wskazanych prawide³ poprzez publikacjê informacji niepo¿¹danych.
W przypadku gazet wojennych, odpowiedzialnoæ za naruszanie tajemnic politycznych i wojskowych ponosi³ redaktor na równi ze wspó³pracuj¹cym z nim
kontrolerem, a wypuszczenie gazety frontowej do r¹k czytelników by³o bezporednio uzale¿nione od podpisu cenzora wojennego. W jednostkach specjalici od kontroli tajemnic funkcjonowali przy wydzia³ach politycznych. Z czasem ich praca silnie zyska³a na znaczeniu, kiedy w po³owie wojny g³ówny
13

Idem, Î íåíàâèñòè, Êðàñíàÿ çâåçäà, 5 ìàÿ 1942 ã., c. 4.
Por. Ë. Ëàçàðåâ, Ýòî áûëè áîåïðèïàñû. Î ïóáëèöèñòèêå Èëüè Ýðåíáóðãà âîåííûõ ëåò,
Ëèòåðàòóða, 2007, ¹ 09, c. 3438.
15 Ñáîðíèêè âîåííîé ïóáëèöèñòèêè (19411945) Èëüè Ýðåíáóðãà, èçäàííûå â ÑÑÑÐ è Ðîññèè, w:
È. Ýðåíáóðã, Âîéíà... c. 790794.
16 È. Ýðåíáóðã, Ëþäè, ãîäû, æèçíü, Êí. V, Ìîñêâà 1963, c. 1011.
14
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wydzia³ cenzury wojskowej zosta³ wydzielony z organów rozpoznania i uzyska³ rangê jednej z czêci Sztabu Generalnego Armii Czerwonej17.

Specyfika pracy korespondenta na froncie
W latach wojny pisarz po wielokroæ odwo³ywa³ siê do roli korespondentów frontowych, opisuj¹c wiat swój i kolegów, którzy podobnie jak on byli
indoktrynacyjno-informacyjnymi przekanikami, kszta³tuj¹cymi wiedzê i nastawienia ludzi sowieckich do zdarzeñ wojennych, w tym i emocjonalnego
podejcia do wroga. Frontowi mo¿e przyniæ siê ty³, ale ty³owi nie mo¿e przyniæ siê front: ty³ nie widzi wojny. I miliony ludzi po¿¹dliwie szukaj¹ w gazetach artyku³u z dopiskiem Od korespondenta wojennego. Chc¹ znaleæ wyjanienie do sk¹pych s³ów raportów. Równie¿ i frontowiec mo¿e spojrzeæ na
siebie, poj¹æ charakter tej wojny, przyczynê sukcesu lub niepowodzenia, charakter wroga, jego s³aboæ i postêpy naszej armii. Korespondenci wojenni  to
oczy kraju i zarazem skromni ludzie  kapitanowie, majorowie lub podpu³kownicy, którzy dziel¹ z armi¹ wszystkie trudy polowego ¿ycia18.
Zdaniem Erenburga korespondent podwiadomie, bezwiednie mia³ myleæ nie tylko o samych zdarzeniach, ale zarazem i o ich uczestnikach.
O zas³u¿onych w walkach, aktualnych ¿o³nierzach, przed wojn¹ za ch³opach
czy robotnikach. To on wyszukiwa³ ich i przedstawia³ wiatu jako tych, których wyczyny nale¿y naladowaæ. Bo sowieckim bohaterem móg³ byæ ka¿dy,
nawet i pisz¹cy z frontu, czego dziennikarze z pierwszej linii nie raz dowiedli, bior¹c do r¹k karabiny i osobicie staj¹c do walki. Choæ przyznaæ trzeba,
¿e w czasie staræ korespondent by³ zazwyczaj w punkcie dowodzenia, sk¹d
pada³y rozkazy. Kiedy bój siê koñczy³, pilnie obje¿d¿a³ pole walki, po czym
siada³ do pisania artyku³u. Zazwyczaj noc¹, by podaæ wiadomoci, póki by³y
wie¿e. Ale nie zawsze zd¹¿y³ na czas, wiêc czasem trud i odwaga ³¹czy³y siê
z niewdziêcznoci¹ odrzucenia materia³u. Zdarza³o siê te¿, ¿e ogl¹d korespondenta by³ zbyt w¹ski, a opisany przez niego wycinek staræ nieadekwatny do
potrzeb redakcji, okrelanych przez uogólnienia i wysok¹ emocjonalnoæ,
jaka mia³a przebijaæ z frontowych doniesieñ. Jednak zazwyczaj efektem tej
pracy by³o dobre i terminowe przygotowanie artyku³ów tak, ¿e Armia Czerwona mog³a byæ dumna ze swych ¿urnalistów, a gazety jednostek bojowych
nie raz dorównywa³y jakoci¹ pismom redagowanym w stolicy.
Sowieccy korespondenci frontowi pisali tak, jak walczyli. Byli blisko armii, staraj¹c siê wype³niæ stawiane przed nimi przez partiê bolszewick¹ za17 Rosn¹c¹ rol¹ cenzury wojskowej by³a kontrola korespondencji prywatnej ¿o³nierzy, nasilona po przekroczeniu przez Armiê Czerwon¹ przedwojennych granic ZSRS. Por. Ã. Êîñòûð÷åíêî,
Ñîâåòñêàÿ öåíçóðà â 19411952 ãîäàõ, elar.urfu.ru/bitstream/10995/203/1/ kostyrchenko.pdf [dostêp 19 wrzenia 2014].
18 Idem, Ñèëà ñëîâà, Ïðàâäà, 6 ìàÿ 1944 ã., c. 3.
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dania, jak ¿o³nierze na froncie, ko³chonicy na polach czy robotnicy w fabrykach. Emocje zawarte w s³owach artyku³ów, publikowanych w gazetach,
z którymi autorzy docierali do czytelników, by³y równe walce z orê¿em. Erenburg w osobistym komentarzu przyznawa³, ¿e czasem i on musia³ tê równoæ
dzia³añ udowadniaæ si³¹ swych przekonañ: Jeli mówi¹ mi naprzeciw, ¿e
faszystów nie zabijesz s³owem, odpowiem, ¿e zabijaj¹ ich ¿elazem, ale ono jest
zwi¹zane ze s³owem. To nie abstrakcyjny wiatr historii roznieca gniew w sercu
¿o³nierza, a s³aby oddech cz³owieka. Mówi¹c o czystoci i mêstwie, dziennikarz, sam równie¿ bezradny, staje siê prorokiem, który wêglem roz¿arza serca.
W czasie wszechmocnych czo³gów i wielotonowych bomb ja wci¹¿ wierzê
w ciebie, kawa³ek drewna z metalow¹ koñcówk¹  pióro  i w ciebie, ludzkie
s³owo!19.

Relacje ze zdobywanych Prus
Pod koniec 1944 r. Erenburg wyst¹pi³ do redaktora naczelnego Czerwonej Gwiazdy o wys³anie go po raz kolejny na front, by móg³ uczestniczyæ
w dzia³aniach ofensywnych, maj¹cych toczyæ siê na ziemi niemieckiej,
w uderzeniu na Prusy. Zgodê dosta³ i w styczniu 1945 r. ruszy³, wraz
z wojskami marsza³ka Rokossowskiego, ku po³udniowym ziemiom pruskim.
Jak zwykle mnóstwo uwag, obserwacji i cytowania innych zamieszcza³
w artyku³ach, drukowanych w kolejnych wydaniach gazet. W opisie ci¹g³oci
tematyki, poruszanej przez pisarza, najpierw zajrzeæ trzeba do tekstu zatytu³owanego Zap³ata. Erenburg rozpocz¹³ narracjê od wojennego krajobrazu
Prus: Spêdzi³em dwa tygodnie w Germanii, ogarniêtej terrorem, p³on¹cej
i dymi¹cej. D³ugimi drogami, w niegu lub b³ocie, ci¹gn¹ Niemcy i Niemki.
Pal¹ siê miasta. W opuszczonych ratuszach buszuj¹ zdzicza³e winie. Wiatr
³opoce strzêpami miejskich sztandarów z or³ami, lwami, jeleniami. Mo¿na by
powiedzieæ: ka¿demu to, na co zas³u¿y³. Ale daleko nam do z³orzeczenia. Inne
uczucie nas unosi: widzimy triumf sprawiedliwoci. Mówi¹c o karaniu, wielu
myla³o tylko o paragrafach i umowach. Nie wiem, jaki bêdzie werdykt dyplomatów. Bezsprzecznie, faszystowskie mroki znajd¹ swoich obroñców  zwolenników równowagi miêdzy wiat³em a ciemnoci¹. Bez wzglêdu na to, jak zbudowany bêdzie przysz³y wiat, jedno wiadomo: zemsta ju¿ siê zaczê³a.
Germania pozna³a, czym jest wojna20.
Najrozmaitsze przypadki, które napotyka³ korespondent, mia³y miejsce
w zdobytych przez Armiê Czerwon¹ miastach wschodniej i zachodniej czêci
Prus. Erenburg wspomina³ o kolejnych miejscowociach, podaj¹c niemieckie
nazwy dzisiejszych miast: Grudzi¹dz, Elbl¹g, Dobre Miasto, Kêtrzyn, I³awa,
19
20

Ibidem.
Idem, Âîçìåçäèå, w: Âîéíà..., c. 712720.

178

Tomasz Gliniecki

Gi¿ycko, Gwardiejsk w Rosji, Lidzbark Warmiñski, Reszel, tak¿e rosyjski
Czerniachowsk21. Wszêdzie napotyka³ Niemców, którzy uni¿enie, ze strachem patrzyli na zwyciêskich Sowietów, gotowi spe³niæ ka¿de ¿¹danie nowych panów ¿ycia i mierci. Pisarz bra³ to za fa³szywy odruch  przecie¿ tak
niedawno walczyli z nimi, trzymali ludzi w obozach, wykorzystywali robotników przymusowych. Mordowali ¯ydów. A jednoczenie mieli mieszkania pe³ne bibelotów, obrazów na cianach, porcelanowych figurek, ksi¹¿ek. O tym,
¿e Niemcy pi¹ w wielkich ³ó¿kach i przykrywaj¹ siê pierzynami og³asza³
Erenburg biednej i g³odnej Rosji, sugeruj¹c  pewnie wszystkiego nakradli po
ca³ej Europie. Pisarz wyjania³, ¿e to nic niewarte barach³o i w takim bar³ogu
nie da siê ¿yæ! Kultury nie wyznacza siê odkurzaczami i maszynkami do
miêsa. Widzimy prawdziw¹ twarz Germanii i jestemy dumni z tego, ¿e spl¹drowalimy bar³óg tego potwornego zwierza22.
Gêsi puch z rozerwanych pierzyn niczym nieg przykrywa³ drogi przemarszu czerwonoarmistów. Postrzegane jako skradzione przez Niemców rzeczy, sowieccy bojcy odbierali jak swoje, bo to oznacza³o zap³atê za zniszczon¹
wie, spalony dom. Wysy³ali zdobycze poczt¹, w paczkach do rodziny. Teraz
mogli osobicie potwierdziæ, ¿e to nie g³ód wygoni³ niemieckich ¿o³nierzy na
wojnê, lecz niepohamowana chêæ bogactwa. Erenburg t³umaczy³, ¿e spowodowa³ to apetyt na rosyjsk¹ ziemiê, na holenderskie krowy, na piece kaflowe,
dywany i jelenie rogi na cianach. Na zbytki, które teraz trzeba im by³o
odebraæ. Czego wzi¹æ siê nie da³o, wolno by³o zniszczyæ. Zaczê³a siê zemsta.
To bêdzie do koñca udowodnione. Nic wiêcej nie ujdzie Germanii bezkarnie.
A dla mnie  dla obywatela sowieckiego, dla rosyjskiego pisarza, dla cz³owieka, który widzia³ Madryt, Pary¿, Orze³, Smoleñsk, dla mnie najwiêksze szczêcie to deptaæ tê z³odziejsk¹ ziemiê i wiedzieæ: nie przypadek, nie fortuna, nie
rzeczy i nie kraje uchroni³y ten wiat od faszyzmu, tylko nasz naród, nasza
armia, nasze serce, nasz Stalin23.
Tak¿e inne teksty pozwala³y poznaæ nastawienie autora, chocia¿by tylko
z jednoznacznie brzmi¹cych tytu³ów: Wielka ofensywa, Rycerze sprawiedliwoci, U nich, Nadesz³a zap³ata, Tak nie bêdzie! Erenburg zapisywa³, ¿e czerwonoarmici zajêli okolice Stêbarka24, gdzie carska armia ponios³a w poprzedniej wojnie klêskê. Mówiono po niej, ¿e rosyjski ¿o³nierz potrafi³ siê biæ tylko
o swoj¹ ziemiê. To jednak dotyczyæ mia³o tylko carskiego wojska, bo w³anie
siê zmieni³o, a gauleiter Prus Wschodnich, Erich Koch dr¿eæ mia³ pod ciosami frontów Czerniachowskiego i Rokossowskiego. Niewiele póniej sowieccy
¿o³nierze regulowali ruch na ulicach kolejnych pruskich miast: Olsztyna,
21 Nazwy miejscowoci w Prusach podane s¹ w tekcie w dzisiejszym brzmieniu. Ówczesne nazwy s¹ w przypisach. Dla powy¿szego zapisu s¹ to miasta: Graudenz, Elbing, Guttstadt,
Rastenburg, Deutsch Eylau, Lötzen, Tapiau, Heilsberg, Rössel, Insterburg. W oryginale zachowano jedynie nazwy geograficzne w cytatach.
22 È. Ýðåíáóðã, Âîçìåçäèå, w: Âîéíà..., c. 712720.
23 Ibidem.
24 Tannenberg, miejsce s³ynnych bitew z lat 1410 i 1914.
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Ostródy i Malborka25, a pobliski pomnik ku czci Hindenburga przedstawia³
ju¿ tylko ruiny dawnej wielkoci26.
Spory szkic zatytu³owany W Germanii redakcja w Moskwie podzieliæ
musia³a na trzy czêci, by je kolejno opublikowaæ w gazecie. Tekst w g³ównej
mierze powiêcony by³ jeñcom wojennym i robotnikom przymusowym, których Erenburg w olbrzymiej liczbie i mnogoci narodowoci spotyka³ na terenie
zdobywanych Prus. Zdobywanych czy wyzwalanych? I ten problem korespondent zauwa¿a³:  Wyzwolilimy to miasto w pocz¹tkach lutego  powiedzia³
kapitan i od razu siê poprawi³.  Nie wyzwolilimy, a zdobylimy. Mówiê tak
z przyzwyczajenia... Pomylawszy, doda³:  Mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e
i wyzwolilimy, dlatego, ¿e tu by³o wiêcej jeñców, jak Niemców  i nasi, i Polacy,
i Francuzi. To znaczy, ¿e wyzwolilimy...27.
Artyku³ przynosi³ wiele emocjonalnych ujêæ niemieckiego systemu wspó³czesnego niewolnictwa. Nie wdaj¹c siê tu w dyskusjê nad dok³adnymi informacjami, uzyskiwanymi przez Erenburga, ani nawet nad ich prawdziwoci¹
czy te¿ podobn¹ represyjnoci¹ systemu sowieckiego, zauwa¿my jednak, co
pisarz przekazywa³ swym czytelnikom. Jego zdaniem, w Bartoszycach28 ka¿da niemiecka rodzina, maj¹ca kilkoro dzieci, otrzymywa³a rosyjsk¹ pomocnicê. W miecie by³ obóz z 1500 jeñcami  Francuzami i Polakami. W Malborku
byli wiêzieni Anglicy i Francuzi. W Elbl¹gu umierali Holendrzy i Czesi.
Pisarz komentowa³, ¿e straszn¹ powieæ mo¿na by³o napisaæ o prze¿yciach
tych ludzi. Z nadejciem Armii Czerwonej wszystko siê zmieni³o i to Niemki
prosi³y polskie dziewczêta, ¿eby zawiadczy³y, i¿ by³y dobrze karmione. Gdy
po Kêtrzynie Erenburg chodzi³ z Wasi¹, ch³opcem z Grodna, wszyscy Niemcy
witali ch³opca i mówili mu po imieniu. W Elbl¹gu niemieccy cywile ustawiali
siê w kolejce do zamkniêcia w miejscowym wiêzieniu, bo tam ponoæ mia³o byæ
najbezpieczniejsze miejsce. Uspokajaæ te¿ musia³ lekarzy ze szpitala, którzy
obawiali siê zemsty, wznieconej przez tego¿ pisarza, którego nazwisko wymieniali nie wiedz¹c, kto przed nimi stoi. Ilia Grigoriewicz drwi³ z nich
mówi¹c, ¿eby siê nie bali, bo Erenburga tu nie ma  jest daleko, w Moskwie.
W Niemczech pisarz spotyka³ ludzi ró¿nych narodowoci, tylko nie pobratymców  ¯ydów. Zapisa³ wiêc, ¿e Niemcy wszystkich zabili i wysnu³
opowieæ, ¿e ostatni ¿ywi wyznawcy wiary moj¿eszowej byli wiêzieni w obozie
we wsi Próchnik ko³o Elbl¹ga29. Wys³ano ich jesieni¹ na po³udniow¹ granicê
Prus Wschodnich, by kopali umocnienia. Erenburg zanotowa³, ¿e byli tam
¯ydzi z kilku pañstw. Kiedy Niemcy zaczêli wycofywanie, dowódca ochrony
rozkaza³ wstrzykn¹æ kobietom-wiêniarkom truciznê, ale okaza³a siê ona nie
do koñca skuteczna i czêæ kobiet prze¿y³a, choæ porobi³y im siê wrzody na
ciele. Pisarz zapowiada³, ¿e kobiety te powinny byæ wiadkami w procesach
25

Allensteina, Osterode i Marienburga.
È. Ýðåíáóðã, Íàñòàëà ðàñïëàòà, Êðàñíàÿ Çâåçäà, 31 ÿíâàðÿ 1945 ã., c. 3.
27 Idem, Â Ãåðìàíèè, Êðàñíàÿ Çâåçäà, 22, 23, 25 ôåâðàëÿ 1945 ã., c. 2.
28 Bartenstein.
29 Dörbeck.
26
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przeciw Niemcom, podobnie ocala³ym z Majdanka, Treblinki czy Ponar. Równie¿ na granicy Prus Wschodnich, w polskich Brzozach ¿o³nierze sowieccy
znaleli groby ze wie¿ymi trupami. By³y tam cia³a kobiet  od nastoletnich
dziewcz¹t po staruszki. Czytelnicy gazety dowiedzieli siê wiêc, ¿e ich wojska
id¹ teraz przez ziemiê z³oczyñców. Erenburg informowa³, ¿e zewsz¹d s³ychaæ
by³o g³osy miêdzynarodowej braci jenieckiej, wyzwolonej z obozów nieludzkiej pracy, które dziêkowa³y Armii Czerwonej za to, ¿e krwi¹ swych ¿o³nierzy
uratowa³a pokój30.
Wszystkie elementy szkicu W Germanii wpisywa³y siê w bolszewickie
ujêcie humanizmu  propagandowy kanon bycia po stronie dobra i walki ze
z³em  uzasadniaj¹ce dokonuj¹c¹ siê zemstê. Z danym sobie prawem wystêpowania nie tylko w imieniu bliskich i ojczyzny, ale i licznych narodów
Europy, gnêbionych dotychczas przez hitlerowskie Niemcy. Równie¿ w imieniu wymordowanych ¯ydów. Szczególn¹ formê mia³o mieæ odp³acenie za
krzywdy kobiet i dzieci, za ich mieræ, poniewierkê, pracê ponad si³y, choroby.
Sowieci z przyjemnoci¹ zastosowali has³o, które znaleli rozplakatowane
w wielu jêzykach na cianach baraków jenieckich jednego z pruskich miast:
Kto grabi, bêdzie skazany na mieræ. Tyle, ¿e inni grabie¿cy mieli byæ teraz
odbiorc¹ surowego prawa, bo role siê odwróci³y.

Zmiana nastawienia  armia wyzwolicielka
W pocz¹tkach kwietnia 1945 r. Erenburg opublikowa³ artyku³ Doæ!,
w którym ostro uderza³ w zachodnich koalicjantów, zarzucaj¹c im, ¿e roztaczali parasol ochronny nad Niemcami, pozwalaj¹c im jednoczenie wzmacniaæ front niemiecko-sowiecki kolejnymi oddzia³ami i podtrzymywaæ krwawe
starcia z Armi¹ Czerwon¹, gdy gros si³ Wehrmachtu oddawa³o siê w niewolê
armii brytyjskiej i amerykañskiej niemal bez walki. Pisa³: ludojady nie szukaj¹ u nas kuponów na cz³owieczeñstwo, w³aciciele niewolników nie znajd¹
tu poddanych, faszyci nie widz¹ na Wschodzie krewnych. I dlatego Königsberg31 wziêlimy nie na telefon. Wiednia nie zdobywamy fotoaparatami32.
Tego by³o ju¿ aliantom za du¿o, bo w³anie zmar³ spolegliwy wobec Sowietów prezydent Stanów Zjednoczonych, Franklin D. Roosevelt, a jego miejsce zaj¹³ du¿o bardziej stanowczy Harry Truman. Opinia publiczna na Zachodzie by³a oburzona s³owami sowieckiego pisarza. Stalin nie móg³ pozwoliæ na
dalsze k³opoty i postanowi³ dzia³aæ. Pokaza³, ¿e publicznie odbiera glejt na
swobodê wypowiedzi nawet niezwykle dotychczas zaufanemu cz³owiekowi,
który ciê¿ko dla niego pracowa³ przez ostatnie lata, ubieraj¹c z³o zemsty
w piêkne has³a walki cz³owieka z besti¹. Erenburg oficjalnie przesta³ byæ
30

Ibidem.
Dzi rosyjski Kaliningrad.
32 Idem, Õâàòèò!, Êðàñíàÿ Çâåçäà, 11 àïðåëÿ 1945 ã., c. 3.
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pupilem w³adzy sowieckiej, gdy kilka dni póniej w gazetach ukaza³a siê
krytyka jego dotychczasowej retoryki. Czo³owy ideolog sowieckiej partii, Georgij Aleksandrow potêpia³, niedawno bezdyskusyjny, nakaz niszczenia niemieckiego pañstwa i narodu, publikuj¹c artyku³ Towarzysz Erenburg upraszcza33. Piórem Aleksandrowa Stalin og³asza³, ¿e towarzysz Erenburg nie
odzwierciedla w tym momencie zdania sowieckiej opinii publicznej. Armia
Czerwona, wype³niaj¹c sw¹ wielk¹ misjê wyzwoleñcz¹, walczy o zlikwidowanie hitlerowskiej armii, pañstwa hitlerowskiego i jego rz¹du, lecz nigdy nie
stawia³a i nie stawia sobie za cel likwidacji narodu niemieckiego. To by³oby
g³upie i bezmylne34.
W³adze natychmiast odsunê³y Erenburga od gazetowych ³amów, nie pozwalaj¹c te¿ na wydanie kolejnego tomu z jego tekstami. Nad pisarzem
zebra³y siê dodatkowe chmury, kiedy szef sowieckiego kontrwywiadu wojskowego Smiersz, Wiktor Abakumow przygotowa³ raport o Erenburgu, ¿e ten l¿y
Armiê Czerwon¹ jako bandytów. By³ to efekt frontowej wizyty pisarza
w Prusach i obserwacji zachowañ wojska, które  interpretuj¹c jego s³owa
o zemcie  gwa³ci³y i mordowa³y niemieck¹ ludnoæ cywiln¹, grabi³y, niszczy³y i pali³y jej dobytek. Napisaæ o tym w artyku³ach wprost, w zrozumia³y
sposób, nie móg³. Próbowa³ wiêc zwracaæ na to uwagê podczas mityngów,
spotkañ z ¿o³nierzami, co natychmiast sta³o siê powodem zainteresowania
oficerów Smiersza35.
Ilia Erenburg nie by³ jednak oderwanym od swego otoczenia symbolem
z³a. Nie on jeden nawo³ywa³ do zemsty i nie jedyny wskazywa³, za co nale¿y
siê mciæ. Wród wielu choæby Niko³aj Tichonow, podobnie jak Erenburg,
jasno okrela³ rolê sowieckiego wojska w walce na wrogiej ziemi, na której
znaleli siê po wyparciu Niemców ze swego kraju: Ciemne, zimowe niebo,
wzgórza z wysokimi, rdzawymi sosnami, opuszczone, spalone miasta, szañce
z drutu kolczastego w obozach by³ych niewolników, ponure domy ich w³adców
z nakradzionymi w ca³ej Europie rzeczami  przeklêta ziemia czarnej Germanii. Prusy Wschodnie  to gniazdo pruskich junkrów i w³acicieli ziemskich,
rezerwuar nazistowskich gangsterów 36. Jednak tekst Tichonowa Armia-wyzwolicielka, który ukaza³ siê w po³owie lutego 1945 r. wskazywa³ ju¿, ¿e
w ostatnich miesi¹cach wojny nastawienie do podbijanych Niemiec zmienia³o
siê. Struktury propagandowe otrzyma³y do upowszechnienia w spo³eczeñstwie  i armii w szczególnoci  nowy nurt emocjonalny. Zemsta powoli
ustêpowa³a powracaj¹cej roli internacjonalnej sowieckiego pañstwa, a motywy religijne i narodowe  jak przed wojn¹  znów wycofano na rzecz propagowania idei ogólnowiatowej rewolucji. Armia Czerwona mia³a byæ teraz
wojskiem zwyciêzców-wyzwolicieli, nieæ nie mieræ, ogieñ i grabie¿e, lecz
33

Ã. Àëåêñàíäðîâ, Òîâàðèù Ýðåíáóðã óïðîùàåò, Ïðàâäà, 14 àïðåëÿ 1945 ã., c. 3.
Ibidem.
35 Por. Á. Ôðåçèíñêèé, Ïîìíèòü! (Âîéíà Èëüè Ýðåíáóðãà), w: È. Ýðåíáóðã, Âîéíà..., c. 1226.
36 Í. Òèõîíîâ, Àðìèÿ  îñâîáîäèòåëüíèöà, 16 ôåâðàëÿ 1945 ã., w: Ïóáëèöèñòèêà ïåðèîäà Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ïåðâûõ ïîñëåâîåííûõ ëåò, Ìîñêâà 1985, c. 337339.
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oswobodzenie od faszyzmu. Co najwa¿niejsze, równie¿ samym Niemcom.
Uchodziæ powinna za przyjaciela i opiekuna wyzwolonych narodów. Z czasem
nawet g³ono formu³owaæ zaczê³a oczekiwania od nich wdziêcznoci za przelan¹ w walkach krew, obracaj¹c ¿agiew podboju w przyjazn¹ d³oñ wyzwolenia37.
Zmiany w sowieckim nastawieniu wobec wroga nastêpowa³y po okresie
walk z pocz¹tku 1945 r., w którym dosz³o do apogeum zemsty wywo³anej
przez kumulowane od miesiêcy dzia³ania indoktrynacyjne. Atak na Prusy
znaczony by³ krwawymi ladami przejcia ¿o³nierzy Armii Czerwonej przez
tysi¹ce niemieckich miejscowoci. Mniej drastycznym przyk³adem niech bêdzie olbrzymia skala zniszczeñ w zabudowie i dysproporcji w zaludnieniu,
czego efektem sta³a siê powojenna utrata statusu grodzkiego przez co trzecie
miasto Prus Wschodnich38. Efekt wojny by³ dla tych terenów, rozdzielonych
po wojnie miêdzy ZSRS i Polskê, szczególnie dotkliwy, gdy¿ obok infrastruktury technicznej i wiêkszoci dotychczasowych mieszkañców, straci³y one
równie¿ swoj¹ dotychczasow¹ historiê i to¿samoæ kulturow¹. Zarazem prace
propagandowe wobec nowych osiedleñców, ukrywaj¹ce skomplikowan¹ przesz³oæ regionu, a jednoczenie wykszta³caj¹ce nowe mity historyczne, oparte
na wskazywaniu bohaterskich wyczynów sowieckich ¿o³nierzy przy zdobywaniu tych terenów, ruszy³y ze zdwojon¹ si³¹. Jednym z przejawów tworzenia
nowej historii w przestrzeni publicznej by³a budowa licznych pomników
wdziêcznoci Armii Czerwonej, a tak¿e tworzenie z sowieckich cmentarzy
wojennych miejsc celebrowania pamiêci i dziêkczynienia za wyzwolenie od
faszyzmu39.
Wskazuj¹c Iliê Grigoriewicza Erenburga jako spersonalizowany przyk³ad
tworzenia i funkcjonowania sowieckiej propagandy na terenie zdobywanych
Prus Wschodnich przypomnieæ trzeba, ¿e w ca³ym tym okresie, kiedy w ZSRS
37 Å. Ñåíÿâñêàÿ, Îñâîáîäèòåëüíàÿ ìèññèÿ Êðàñíîé Àðìèè â êîíòåêñòå èíôîðìàöèîííîé âîéíû,
http://www.kurginyan.ru/ clubs.shtml?cat=60&id=455.
38 T. Domaga³a, Miasta wschodniopruskie w okresie zimowej ofensywy Armii Czerwonej
w 1945 roku, w: Odbudowa miast historycznych, red. M. Lubocka-Hoffmann, Elbl¹g 1998,
s. 4050.
39 Umiejscowienie grobów bohaterów i pomników mia³o swój pierwowzór w leninowskim
planie propagandy monumentalnej. Odnosi³o siê ono do wszystkich rejonów i krajów, zajmowanych zbrojnie przez Armiê Czerwon¹. Tak np. w Wilnie pochowano z honorami zdobywcê miasta
z 1944 r., genera³a Iwana Czerniachowskiego, dowódcê 3 FB, który zgin¹³ w lutym 1945 r. pod
Pieniê¿nem (wschodniopruskim Mehlsack). Po uzyskaniu przez Litwê niepodleg³oci, w pocz¹tku lat 90. XX w. szcz¹tki Czerniachowskiego ekshumowano i przekazano Federacji Rosyjskiej
jako niechciany symbol kilkudziesiêcioletniego ciemiê¿enia nadba³tyckiego kraju przez Sowietów. Podobnie post¹piono z jego pomnikiem, stoj¹cym na jednym z placów Wilna. W ostatnich
latach dyskusjê wzbudza³a likwidacja pomnika Czerniachowskiego, postawionego w latach 70.
przez polskie w³adze w Pieniê¿nie na Warmii. Por. W. Gieszczyñski, Armia Sowiecka na Warmii
i Mazurach w latach 19451948: szkic do monografii, Zeszyty Naukowe Ostro³êckiego Towarzystwa Naukowego, t. 27, 2013, s. 5975; M. Golon, Symbole wdziêcznoci czy uleg³oci? Pomniki
wdziêcznoci Armii Czerwonej  przyczynek do dziejów propagandy komunistycznej w Polsce po
drugiej wojnie wiatowej, w: Europa Orientalis. Polska i jej wschodni s¹siedzi od redniowiecza
po wspó³czesnoæ. Studia i materia³y ofiarowane Profesorowi Stanis³awowi Alexandrowiczowi
w 65. rocznicê urodzin, red. Z. Karpus, T. Kempa, D. Michaluk, Toruñ 1996, s. 601618.
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zamkniête by³y niezale¿ne kana³y dystrybucji informacji, dla realizacji funkcji indoktrynacyjnej niepotrzebna by³a prawda o wydarzeniach. Odbiorcy
komunikatów mieli programowo wierzyæ pisz¹cemu, bo by³ jedynym przynosz¹cym wiadomoci z frontu. Natomiast korespondent nie mia³ obowi¹zku
dokumentalnego prezentowania w mediach rzeczywistoci wojennej. Posiada³
prawo do obudowywania prawdziwych zdarzeñ fikcj¹, niezbêdn¹ do zrealizowania potrzeb propagandowych, kreowania bohaterów o oczekiwanych cechach osobowociowych i sk³aniania odbiorców do przyjêcia w³aciwych postaw. Pisz¹cy z frontu, bêd¹c robotnikiem politycznym, stale mia³ obowi¹zek
prezentowania szczególnej roli partii komunistycznej i sowieckiego pañstwa.
Odbiorca tych informacji nie móg³ zadawaæ pytañ lecz intuicyjnie wyczuwaæ,
co mu przekazywano. Dziennikarz, fotoreporter lub operator kamery filmowej osobicie prowadzili go do wiata wojny, wzbudzaj¹c emocje i daj¹c im
ujcie  czasem w têsknocie za domem, ale znacznie czêciej w gniewie wobec
wroga.
Wizerunek ten podtrzymywa³ ówczesny historyk, który nie zmienia³
zmanipulowanego propagandowo obrazu przesz³oci, lecz umacnia³ go jako
prawdê i wprowadza³ do historiografii totalitarnego pañstwa jako pewnik,
nie wymagaj¹cy dalszych badañ i naukowego potwierdzania. Tak funkcjonowa³a sowiecka historia w latach wojny, gdy upowszechniano postaci wybranych bohaterów niedawnych walk. Po wojnie podobnie, wykorzystano liczne,
wskazane przez medialnych propagandystów przyk³ady, które nastêpnie trafi³y do pozornie naukowych opisów i wygenerowa³y nowe mity przesz³oci. Te
za przykry³y historyczny realizm i nada³y ideologicznie wykreowanemu obrazowi wojny charakter dogmatyczny, bezdyskusyjny, zagnie¿d¿aj¹c siê na
wiele lat w szkolnych podrêcznikach40.

Erenburga ucieczka od winy
Nie zapomina³ o nadchodz¹cej przysz³oci i Erenburg uznaj¹c, ¿e trudno
mówiæ o bitwie, kiedy jeszcze trwa, ale wierz¹c zarazem, ¿e przysz³y historyk
pozna wyzwolenie Polski i walki o Prusy Wschodnie tak, jak zosta³y uchwycone w jego zapisach. Jednak, swoim zwyczajem, nie tylko informacji o przesz³oci oczekiwa³ od przysz³ych poetów i literatów, lecz i nieustaj¹cych emocji
zwi¹zanych z wojenn¹ ofiar¹: Jeli naszym dzieciom siê uda, przysz³y To³stoj
poka¿e im te¿ i dusze m³odego sowieckiego oficera, który umiera pod zimnymi
gwiazdami41. Stawiaj¹c oczekiwania innym, pisarz nie potrafi³ jednak dostrzec w³asnych win, ¿e raz wzbudzone w t³umie emocje trudne by³y do
40

Â. Òèõîíîâ, Êîëåñî èñòîðèè ðàáîòàåò â íàøó ïîëüçó: èñòîðèê êàê ïðîïàãàíäèñò â ãîäû
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Áûëûå ãîäû. Ðîññèéñêèé èñòîðè÷åñêèé æóðíàë, 2012, ¹ 3, c. 5867.
41 È. Ýðåíáóðã, 24 ÿíâàðÿ 1945 ãîäa, w: Ëåòîïèñü ìóæåñòâà 19411945. Ïóáëèöèñòè÷åñêèå
ñòàòüè âîåííûõ ëåò, Ìîñêâà 1983, c. 96.
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okie³znania i przynios³y zwielokrotniony, tragiczny, czêsto odwrotny od zamierzonego skutek.
Szczerze lub nie, pisarz zmieni³ ton czêci artyku³ów publikowanych tu¿
przed odebraniem mu prawa do druku. To z kolei odbi³o siê g³ono w szeregach ¿o³nierzy z pierwszej linii pytaj¹cych, dlaczego nagle oczekiwa³ od nich
zupe³nie innych zachowañ, ni¿ wczeniejsze wezwania do nienawici wobec
wszystkiego, co niemieckie. Próbowa³ odpowiedzieæ, jeszcze z pocz¹tkiem
kwietnia wyjaniaj¹c: Nie pisa³em o mi³osierdziu wobec Niemców. To nieprawda. Pisa³em, ¿e nie mo¿emy zabijaæ dzieci i staruszek. To jest prawda.
Pisa³em, ¿e nie mo¿emy gwa³ciæ Niemek. To pisa³em. W marcu 1945 r. pisa³em
to samo, co w marcu 1942 r. Tyle, ¿e wtedy przed nami byli tylko niemieccy
¿o³nierze, a teraz mamy przed sob¹ niemieckie dzieci. Powinnimy tak¿e
i podczas zwyciêstwa pozostaæ ludmi sowieckimi. Mo¿ecie byæ li na moje artyku³y, to wasze prawo, ale nie miejcie do mnie pretensji, ¿e siê zmieni³em  ju¿ w
1942 r. napisa³em ¿¹damy nie zemsty, a sprawiedliwoci. To wszystko42.
W ostatnich chwilach przed upadkiem Berlina, dyskutuj¹c ju¿ niemal
sam ze sob¹, pisarz niezmiennie dawa³ sobie prawo do mówienia za innych
i wskazywania im moralnej drogi. Nies³usznie i nieprawdziwie, nie zwa¿aj¹c
na rzeczywistoæ, która wyros³a na jego apelach i dokonywa³a siê krwaw¹
zemst¹, wprowadza³ poprawki do po¿¹danej interpretacji w³asnych tekstów,
zaklinaj¹c prawdê o zachowaniach czerwonoarmistów wobec Niemców: My
nie walczymy z bezbronnymi, nie mcimy siê na niewinnych. Pamiêtamy jednak o wszystkim, nie ostyg³a i nie ostygnie nasza nienawiæ do katów z Majdanka, morderców i podpalaczy. Raczej odr¹biê sobie rêkê, ni¿ napiszê o przebaczeniu z³oczyñcom, którzy zakopywali w ziemi ¿ywe dzieci i wiem, ¿e tak
myl¹, tak czuj¹ wszyscy mieszkañcy naszej Ojczyzny, wszyscy uczciwi ludzie
na wiecie43.
Realna zmiana w nastawieniu ¿o³nierzy oszo³omionej zwyciêstwem i bezkarnoci¹ Armii Czerwonej wywo³ana by³a nie ostatnimi krzykami postawionego w k¹t pisarza, lecz bezwzglêdnymi karami, z rozstrzeliwaniem w³¹cznie, jakie po kilku tygodniach od rozpoczêcia ofensywy wprowadzili wobec
podkomendnych dowódcy frontów. Na interesuj¹cym nas terenie marsza³ek
Rokossowski dokona³ tego specjalnym rozkazem pod koniec stycznia. Wobec
olbrzymiej skali pijañstwa, maruderstwa, grabie¿y, gwa³tów, podpaleñ i innych
przestêpstw, jakich dokonywali rozpasani czerwonoarmici lekcewa¿¹cy dyscyplinê wojskow¹, s³u¿by kontrwywiadu i s¹downictwo wojenne z trudem przywraca³y porz¹dek w szeregach, by mo¿na by³o dalej skutecznie walczyæ44.
O w³aciwym odnoszeniu siê do ludnoci cywilnej podbijanego kraju
g³ównodowodz¹cy wypowiedzia³ siê publicznie dopiero pod koniec kwietnia,
42

Idem, Ïåðåä ôèíàëîì, Êðàñíàÿ Çâåçäà, 7 àïðåëÿ 1945 ã., c. 4.
Idem, 27 àïðåëÿ 1945 ãîäà, w: Ëåòîïèñü ìóæåñòâà..., c. 97.
44 Ê. Ðîêîññîâñêèé, Íà Áåðëèíñêîì è Âîñòî÷íîïðóññêîì íàïðàâëåíèÿõ, Âîåííî-èñòîðè÷åñêèé
æóðíàë, ¹ 2, 1965, c. 2528.
43
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po oficjalnych interwencjach mocarstw zachodnich i uciszeniu Erenburga
poprzez odsuniêcie go od publikowania. Stalin nie apelowa³, lecz rozkazywa³:
Trzeba zmieniæ nastawienie do Niemców  jeñców wojennych i cywilów. Obchodziæ siê z Niemcami lepiej. Brutalne relacje wobec nich powoduj¹ strach
i sprawiaj¹, ¿e trwaj¹ w oporze, nie oddaj¹c siê do niewoli. Cywile, obawiaj¹c
siê zemsty, organizuj¹ siê w bandy. Taka sytuacja nie przynosi nam korzyci.
Bardziej humanitarny stosunek do Niemców u³atwi prowadzenie dzia³añ wojennych na ich terytorium i, oczywicie, zmniejszy ich zawziêtoæ w obronie45.
Jednak wyjanijmy od razu, ¿e rozkaz Stalina o lepszym traktowaniu Niemców dotyczy³ tylko ziem na zachód od linii Odry i Nysy. Po terenach wschodnio- i zachodniopruskich walki ju¿ siê przetoczy³y i tego, co siê tam wydarzy³o, co równie¿ widzia³ na w³asne oczy Erenburg, cofn¹æ siê ju¿ nie da³o.
Mówiæ i pisaæ o tym  przez nastêpne kilkadziesi¹t lat  te¿ nie by³o wolno,
a nad spójn¹ wersj¹ oficjalnej pamiêci czuwa³a cenzura.

Wspomnienia z Prus
Specyficznie potraktowano wspomnienia Ilii Erenburga w powojennej,
socjalistycznej Polsce46. Dla niniejszych rozwa¿añ szczególny jest tom pi¹ty,
w którym pisarz przypomina³ 1945 r. i walki o Prusy Wschodnie. Kiedy
w pocz¹tkach lat 80. XX w. Polska Rzeczypospolita Ludowa odpuszcza³a
nieco swym obywatelom po szoku stanu wojennego i próbowa³a zarazem
pospiesznie wróciæ na drogê socjalizmu, kilkutomowe wspomnienia pisarza,
zatytu³owane Ludzie, lata, ¿ycie trafi³y do ksiêgarñ ze zmienion¹, zafa³szowan¹ treci¹47. Prusy Wschodnie nadal by³y umieszczone na stronicach, lecz
po ingerencjach redaktorsko-cenzorskich zapisy ró¿ni³y siê od tego, co bez
problemu móg³ przeczytaæ odbiorca, pozornie tej samej ksi¹¿ki, w Zwi¹zku
Sowieckim. Widaæ, ¿e si³a mitów wyzwoleñczych nadal by³a wa¿niejsza
i wówczas naruszaæ jej siê nie da³o. Nie by³o przecie¿ od dawna takiego
kraju, ani nawet takiej krainy, jak Prusy. Miasta, które opisywa³ Erenburg,
mia³y nowe nazwy i wymienionych mieszkañców. Inne ulice i place wytyczo45 Äèðåêòèâà Ñòàâêè Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäîâàíèÿ êîìàíäóþùèì âîéñêàìè è ÷ëåíàì
âîåííûõ ñîâåòîâ 1-ãî Áåëîðóññêîãî è 1-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòîâ îá èçìåíåíèè îòíîøåíèÿ ê íåìåöêèì
âîåííîïëåííûì è ãðàæäàíñêîìó íàñåëåíèþ, ¹11072 îò 20 àïðåëÿ 1945 ã., Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÃÀÐÔ), ô. 236. îï. 2712. ä. 390. ë. 350351.
46 Pisarz zmar³ w 1967 r., na kilkanacie lat przed wydaniem jego wspomnieñ w Polsce.
Dla historiografii znamienne by³o uczestnictwo Erenburga w tzw. komisji Burdenki z 1944 r.,
która uzna³a zbrodniê katyñsk¹ za dzie³o Niemców, jak te¿ jego udzia³ w pracach norymberskich. Po wojnie by³ czo³owym propagatorem ruchów pokojowych i cz³onkiem wiatowej Rady
Pokoju oraz twórc¹ has³a Odwil¿, okrelaj¹cego rozliczenie z latami stalinizmu. Por. Èñòîðè÷åñêèé ñëîâàðü, op. cit., c. 582.
47 I. Erenburg, Ludzie, lata ¿ycie, tom 5, t³. W. Komarnicka, Warszawa 1984. Edytorem
by³a Spó³dzielnia Wydawnicza Czytelnik. Z³o¿ono do druku w marcu 1983 r., nazwiska redaktora na egzemplarzach nie podano.
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no w miejscach rozebranych, wojennych ruin. Wzniesione pomniki dziêkowa³y czerwonoarmistom za wojenny trud wyzwolenia. Milczano nad niepoznan¹
zemst¹. Niechciana historia zosta³a wymazana.
Niepodobna wiêc by³o pozostawiæ polskim czytelnikom s³owa pisarza, ¿e
oto wspomina on wojenny pobyt w Elbingu czy Rastenburgu. Jeszcze gorzej
by³oby, gdyby u¿yæ dla tych miejscowoci aktualnych nazw Elbl¹ga czy Kêtrzyna, bo to przecie¿ polskie miasta i zaprzeczyæ temu nie by³o wolno. Ca³y
rozdzia³ wspomnieñ pisarza zosta³ wiêc programowo zmieniony przez cenzurê socjalistycznej Polski tak, jak sobie na to Erenburg wyj¹tkowo zas³u¿y³.
Skoro nie by³o ju¿ Bartenstein, ale nie mog³o te¿ byæ Bartoszyc, wstawiono
w treæ  w nieznanej przestrzeni  miasto B., podobnie jak miasta E. i R.
Pojawia³y siê w ocenzurowanej treci wspomnieñ te jednoliterowe miasta na
ka¿dej stronie, z wielow¹tkowym dramatyzmem prze¿yæ ludzkich, by pruski
epizod z wojennych rekapitulacji Ilii Grigoriewicza zamkn¹æ ostatecznie jednym zdaniem. W wersji oryginalnej pisarz sumowa³: Nie myla³em ju¿
o Elbingu ani Rastenburgu  myla³em o ¿yciu48. W polskiej wersji stra¿nicy
poprawnoci ideologicznej skarcili Erenburga niewielk¹, acz symptomatyczn¹ zmian¹, pisz¹c za niego: Nie myla³em ju¿ o Niemcach  myla³em
o ¿yciu49.
SUMMARY
The article presents a personalized account of the role played by a central press
correspondent in the Soviet Union, which was characteristic of war propaganda and
which encouraged Red Army soldiers to take revenge on the enemy. Towards the end
of World War II, Ilya Ehrenburg arrived in East Prussia, where he witnessed the
consequences of the hatred he had helped to spew. The situation he encountered
exceeded greatly beyond his expectations. Soon after, Stalin decreed changes in the
propaganda rhetoric. Ehrenburg was discharged, his articles ceased to be printed,
and the Soviet propaganda machine shifted its ideological focus from revenge to the
dissemination of liberation slogans. This gave rise to a long-lived and indisputable
dogma based on war myths which shaped the historical narrative, including Ehrenburgs memoirs published after the war.

48
49

Idem, Ëþäè..., c. 1011.
Idem, Ludzie..., s. 228.
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Wprowadzenie
Wraz z przesuwaj¹cym siê frontem wschodnim przed w³adzami komunistycznymi w Polsce pojawi³ siê problem zabezpieczenia obiektów gospodarczych i tworzenia zrêbów administracyjnych na terenach, z których zostali
wyparci Niemcy. Rzeczywiste ustalenia zapada³y na Kremlu bez konsultacji
z przedstawicielami PKWN, a póniej Rz¹du Tymczasowego1. Po rozpoczêciu
ofensywy zimowej Pañstwowy Komitet Obrony ZSRR (GoKO  Gosudarstwiennyj Komitiet Oborony) wyda³ 20 lutego 1945 r. jednostronn¹ dyrektywê nr 7558 dotycz¹c¹ uprawnieñ Armii Czerwonej w Polsce2. Wstêpnie, do
czasu konferencji pokojowej, okrelono w niej zachodni¹ i pó³nocn¹ granicê
Polski. Zachodni¹ rubie¿ stanowiæ mia³a Odra i Nysa £u¿ycka (któr¹ wska1 Tak nale¿y oceniæ umowê rz¹du radzieckiego z PKWN z 26 VII 1944 r. dot. stosunków
pomiêdzy radzieckim naczelnym wodzem a polsk¹ administracj¹, na mocy której w³adza radziecka uzyska³a w rzeczywistoci nieograniczone uprawnienia w bli¿ej nieokrelonej strefie
bezporednich dzia³añ wojennych na terenie Polski, zob. Porozumienie o stosunkach pomiêdzy
radzieckim wodzem naczelnym a polsk¹ administracj¹, w: Dokumenty i materia³y do historii
stosunków polsko-radzieckich, t. 8, Warszawa 1976, dok. 75, s. 155157. Szerzej na temat
znaczenia tej umowy zob. A. Skrzypek, Mechanizmy uzale¿nienia. Stosunki polsko-radzieckie
19441957, Pu³tusk 2002, s. 3536.
2 Zob. Ïîñòàíîâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà Îáîðîíû ÑÑÑÐ îá îïðåäåëåíèè çàïàäíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàíèöû Ïîëüøè è äåéñòâèè ïîëüñêîé àäìèíèñòðàöèè íà âñåé îñâîáîæäåííîé
òåððèòîðèè Ïîëüøè, 20 lutego 1945 r., w: Ðóññêèé Àðõèâ 1994, t. 14, dok. 55, s. 409411.
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zano po raz pierwszy). Na pó³nocy przysz³a granica przebiegaæ mia³a wzd³u¿
linii: Wi¿ajny, dalej na pó³noc od Go³dapi w kierunku Nordenburga3, I³awy
Pruskiej i na pó³noc od Braniewa do Zalewu Wilanego. Pó³nocna czêæ Prus
Wschodnich z Królewcem pozostaæ mia³a przy ZSRR, natomiast po³udniowa
oraz obwód gdañski z Gdañskiem, przy Polsce. Na zajêtym terenie ustalono
ruchomy pas przyfrontowy o g³êbokoci 60100 km, na obszarze którego
pe³niê w³adzy posiadaæ mia³y dowództwa frontów oraz czekistowsko-operacyjne grupy i wojska NKWD. Jednoczenie sowiecko-polska administracja
podj¹æ mia³a pe³n¹ wspó³pracê i [okazaæ] niezbêdn¹ pomoc dowództwu wojskowemu Armii Czerwonej i NKWD4.
We wskazanym dokumencie liniê tê, zaktualizowan¹ 18 lutego 1945 r.,
wytyczono nastêpuj¹co: Olsztyn, bli¿ej niezidentyfikowana miejscowoæ Suric
(ros. Ñóðèö5), W³oc³awek, Janowiec Wielkopolski, Oborniki, Leszno, Ostrów
Wielkopolski, Czêstochowa, Kraków6. Poza wskazanym pasem dzia³aæ mia³a polska administracja, przy czym, zgodnie z dekretem, jej obowi¹zkiem
by³a walka ze szpiegowsko-dywersyjn¹ i terrorystyczn¹ agentur¹ niemieckiego wywiadu i dowództwa niemieckiego, zwalczanie haniebnych buntów
i wrogich elementów, prowadz¹cych dzia³alnoæ wywrotow¹ przeciw polskiemu
Rz¹dowi Tymczasowemu i wyzwolicielskiemu wysi³kowi Armii Czerwonej7.
Spod polskiej administracji wy³¹czono tak¿e infrastrukturê komunikacyjn¹,
szczególnie kolej, która mia³a pozostaæ zmilitaryzowana i byæ wykorzystywana przez wojskowe w³adze sowieckie. Chodzi³o m.in. o umo¿liwienie kontrolowania wywozu mienia zdobycznego, jeñców, przewozu materia³ów wojskowych i oddzia³ów powracaj¹cych z frontu oraz innych wartoci stanowi¹cych
reparacje.
Po przesuniêciu ty³owej linii strefy przyfrontowej na zachód w³adzê
przejmowaæ mia³a polska administracja. Dodajmy w tym miejscu, ¿e wbrew
zapisowi dekretu, mówi¹cemu o tym, ¿e Sztab Generalny Armii Czerwonej
bêdzie aktualizowa³ liniê ty³ow¹, nowa linia do koñca wojny nie zosta³a
okrelona.
W sprawie urz¹dzeñ i mienia zdobycznego dekret ustala³, ¿e wywozowi,
po uzgodnieniu z rz¹dem polskim, bêd¹ podlegaæ niezbêdne dla potrzeb
prowadzenia wojny urz¹dzenia, materia³y i wyroby gotowe z niemieckich
i rozbudowanych przez Niemców w czasie wojny zak³adów w Polsce, w tym
przedsiêbiorstw znajduj¹cych siê na terytorium Niemiec w³¹czonym do Polski8. Formalnie wiêc polska administracja uzyskiwa³a czêciowy wp³yw na
decyzje dotycz¹ce demonta¿u i wywo¿enia zak³adów przemys³owych i mienia
rolniczego nie tylko na terenach przed wojn¹ le¿¹cych w granicach Polski,
3
4
5
6
7
8

Obecnie Kry³owo (ros. Êðûëîâî) w obwodzie kaliningradzkim, w rejonie prawdinskim.
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà , pkt 2 b i pkt 4, s. 409410.
Mo¿e chodziæ o Sierpc. Zapis w j. rosyjskim obu nazw jest zbli¿ony, st¹d mo¿liwa pomy³ka.
Ïîñòàíîâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìèòåòà , s. 410.
Ibidem, pkt 2 a, s. 409.
Ibidem, pkt 6 b, s. 410.
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ale tak¿e na obszarach poniemieckich w³¹czonych do Polski. Poza tym dokument ustala³, ¿e nadwy¿ki przejêtej od Niemców ¿ywnoci, które oka¿¹ siê
zbêdne Armii Czerwonej i Wojsku Polskiemu, bêd¹ przekazywane w³adzom
polskim.
W dekrecie zapowiedziano równie¿ powo³anie przy radach wojskowych
frontów i armii, dzia³aj¹cych w Polsce, przedstawicieli polskiego rz¹du w celu
rozwi¹zania ró¿nych zagadnieñ zwi¹zanych z potrzebami Armii Czerwonej
i do komunikowania siê z organami polskiej administracji9. Skutkiem tej
decyzji by³o powo³anie pp³k. Jakuba Prawina na pe³nomocnika Rz¹du Tymczasowego przy dowództwach 2. i 3. Frontu Bia³oruskiego (odpowiednio:
26 lutego i 23 marca 1945 r.).
Warto na marginesie wspomnieæ, ¿e dekret ten, na co zwróci³ uwagê
Andrzej Skrzypek, ustalaj¹c granice strefy przyfrontowej, zmienia³ status
ziem polskich. Likwidacja na wschód od wyznaczonej linii okupacji wojskowej wymusi³a na GoKO potrzebê zalegalizowania obecnoci na tym terenie
si³ NKWD. Punkt 5. wspomnianego dekretu sformu³owano jako zgodê w³adz
sowieckich na probê rz¹du polskiego, dotycz¹c¹ stworzenia instytucji doradców sowieckich: Spe³niæ probê polskiego Rz¹du Tymczasowego w sprawie
przydzia³u doradców ministra spraw wewnêtrznych (ministerstwo administracji publicznej) i ministerstwa bezpieczeñstwa publicznego Polski, w celu
udzielenia im praktycznej pomocy w pracach, oraz o wydzielenie do dyspozycji tych doradców odpowiedniej czêci wojsk NKWD. Komisariat Ludowy
NKWD ZSRR (tow. Beria) wybierze i uzgodni z polskim rz¹dem kandydatów
na doradców i niezbêdn¹ liczbê instruktorów. Doradcy radzieccy wystêpowali nie tylko na szczeblu centralnym, lecz tak¿e pojawili siê na szczeblu wojewódzkim10.
O treci dyrektywy GoKO strona sowiecka poinformowa³a Bieruta, Osóbkê-Morawskiego i ¯ymierskiego, którzy przebywali w tym czasie w Moskwie
(1421 II 1945 r.), gdy przedstawiano im wyniki konferencji ja³tañskiej11. Po
powrocie do kraju Bierut o treci dyrektywy poinformowa³ z kolei cz³onków
Rz¹du Tymczasowego na posiedzeniu Rady Ministrów 22 lutego 1945 r.12
Kolejne rozstrzygniêcia dotycz¹ce administracji i mienia na terenie wyzwolonym zapad³y 26 marca 1945 r., po podpisaniu przez Bu³ganina i Osóbkê-Morawskiego umowy o u¿ytkowaniu sprzêtu firm niemieckich i innego
mienia zdobycznego, znajduj¹cych siê na terytorium Rzeczypospolitej Pol9

Ibidem, pkt 3, s. 410.
Jak podkrela Andrzej Skrzypek by³ to ów mechanizm uzale¿niania Polski, zob.
A. Skrzypek, op. cit., s. 77. Pocz¹tkowo przy Urzêdzie Pe³nomocnika na Okrêg Mazurski funkcjê specjalnego oficera ds. polsko-radzieckich z ramienia Pó³nocnej Grupy Wojsk pe³ni³ mjr
Jo³kin.
11 Zob. ibidem, s. 7677, 100; Okrêg Mazurski w raportach Jakuba Prawina. Wybór dokumentów 1945 r. Przygotowa³ do druku T. Bary³a, Olsztyn 1996, s. XI.
12 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Prezydium Rady Ministrów, sygn. 23154, Protokó³
z posiedzenia Rady Ministrów z 22 II 1945 r., k. 84.
10
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skiej13 . Ustalenia te w rzeczywistoci pozbawi³y polsk¹ administracjê wp³ywu na mienie przemys³owe i rolnicze znajduj¹ce siê na terenach poniemieckich. W protokole do³¹czonym do umowy w³adze polskie wyra¿a³y tak¿e
zgodê na wywóz niektórych przedsiêbiorstw i urz¹dzeñ, znajduj¹cych siê na
terytorium Polski w granicach z 1939 roku14.
Obok mienia zdobycznego, istotn¹ kwesti¹ po zajêciu obszarów poniemieckich by³o oczyszczanie ty³ów z wrogich elementów, prowadz¹cych
dzia³alnoæ wywrotow¹. Wspomnijmy w tym miejscu, ¿e jeszcze przed ofensyw¹ zimow¹ 1945 r. Beria wyznaczy³ pe³nomocników NKWD przy dowództwach Frontów, którym podlega³y wojska NKWD odpowiedzialne za oczyszczanie ty³ów. Przy 2. Froncie Bia³oruskim by³ nim komisarz 3. rangi, gen.
por. £awrientij Canawa (do 1938 r. D¿and¿gawa). Asystowali mu gen. por.
Jakow Jedunow, kieruj¹cy kontrwywiadem (Smiersz) Frontu i gen. mjr W³adimir Rogatin, kieruj¹cy ochron¹ ty³ów Frontu. Przy 3. Froncie Bia³oruskim
analogiczne funkcje pe³nili: gen. p³k Wiktor Abakumow  pe³nomocnik
NKWD, gen. por. Pawe³ Zielenin (Smiersz) i gen. por. Iwan Lubyj  szef
ochrony ty³ów. Podstaw¹ do przeprowadzenia akcji oczyszczania ty³ów by³y
rozkazy Berii z 11 stycznia, 6 lutego i 22 lutego 1945 r., stanowi¹ce akty
wykonawcze do kolejnych postanowieñ GoKO w sprawie deportowania osób
na zajmowanych terenach niemieckich. Czêæ zatrzymanych (na podstawie
decyzji GoKO nr 7252 z 29 grudnia 1944 r.), przede wszystkim ¿o³nierze
armii niemieckiej i administracja wojskowa, trafiaæ mia³a do obozów jenieckich, za osoby cywilne dzia³aj¹ce w organizacjach uznanych za wrogie  do
obozów internowania. Docelowo mieli oni byæ zatrudniani w zak³adach przemys³owych, przedsiêbiorstwach budowlanych i ko³chozach [tzw. kat. G]. Póniej, po rozpoczêciu ofensywy zimowej, GoKO wyda³ postanowienie (nr 7467
z 2 lutego 1945 r.) dotycz¹ce wszystkich Niemców w wieku 1750 lat zdolnych do noszenia broni. Mieli byæ oni zatrzymywani i wysy³ani do ZSRR do
batalionów pracy [tzw. kat. B]. To postanowienie w pe³ni ods³ania³o cele
sowieckiej polityki oczyszczania ty³ów. Nie chodzi³o wy³¹cznie o zapewnienie bezpieczeñstwa na ty³ach przesuwaj¹cych siê Frontów, lecz dostarczenie
ok. 0,5 mln przymusowych robotników sowieckim kopalniom, przemys³owi
i rolnictwu15. Od lutego 1945 r. wiêkszoæ osób gromadzono w obozach przejciowych. Tworzono je niekiedy w miejscach poniemieckich obozów i wiêzieñ
(m.in. w Dzia³dowie i I³awie). Wspomniane wy¿ej postanowienie GoKO
nr 7467 mia³o niezwykle istotne znaczenie dla ludnoci zamieszkuj¹cej Prusy
Wschodnie, gdy¿ oddzia³y zajmuj¹ce siê oczyszczaniem ty³ów nie rozró¿nia³y,
b¹d nie chcia³y rozró¿niaæ, ludnoci autochtonicznej, czyli Warmiaków
13

Ñîãëàøåíèå ìåæäó ñîâåòñêèì âîåííûì êîìàíäîâàíèåì è Âðåìåííûì Ïðàâèòåëüñòâîì
Ïîëüñêîé Ðåñïóáëèêè îá èñïîëüçîâàíèè îáîðóäîâàíèÿ ãåðìàíñêèõ ïðåäïðèÿòèé è äðóãîãî òðîôåéíîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ íà òåððèòîðèè Ïîëüøè, 26 marca 1945 r., w: Ðóññêèé Àðõèâ 1994, t. 14,
dok. 64, s. 425426.
14 Ibidem, Ïðîòîêîë, s. 426427.
15 Zob. A. Skrzypek, op. cit., s. 6974.
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i Mazurów, od ludnoci niemieckiej. St¹d, obok Niemców, do batalionów pracy trafiali miejscowi Polacy. Czêæ z nich kierowano do batalionów pracy
formowanych na miejscu, w których byli wykorzystywani m.in. w pracach
demonta¿owych w zak³adach przemys³owych oraz w maj¹tkach ziemskich do
opieki nad gromadzonym i pêdzonym do ZSRR inwentarzem ¿ywym. Jednak
zdecydowan¹ wiêkszoæ deportowano. Wed³ug dotychczasowych szacunków
z Prus Wschodnich w g³¹b ZSRR wywieziono ok. 60100 tys. osób, zarówno
Niemców, jak i Warmiaków i Mazurów16.

Rolnicze grupy operacyjne
Po wizycie Bieruta, Osóbki i ¯ymierskiego w Moskwie (1421 lutego)
i uzyskaniu informacji o okreleniu przez Sowietów we wspomnianym dekrecie GoKO z 20 lutego 1945 r. wstêpnej granicy zachodniej i pó³nocnej,
a tak¿e zapowiedzi dotycz¹cej przekazywania przez Armiê Czerwon¹ w³adzy
polskiej administracji poza stref¹ przyfrontow¹, przyspieszono prace nad
tworzeniem grup operacyjnych, które mia³y byæ wysy³ane na tereny poniemieckie w³¹czone do Polski. W przypadku Prus Wschodnich resortem, który
najwczeniej zorganizowa³ i wys³a³ w³asn¹ ekipê by³o ministerstwo rolnictwa
i reform rolnych (MRiRR). Resort rolnictwa Rz¹du Tymczasowego, wzorem
ministerstwa przemys³u, przygotowania rozpocz¹³ jeszcze w Lublinie. Rolnicze grupy operacyjne stanowiæ mia³y tzw. czo³ówki. Zadaniem grup by³o
zabezpieczenie obiektów rolniczych, urzêdów, instytucji i akt dotycz¹cych
rolnictwa przed ewentualnym zniszczeniem, nawi¹zanie kontaktów z miejscow¹ ludnoci¹ i przyst¹pienie do organizowania i obejmowania urzêdów
i instytucji rolniczych17.
Pierwotnie rolnicze grupy operacyjne mia³y byæ wysy³ane na teren tzw.
Ziem Odzyskanych w ramach grup ogólnych, tj. wspólnie z grupami przemys³owymi KERM. Jednak koncepcja ta doæ szybko zosta³a zmodyfikowana,
w czym istotn¹ rolê odegra³ Eugeniusz Turski, któremu minister rolnictwa
16 Zob.: Z. Gertner, Obóz Nakazowo-Rozdzielczy NKWD w Dzia³dowie, Rocznik Dzia³dowski 1995, s. 164179; L. Belzyt, Miêdzy Polsk¹ a Niemcami. Weryfikacja narodowociowa i jej
nastêpstwa na Warmii, Mazurach i Powilu w latach 19451960, Toruñ 1998, s. 51; J. Czo³goszewski, Wiêziennictwo okresu stalinowskiego na Warmii i Mazurach w latach 19451956, Olsztyn
2002, s. 7377; W. Gieszczyñski, Armia Sowiecka na Warmii i Mazurach w latach 19451948.
Szkic do monografii, Zeszyty Naukowe Ostro³êckiego Towarzystwa Naukowego 2013, nr 27,
s. 61. Dane liczbowe dotycz¹ce wywózek ludnoci polskiej do ZSRR z obszaru kraju
zob. A. Skrzypek, Wywózki Polaków do ZSRR w latach 19441945. Próba interpretacji danych
liczbowych  artyku³ dyskusyjny, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 73, 2001,
s. 145178.
17 AAN, zespó³: Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych (dalej: MRiRR), 162/90, Sprawozdanie MRiRR z prac przygotowawczych do objêcia terenów Zachodnich i Pó³nocnych [styczeñ/luty] 1945, k. 1.
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i reform rolnych, Edward Bertold, poleci³ organizowanie tzw. czo³ówek. Listê
obejmuj¹c¹ nazwiska ponad stu kandydatów, którzy wejæ mieli w sk³ad grup
ustalili faktycznie pracownicy Wojewódzkiego Urzêdu Ziemskiego (WUZ)
w Lublinie. Czêciowo by³y to osoby sporód czynnego personelu WUZ, czêciowo za z personelu zatrudnionego przy realizacji reformy rolnej na Lubelszczynie. Turski w sprawie organizowania grupy kontaktowa³ siê z kpt.
in¿. Alfredem Wilickim18, który z ramienia KERM nadzorowa³ tworzenie
grup operacyjnych, maj¹cych zaj¹æ siê przejmowaniem i uruchamianiem
obiektów przemys³owych, najpierw na ziemiach dawnych, póniej na tzw.
Ziemiach Odzyskanych19. Wed³ug relacji Turskiego wspó³praca z Wilickim
nie uk³ada³a siê dobrze. Ten ostatni wyranie zachowywa³ siê wobec Turskiego doæ obcesowo, poza tym unika³ kontaktów i traktowa³ kolejne starania
i zabiegi Turskiego o spotkania i rozmowy jako uprzykrzanie siê20.
Turski zaproponowa³ ministrowi Bertoldowi, aby nie powielaæ schematów organizacyjnych przyjêtych przez grupy przemys³owe, gdy¿ rolnictwo
mia³o swoj¹ specyfikê: charakter pracy w terenie czo³ówek przemys³owych
i rolniczych ró¿ni siê zasadniczo. Czo³ówki przemys³owe maj¹ z góry okrelone pewne orodki zgrupowañ obiektów fabrycznych, do których siê udaj¹,
organizuj¹ personel fabryczny, remontuj¹ urz¹dzenia i przygotowuj¹ zak³ady
do uruchomienia [ ]. Natomiast interesy rolnicze s¹ wszêdzie tam, gdzie
tylko istnieje ziemia i chc¹c je zabezpieczyæ za pomoc¹ czo³ówek nale¿a³oby
ich mieæ wielk¹ iloæ  i zachodzi pytanie, czy nawet w tym wypadku czo³ówka osi¹gnê³aby zamierzony cel, bowiem ¿o³nierz wemie z maj¹tku, bez czo³ówki, czy z czo³ówk¹  co mu bêdzie w danej chwili potrzebne21.
Turski ze wzglêdu na odrêbny charakter pracy zaproponowa³ wiêc, aby
MRiRR nie w³¹cza³o siê do tworzenia ekip rolniczych w ramach ogólnych
grup operacyjnych. Postulowa³ tworzenie grup rolniczo-organizacyjnych, których zadaniem mia³o byæ obejmowanie nie poszczególnych obiektów, lecz
okrêgów terenowych (województw), w celu nawi¹zania kontaktów z miejscow¹ ludnoci¹, rejestrowania i anga¿owania fachowego personelu, obejmowania
i obsadzania placówek rolniczych. Wed³ug niego na czele grupy wysy³anej
w teren, licz¹cej 2030 osób, staæ mia³ kierownik przewidziany jednoczenie
na prezesa wojewódzkiego urzêdu ziemskiego. W miarê przesuwania siê linii
frontu na zachód, grupa wyznaczona na dany okrêg posuwaæ siê mia³a za
18 Kpt. Alfred Wilicki sta³ na czele Wydzia³u Grup Operacyjnych w resorcie gospodarki
narodowej i finansów PKWN ju¿ od jesieni 1944 r. i koordynowa³ prace zwi¹zane z organizacj¹
grup. Póniej zosta³ kierownikiem grup operacyjnych KERM w Warszawie i nadzorowa³ pracê
ekip wys³anych w teren.
19 Szerzej na temat ich dzia³alnoci zob.: Dzia³alnoæ grup operacyjnych w zakresie tworzenia administracji polskiej i uruchamiania przemys³u na terenach wyzwolonych. Dokumenty
i wspomnienia. Wybór i wstêp W. Góra, Z Pola Walki 1964, nr 2; A. Magierska, Przywróciæ
Polsce. Przemys³ na Ziemiach Odzyskanych 19451946, Warszawa 1986.
20 AAN, MRiRR, 162/90, Sprawozdanie Eugeniusza Turskiego z prac organizacyjnych grupy operacyjnej rolnictwa na tereny zachodnie [styczeñ/luty] 1945, k. 3.
21 Ibidem, k. 5.
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wojskiem i rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoæ. Grupy te mia³y byæ organizowane,
zaopatrywane w odpowiednie materia³y informacyjne i wysy³ane w teren
wy³¹cznie przez ministerstwo rolnictwa i reform rolnych22.

Pocz¹tki administracji rolnej na Warmii i Mazurach
Koncepcja zaproponowana przez Eugeniusza Turskiego ostatecznie zosta³a zaaprobowana przez kierownictwo resortu rolnictwa. Pierwsze ekipy
kierowane na tzw. tereny postulowane, czyli maj¹ce stanowiæ powojenny
nabytek terytorialny Polski, by³y organizowane ju¿ w styczniu i lutym 1945 r.
Jednym z takich obszarów by³y Prusy Wschodnie, bêd¹ce pierwszym skrawkiem ziem nale¿¹cych przed wojn¹ do III Rzeszy, przez który przetacza³ siê
front wschodni. Na prze³omie stycznia i lutego ministerstwo zebra³o wstêpne
dane dotycz¹ce maj¹tków ziemskich i obiektów przemys³u rolnego z 12 mazurskich powiatów: Olsztyn, Olecko, Pisz, Nibork, E³k, Lec, Szczytno, Lêdzborg23, Ostród, Reszel, Go³dap, Wêgobork. Zbierane by³y i kompletowane
tak¿e wykazy wa¿niejszych orodków kultury rolnej24.
Jak ju¿ wspomniano, MRiRR wczeniej ni¿ inne resorty zorganizowa³o
w³asn¹ ekipê, któr¹ wys³a³o na teren Prus Wschodnich25. Raporty sporz¹dzane przez ówczesnego prezesa Wojewódzkiego Urzêdu Ziemskiego w Olsztynie, in¿. Józefa Ptaszka, oraz sprawozdania komisarzy powiatowych urzêdów
ziemskich z pierwszych tygodni dzia³alnoci maj¹ du¿¹ wartoæ poznawcz¹,
22

Ibidem, k. 6.
Mo¿e chodziæ o Lidzbark lub jest to b³¹d zapisu i chodzi o Z¹dzbork, czyli Mr¹gowo.
24 AAN, MRiRR, 162/90, Sprawozdanie MRiRR z prac przygotowawczych do objêcia terenów Zachodnich i Pó³nocnych [styczeñ/luty] 1945, k, 1.
25 Okrêg IV Prusy Wschodnie zosta³ utworzony uchwa³¹ Rady Ministrów z 14 III 1945 r.
o tymczasowym podziale ziem zachodnich i pó³nocnych. 30 III 1945 r. uchwa³¹ Prezydium KRN
przemianowano dotychczasowy Okrêg IV Prusy Wschodnie na Okrêg Mazurski. W jego sk³ad
pierwotnie wchodzi³o 27 powiatów: Braniewo, Elbl¹g, Malbork, Sztum, Kwidzyn, wiêtomiejsce,
Pas³êk, Mor¹g, Susz (póniej I³awa), Pruska I³awka, Lidzbark Warmiñski, Ostróda, Bartoszyce,
Reszel (z siedzib¹ w Biskupcu), Olsztyn, Nidzica (Nibork), Gierdawy, Kêtrzyn (Rastembork),
Mr¹gowo (Z¹dzbork), Szczytno, Darkiejmy, Wêgorzewo (Wêgobork), Gi¿ycko (£uczany), Pisz
(Jañsbork), Go³dap, Olecko, E³k. 7 VII 1945 r. do województwa gdañskiego w³¹czono powiaty:
Elbl¹g, Malbork, Sztum i Kwidzyn, a do województwa bia³ostockiego: Go³dap, Olecko i E³k.
Podczas wizyty przedstawicieli TRJN w ZSRR zosta³o 16 VIII 1945 r. podpisane porozumienie,
w którym ustalono ostatecznie granicê podzia³u Prus Wschodnich miêdzy Polskê i ZSRR (choæ
we wrzeniu strona radziecka przesunê³a tê liniê 1214 kilometrów w g³¹b terenu administrowanego przez w³adze polskie pozostawiaj¹c po stronie radzieckiej wêz³y kolejowe). Podzielone
zosta³y obszary powiatów: wiêtomiejsce (czêæ po polskiej stronie granicy w³¹czono do powiatu
Braniewo), Pruska I³awka (z pozosta³ego po okrojeniu terenu utworzono powiat Górowo I³aweckie), Bartoszyce (jego pó³nocna czêæ znalaz³a siê w ZSRR, ale w okrojonej formie przetrwa³),
Gierdawy (obszar po stronie polskiej w³¹czono do pow. Kêtrzyn), Darkiejmy (obszar po stronie
polskiej w³¹czono do pow. Wêgorzewo), szerzej zob. E. Kierejczyk, Województwo olsztyñskie
w latach 19451949. Kszta³towanie siê administracji ogólnej, rad narodowych i samorz¹du terytorialnego, Olsztyn 1980, s. 37 i nn.
23
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gdy¿ stanowi¹ ród³o wytworzone przez pierwsz¹ polsk¹ cywiln¹ w³adzê administracyjn¹ na tym terenie.
Dwudziestoczteroosobowa ekipa26, powo³ana jako Wojewódzki Urz¹d
Ziemski w Olsztynie ze wspomnianym prezesem in¿. Józefem Ptaszkiem na
czele, wyruszy³a z Warszawy do Olsztyna wieczorem 10 marca 1945 r. przez
Wyszków (gdzie zatrzymano siê na nocleg), Pu³tusk, M³awê, Dzia³dowo, Nidzicê i Olsztynek. Na miejsce dotar³a 11 marca ok. godz. 18. Prezes Ptaszek
jeszcze tego samego dnia zg³osi³ siê do sowieckiego komendanta wojennego27
w Olsztynie, który wyrazi³ zdziwienie, i¿ nie zosta³ uprzednio przez wy¿sze
w³adze polskie [ ] powiadomiony. Na skutek tego braku informacji owiadczy³, ¿e nic mu nie wiadomo, jakoby w³adze polskie mia³y obejmowaæ teren
Prus Wschodnich, tak ¿e w tej materii musia³ siê najpierw skomunikowaæ ze
swoj¹ w³adz¹ prze³o¿on¹28. Jednak ju¿ dnia nastêpnego, po zasiêgniêciu
26 Pe³na lista osób wchodz¹cych w sk³ad grup operacyjnych rolnictwa na terenie Prus
Wschodnich liczy³a 53 nazwiska. W celu uzupe³niania aparatu administracyjnego kolejne osoby
mia³y byæ przysy³ane sukcesywnie w miarê przesuwania siê linii frontu i przejmowania kolejnych powiatów okrêgu. Na licie tej znaleli siê: Czes³aw Koñczal, Witold Chylewski, Józef
Stokowski, Adam Winiewski, Hieronim Paw³owski, Stanis³aw Jaczewski, Tadeusz Kuniar,
Zygmunt Koz³owski, Wac³aw Gorazdowski, Kazimierz Reder, Edward Szkutecki, Marian Janiszewski, Zygmunt Bartoszewski, Antoni Kaszpar, Jerzy So³tyski, Edmund Che³chowski, Tadeusz Cerandowski, Adam P³awski, Jan Jaskólski, Jan Paw³owicz, Krystyna Linkowska, Ryszard
Telszewski, Zygmunt Tarkowski, Jerzy Binzer, Jan Kowalczuk, Wiktor Nowicki, Kazimierz
Janicki, Miko³aj Lipski, W³adys³aw Sierczak, Marian Romatowski, Zygmunt Kuszyñski, Marian
Mirski, W³adys³aw Grefkowicz, Zygmunt Rutkowski, W³adys³aw Buryta, Ludwik Moskwa, Piotr
Stêpieñ, Andrzej Serafin, Józef Ksi¹¿ek, Tadeusz Ostrowski, Ludwik Mrozek, Stanis³aw Kuna,
Boles³aw Kowalik, Antoni Wonica, Antoni Rawski, Stanis³aw Rataj, Jan Zo³apa, Jan Stecyk,
Stanis³aw Oleszek, Henryk Szewczyk, Jan Galiñski, zob. AAN, MRiRR, 162/90, Lista grup
operacyjnych Rolnictwa na województwo Prus Wschodnich, 9 III 1945 r., k. 22, (kolejnoæ
nazwisk wed³ug dokumentu). Niektóre osoby zosta³y przejête przez ministerstwo administracji
publicznej i skierowane na teren Okrêgu Mazurskiego z zadaniem tworzenia struktur administracyjnych, np. Jan Jaskólski zosta³ wicestarost¹ olsztyñskim, zob. Archiwum Pañstwowe
w Olsztynie (dalej: APO), Urz¹d Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski (dalej: UP), 390/70,
Raport wicestarosty olsztyñskiego Jana Jaskólskiego do Urzêdu Pe³nomocnika Rz¹du Tymczasowego RP na Okrêg Mazurski, 22 IV 1945 r., k. 2, zob. tak¿e: Warmiacy i Mazurzy w PRL.
Wybór dokumentów. Rok 1945. Przygotowa³ do druku T. Bary³a, Olsztyn 1994, dok. nr 13, s. 2627;
R. Syrwid, Starostowie i wicestarostowie Okrêgu Mazurskiego w charakterystykach naczelnika
Wydzia³u Inspekcji Starostw Urzêdu Pe³nomocnika Rz¹du RR Zygmunta Walewicza z 16 padziernika 1945 roku, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie (dalej KMW) 2013, nr 4, s. 816.
27 Na zajmowanych terenach niemieckich dowództwa poszczególnych Frontów Armii Czerwonej tworzy³y system administracji z³o¿ony ze struktury komendantur wojennych, które powstawaæ mia³y we wszystkich miejscowociach o znaczeniu strategicznym. W rzeczywistoci
organizowane by³y wed³ug struktury niemieckiego podzia³u administracyjnego. Olsztyñska komendantura podlega³a Oddzia³owi Kierowania Komendanturami 3. Frontu Bia³oruskiego, a od
czerwca 1945 r.  dowództwu Pó³nocnej Grupy Wojsk. Funkcjê komendanta wojennego w Olsztynie pe³ni³ p³k Aleksander Szumski. Pierwsza komendantura w Prusach Wschodnich zosta³a
utworzona w padzierniku 1944 r. w Sto³upianach. Szerzej na temat komendantur przy
3. Froncie Bia³oruskim zob. G.W. Kretinin, Âîåííûå êîìåíäàòóðû 3-ãî Áåëîðóññêîãî Ôðîíòà
â Âîñòî÷íîé Ïðóññèè (îêòÿáðü 1944  ìàé 1945 ãîäà), Âåñòíèê Áàëòèéñêîãî Ôåäåðàëüíîãî
Óíèâåðñèòåòà èì. È. Êàíòà 2011, t. 12, s. 6775.
28 AAN, MRiRR, 162/99, Raport nr 1 prezesa WUZ w Olsztynie, 14 III 1945 r., k. 8.
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informacji, jak zanotowa³ J. Ptaszek, od wy¿szych w³adz sowieckich potwierdzaj¹cych nasze stanowisko co do objêcia Prus Wschodnich, zezwoli³ on na
wyszukanie budynków potrzebnych na mieszkania i biuro29. Dodajmy, ¿e
w tym czasie rzeczywisty kszta³t terytorialny Polski nie by³ ostatecznie okrelony, a granice by³y p³ynne. Sowieccy oficerowie redniego i ni¿szego szczebla czêsto uwa¿ali, ¿e granica Polski to granica Generalnego Gubernatorstwa, a wiêc to, co le¿a³o od niej na pó³noc, traktowali jak kraj zdobyczny.
Mia³o to usprawiedliwiæ rabunek mienia i barbarzyñskie niszczenie infrastruktury miejskiej, nale¿¹cej w ich mniemaniu do hitlerowskiego wroga.
14 marca prezes WUZ w Olsztynie zanotowa³: w dniu dzisiejszym zakoñczy³em pertraktacje z w³adzami sowieckimi i przej¹³em ca³¹ w³adzê cywiln¹,
równie¿ w imieniu Wojewódzkiego Urzêdu Ogólno-Administracyjnego30.
Mo¿na zastanawiaæ siê w tym miejscu, czy prezes WUZ nie zrozumia³ komendanta wojennego, czy te¿ komendant wojenny, w istocie, przekaza³ w³adzê cywiln¹ Ptaszkowi, lecz nie zamierza³ tego respektowaæ. Niezale¿nie od
tego, by³ on pierwszym przedstawicielem cywilnych w³adz polskich uk³adaj¹cych siê z Sowietami w Olsztynie.
Przypomnijmy w tym miejscu, ¿e 10 marca 1945 r. w Kierownictwie
Grup Operacyjnych w Warszawie rozpoczêto dopiero prace nad utworzeniem
przemys³owej grupy operacyjnej Prusy Wschodnie31. Jerzy Sztachelski
zosta³ mianowany Pe³nomocnikiem Rz¹du na teren b. Prus Wschodnich
14 marca, a kolejnego pe³nomocnika, Jakuba Prawina, mianowano 30 marca.
Tego te¿ dnia wyruszy³ on z Warszawy do Olsztyna. WUZ, jako administracja
podleg³a resortowi rolnictwa, by³ wiêc w rzeczywistoci pierwsz¹ polsk¹ w³adz¹ cywiln¹ w Olsztynie, choæ formalnie komendantury sowieckie przekazywa³y w³adzê polskiej administracji po 20 maja 1945 r. Wspomnijmy tak¿e, ¿e
do Olsztyna przyby³a ju¿ 19 lutego grupa polskich kolejarzy z Bia³ostocczyzny,
którzy nie stanowili rzeczywistej w³adzy administracyjnej i, jak zanotowa³ in¿.
Ptaszek, przebywali bezczynnie32. Pamiêtajmy, ¿e dekret GoKO z 20 lutego
1945 r. wyranie zastrzega³ kontrolê nad kolej¹ wojskom sowieckim.
Ekipa kierowana przez in¿. J. Ptaszka przyby³a na teren Prus Wschodnich formalnie nie jako grupa operacyjna, lecz Wojewódzki Urz¹d Ziemski.
Przypomnijmy zatem, ¿e urzêdy ziemskie tworzone by³y na tzw. ziemiach
29

Ibidem.
Ibidem, k. 9.
31 Prace przygotowawcze grupy przemys³owej trwa³y blisko trzy tygodnie. Pierwsza za
ekipa przemys³owa wyruszy³a z Warszawy do Olsztyna 4 kwietnia 1945 r. Grupy rolnicze
wyprzedzi³y w dotarciu na teren Okrêgu Mazurskiego tak¿e morskie grupy operacyjne, które
wyruszy³y z Bydgoszczy 25 marca 1945 r. i objê³y trzy zachodnie powiaty okrêgu (elbl¹ski,
kwidzyñski i malborski). Dzia³a³y one w sk³adzie morskiej grupy operacyjnej do koñca kwietnia
1945 r., a nastêpnie, po jej rozwi¹zaniu, przekazano je grupie operacyjnej Prusy Wschodnie,
zob. T. Dubicki, Pocz¹tki dzia³alnoci Grupy Operacyjnej KERM Prusy Wschodnie na terenie
Warmii i Mazur (10 marca 1945  trzecia dekada maja 1945), KMW 1981, nr 1, s. 3941.
32 AAN, MRiRR, 162/99, Raport nr 1 prezesa WUZ w Olsztynie, 14 III 1945 r., k. 8.
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dawnych ju¿ od jesieni 1944 r. Przeprowadzenie reformy rolnej, któr¹ zaplanowa³y w³adze komunistyczne, wymaga³o w pierwszej kolejnoci stworzenia
odpowiedniej struktury administracyjnej w województwach i powiatach.
Struktura ta zaj¹æ siê mia³a w terenie szeroko pojêtym pañstwowym sektorem rolnictwa i nadzorowaæ realizacjê wspomnianej reformy. Dlatego dekret
o reformie rolnej33 w³adze komunistyczne poprzedzi³y dekretem o organizacji
wojewódzkich i powiatowych urzêdów ziemskich34. By³y one hierarchicznie
zwi¹zane z central¹ resortu rolnictwa i reform rolnych, co oznacza³o wy³¹czenie ich spod zwierzchnictwa administracji ogólnej i bezporednie podporz¹dkowanie MRiRR. Na tzw. Ziemiach Odzyskanych cele urzêdów ziemskich
dodatkowo obejmowa³y zadanie przejmowania z r¹k sowieckich w³adzy administracyjnej nad ca³oci¹ gospodarki rolnej, gdy¿ zgodnie z art. 2. dekretu
o reformie rolnej ziemia nale¿¹ca do obywateli Rzeszy Niemieckiej, obywateli
polskich narodowoci niemieckiej i kolaborantów przechodzi³a na w³asnoæ
pañstwa bez odszkodowania35. Organizowanie przez urzêdy ziemskie rolnictwa wi¹za³o siê tak¿e z realizowaniem akcji osadniczej (by³y dysponentem
ziemi w ramach Pañstwowego Funduszu Ziemi)36, administrowaniem wielkoobszarowymi maj¹tkami ziemskimi. Zadaniem urzêdów ziemskich na tych
terenach by³o tak¿e rozpoznanie miejscowej, poniemieckiej siatki administracyjnej zajmuj¹cej siê rolnictwem, specyfiki gospodarki rolnej, ochrona maj¹tków rolniczych i obiektów przemys³u rolniczego przed szabrem, dewastacj¹
i zniszczeniem.
Jednak, niezale¿nie od powy¿szego, prezes olsztyñskiego WUZ, jako
pierwszy przedstawiciel polskiej w³adzy w Olsztynie, w pocz¹tkowym okresie
urzêdowania wzi¹³ na siebie rolê reprezentanta administracji ogólnej,
o czym wspomniano wy¿ej. Tym nale¿y t³umaczyæ podjêcie starañ o spotkanie z dowództwami 2. i 3. Frontu Bia³oruskiego. Jak zapisa³ 29 marca, mam
w tym celu udaæ siê z przedstawicielem tutejszego bezpieczeñstwa [NKWD
 R.G.] do g³ównej kwatery i to ju¿ w najbli¿szych dniach37. Ostatecznie do
spotkania dosz³o 3031 marca 1945 r. In¿ynier Józef Ptaszek zrelacjonowa³ je
nastêpuj¹co: by³em na konferencji u dowódcy 2. Frontu Bia³oruskiego. Przyj¹³ mnie w zastêpstwie dowódcy jenera³ lejtnant [?]. Okaza³ mi pe³ne zrozumienie dla szeregu przeze mnie poruszanych a ¿ywotnych dla nas kwestii.
Miêdzy innymi udzieli³ mi pomocy w sprawie komunikacji oddaj¹c 1 samo33 Dekret PKWN z 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dziennik Ustaw (dalej:
Dz. U.) 1944, Nr 4, poz. 17.
34 Dekret PKWN z 15 VIII 1944 r. o organizacji wojewódzkich i powiatowych urzêdów
ziemskich, Dz. U. 1945, Nr 2, poz. 4.
35 Dz. U. 1944, Nr 4, poz. 17, art. 2.
36 Osadnictwo rolne do koñca maja 1945 r. nie by³o skoordynowane w Okrêgu Mazurskim.
Niezale¿nie od siebie akcjê osadnicz¹ realizowa³y PUR i urzêdy ziemskie. Od czerwca prace
osiedleñcze WUZ i PUR by³y koordynowane przez Wydzia³ Osiedleñczy Urzêdu Pe³nomocnika,
szerzej zob. W. Gieszczyñski, Pañstwowy Urz¹d Repatriacyjny na Warmii i Mazurach (19451950),
Olsztyn 1999, s. 4243.
37 AAN, MRiRR, 162/99, Raport nr 3 prezesa WUZ w Olsztynie, 29 III 1945 r., k. 13.
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chód ciê¿arowy oraz 1000 kg benzyny. W sprawie najwa¿niejszej tj. oddania
nam i przejêcia w³adzy przez nas w terenie owiadczy³ on, ¿e w tej mierze s¹
ju¿ wydane odpowiednie rozkazy oraz, ¿e w³adzê bêdzie siê nam przekazywa³o powiatami z wyj¹tkiem powiatów przyfrontowych38. Prezes olsztyñskiego
WUZ, poza wspomnianymi rodkami transportowymi, tak naprawdê niczego
nie uzyska³ ani niczego nowego nie us³ysza³.
Powy¿sze spotkanie zbieg³o siê w czasie z przybyciem do Olsztyna dwóch
grup Pe³nomocnika Rz¹du Tymczasowego na Okrêg Mazurski39. Po powrocie
z kwatery dowództwa 2. Frontu Bia³oruskiego prezes WUZ zasta³ w Olsztynie Jakuba Prawina. Jak relacjonowa³, jemu te¿ niezw³ocznie przekaza³em
pe³nion¹ dot¹d przeze mnie zastêpczo w³adzê ogólno-administracyjn¹40.
Wspólnie z przyby³ym pe³nomocnikiem ustali³ sposób przejmowania w³adzy
na terenie Okrêgu. Obsadzanie powiatów starostami i powiatowymi komisarzami ziemskimi mia³o odbywaæ siê równoczenie. Nie dotyczy³o to powiatu
olsztyñskiego i sztumskiego, w których powiatowe urzêdy ziemskie utworzono ju¿ 20 marca (w Olsztynie z komisarzem Marianem Mirskim, a w Sztumie
z Marianem Romatowskim).
Braki kadrowe zarówno administracji ogólnej, jak i rolnej by³y jednak
du¿e. Dlatego tworzenie powiatowych struktur w³adzy wykonano o tyle,
o ile starczy³o personelu na starostów i komisarzy. Na szereg powiatów wys³ano
tylko samych komisarzy ziemskich, poniewa¿ województwo [Urz¹d Pe³nomocnika Rz¹du  R.G.] nie dysponuje odpowiednimi ludmi na wszystkie powiaty41.
Pierwsze komórki powiatowych urzêdów ziemskich (PUZ) prezes Józef Ptaszek
obsadza³ personelem zatrudnionym dotychczas w WUZ. W zwi¹zku z tym
apelowa³ do MRiRR: potrzeba mi bezwzglêdnie nowych ludzi do Wojewódzkiego
38 Ibidem, Raport nr 4 prezesa WUZ w Olsztynie, 8 IV 1945 r., k. 17. Jest doæ prawdopodobne, ¿e w sprawozdaniu pope³niono pomy³kê i w rzeczywistoci in¿. Ptaszek spotka³ siê
w koñcu marca z przedstawicielami 3. Frontu. Przypomnijmy, ¿e komendantury wojenne na
terenie Prus Wschodnich podlega³y specjalnemu oddzia³owi przy dowództwie 3. Frontu. Pomy³kê uprawdopodabnia fakt, ¿e pas dzia³ania 2. Frontu Bia³oruskiego w tym czasie przesun¹³ siê
ju¿ doæ znacznie na zachód. G³ówne si³y tego frontu od 1 II przyst¹pi³y do operacji zaczepnej
na terenie Pomorza Gdañskiego, a w koñcu marca 1945 r. koñczy³y operacjê wschodniopomorsk¹. Natomiast wojska 3. Frontu Bia³oruskiego, które od 1 II 1945 r. otrzyma³y zadanie zlikwidowania odciêtych w Prusach zgrupowañ wojsk niemieckich, 29 III 1945 r. zakoñczy³y likwidacjê oddzia³ów wroga w lidzbarskim rejonie umocnionym. Dzieñ póniej Ptaszek móg³ wiêc,
w miarê bezpiecznie, udaæ siê na wspomniane spotkanie (szerzej na temat pasów dzia³ania obu
frontów w operacji wschodniopruskiej zob. K. Sobczak, Wyzwolenie Warmii i Mazur w 1945 r.,
KMW 1961, nr 1, s. 329). Wymienionego w relacji genera³a porucznika nale¿y raczej upatrywaæ wród przedstawicieli NKWD przy 3. Froncie zajmuj¹cych siê oczyszczaniem ty³ów. Mogli
to byæ, przywo³ani ju¿ w tekcie gen. por. Pawe³ Zielenin (zastêpca Abakumowa) lub gen. por.
Iwan Lubyj  szef ochrony ty³ów, tym bardziej ¿e na spotkanie in¿. Ptaszek udawa³ siê
w asycie funkcjonariuszy NKWD.
39 Pierwsza ekipa, kierowana przez zastêpcê pe³nomocnika Jerzego Burskiego, wyruszy³a
z Warszawy 29 III 1945 r., a druga, na czele z pe³nomocnikiem Jakubem Prawinem, 30 III 1945 r.
40 AAN, MRiRR, 162/99, Raport nr 4 prezesa WUZ w Olsztynie, 8 IV 1945 r., k. 17.
41 Ibidem.
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Urzêdu Ziemskiego dla obsady wakuj¹cych stanowisk42. Powa¿niejszym jednak hamulcem, powstrzymuj¹cym powo³ywanie polskiej administracji, szczególnie w pó³nocnej czêci Okrêgu, by³ negatywny stosunek w³adz sowieckich,
a tak¿e brak ostatecznych ustaleñ dotycz¹cych przebiegu granicy z ZSRR.
Proces organizowania administracji rolnej przebiega³ szybciej w powiatach po³udniowych i zachodnich, mimo ¿e znajdowa³y siê one na zachód od
linii ty³owej zamykaj¹cej pas przyfrontowy, a okrelonej we wspomnianym
wy¿ej dekrecie GoKO. Z analizy dokumentów WUZ wynika, ¿e sowieccy
komendanci wojenni na prze³omie marca i kwietnia otrzymali od dowódcy
3. Frontu rozkaz nr 42, w którym zaznaczono, ¿e w³adza administracyjna
bêdzie przekazywana stronie polskiej najpierw w po³udniowo-zachodniej czêci Prus Wschodnich43. Od 5 kwietnia 1945 r. urzêdowanie rozpoczêli komisarze ziemscy w Mor¹gu (Edward Szkultecki), Nidzicy (Zygmunt Bartoszewski), Ostródzie (Jerzy Binzer), Suszu (Ryszard Telszewski), Szczytnie (Antoni
Kaszpar), Elbl¹gu (Zygmunt Tarkowski), Kwidzynie (Jerzy Soltyñski), Malborku (Edmund Che³chowski), Reszlu (Jan Paw³owicz) i Lidzbarku Warmiñskim
(Zygmunt Rutkowski, zast¹piony nastêpnie przez Kazimierza Æwiertniewskiego wyznaczonego pierwotnie na komisarza powiatowego w Gierdawach44).
Kolejne powiaty zajmowano odpowiednio: Pas³êk (Kazimierz Reder)
 7 maja, Mr¹gowo (Kazimierz Kuczyñski)  25 maja, Kêtrzyn (Janusz Zdredowski zmieniony przez Stanis³awa Siciñskiego)  25 maja, Bartoszyce (Stefan Grabanowski)  25 maja, Gi¿ycko (Aleksander ¯ukowski)  30 maja,
Wêgorzewo (Wiktor Czarnowski)  1 czerwca, E³k (Jan Minkiewicz)
 1 czerwca, Pruska I³awka (Witold Kotowski)  23 czerwca, Braniewo (Józef
Tomorowicz)  26 czerwca, Pisz (Zbigniew Przybyszewski)  2 lipca, Gierdawy (z siedzib¹ w Nordenborku, Lucjan Go³aszewski)  10 sierpnia45. Pamiêtajmy jednak, ¿e samo obsadzenie powiatu wraz z powo³aniem powiatowego
urzêdu ziemskiego nie by³o równoznaczne z przejmowaniem maj¹tków ziemskich przez polsk¹ administracjê. Te, jak ju¿ wy¿ej wspomniano, w³adze
sowieckie zaczê³y przekazywaæ dopiero od koñca maja 1945 r.46, choæ czêsto
42 Ibidem, k. 18. Pamiêtaæ jednak nale¿y, ¿e do wschodnich powiatów, m.in. Gi¿ycka,
Pisza, E³ku w³asnych przedstawicieli administracji rolnej wysy³ano z urzêdu wojewódzkiego
w Bia³ymstoku ju¿ w marcu 1945 r. Byli oni najczêciej cz³onkami tamtejszej bia³ostockiej Izby
Rolniczej i po utworzeniu WUZ w Olsztynie niechêtnie chcieli siê mu podporz¹dkowaæ, zob.
APO, WUZ, sygn. 618/4, Sprawozdanie M. Mirskiego z objazdu powiatów wschodnich Okrêgu
Mazurskiego w dniach 2528 czerwca 1945 r., k. 7274.
43 Fragment rozkazu nr 42 odczyta³ komisarzowi ziemskiemu w Pruskiej I³awce miejscowy komendant wojenny, zob. APO, WUZ, 618/25, Pismo W. Grefkowicza do prezesa WUZ, 7 IV
1945 r., k. 8.
44 Obecnie ¯eleznodoro¿nyj w rejonie prawdinskim w Obwodzie Kaliningradzkim.
45 APO, WUZ, 618/13, Spis pracowników WUZ w Olsztynie, 14 IV 1945 r., k. 4; ibidem,
Wykaz powiatów Urzêdu Ziemskiego w Olsztynie, 26 VII 1945 r.  k. 58, 28 X 1945 r.  k. 105.
46 23 V 1945 r. pe³nomocnik Rz¹du Tymczasowego na Okrêg Mazurski odebra³ oficjalnie
od sowieckiego komendanta wojennego w Olsztynie w³adzê cywiln¹ w Okrêgu, zob. APO, UP,
390/65, Sprawozdanie sytuacyjne za okres od 13 do 23 maja, 24 V 1945 r., k. 3839; Okrêg
Mazurski , dok. 21, s. 65.
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odnotowywano przypadki przetrzymywania maj¹tków, mimo formalnego
przekazania ich stronie polskiej. Dla przyk³adu, z powiatu nidzickiego donoszono, ¿e oddzia³y sowieckie mimo przekazania nie opuci³y maj¹tków,
w których w dalszym ci¹gu gospodaruj¹, tzn. wywo¿¹, co siê da47. Do
prze³omu maja i czerwca 1945 r. rola komisarzy ziemskich ogranicza³a siê
wiêc do prób koordynowania ¿ywio³ow¹ akcj¹ osadnicz¹, gromadzenia niemieckiej statystyki rolnej, ewidencjonowania strat wyrz¹dzonych w wyniku
walk frontowych, a przede wszystkim na skutek zajmowania i wywo¿enia
mienia rolniczego przez wojska sowieckie48.
Stosunki z poszczególnymi komendanturami wojennymi uk³ada³y siê
ró¿nie i czêsto wynika³y z dobrej lub z³ej woli w³aciwego komendanta wojennego. W niektórych powiatach komisarze ziemscy uzyskiwali pomoc w zorganizowaniu w³asnych urzêdów, najczêciej jednak sowieccy komendanci unikali kontaktów z polsk¹ administracj¹, a nawet odnosili siê do niej wrogo.
Czêsto te¿ utrudniali akcjê osadnicz¹. W koñcu marca Józef Ptaszek raportowa³ ministrowi Bertoldowi: nie mogê nadal ruszyæ w teren celem zorganizowania powiatów, gmin i gromad, poniewa¿ to napotyka nadal na negatywne
ustosunkowanie siê lokalnych [sowieckich] w³adz wojskowych49. W innym
za miejscu podkrela³: ca³e rolnictwo i zwi¹zane z nim ga³êzie przemys³u
jak np. gorzelnictwo, mleczarnie, fabryki maszyn rolniczych, rybo³ówstwo,
tartaki itp. znajduj¹ siê nadal pod bezporednim zarz¹dem wojskowym, który lokalnie nie dopuszcza nas do pracy, a nawet nie zezwala na swobodne
poruszanie siê w terenie celem dok³adnego zorientowania siê co w³aciwie da
siê jeszcze z rolnictwa uratowaæ50. W innych raportach i sprawozdaniach
czytamy: [w Ostródzie  R.G.] kontakt z komendantem sowieckim jest ¿aden, [ ] nie pozwala te¿ ruszaæ w teren na zorganizowanie go51. W raporcie
z po³owy maja 1945 r. donoszono: Trudnoci s¹ [ ] zw³aszcza ze strony
komendantów sowieckich, którzy zmieniaj¹ co chwilê swe decyzje w sprawie
zwalniania terenów pod osadnictwo. Poza tym urz¹dzaj¹ oni czêsto pod pretekstem szukania broni, rewizje u osadników, zabieraj¹c im przy tym bieliznê, ubrania, zegarki, piercionki, a nawet konie i krowy. Zniechêca to czêsto
osadników, którzy porzucaj¹ osady i uciekaj¹52. W powiecie gi¿yckim na
47 APO, WUZ, 618/18, Sprawozdanie z dzia³alnoci PUZ w Niborku 1 IV25 X 1945 r., k. 42.
Ostatecznie proces przejmowania maj¹tków ziemskich z r¹k sowieckiej administracji wojskowej
zakoñczy³ siê na Warmii i Mazurach dopiero w czerwcu 1948 r., szerzej zob. W. Gieszczyñski,
Maj¹tki ziemskie na Warmii i Mazurach pod sowieck¹ administracj¹ wojskow¹ (19451948),
w: Miêdzy histori¹ polityczn¹ a spo³eczn¹. Ksiêga Jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Andrzejowi Skrzypkowi w siedemdziesiêciolecie urodzin, red. J. Go³ota, Pu³tuskOlsztynOstro³êka
Warszawa 2014, s. 287303.
48 APO, WUZ, 618/18, Sprawozdanie z dzia³alnoci PUZ w £uczanach do 30 IX 1945 r.,
k. 2729.
49 AAN, MRiRR, 162/99, Raport nr 3 prezesa WUZ w Olsztynie, 29 III 1945 r., k. 13.
50 Ibidem, k. 14.
51 Ibidem, Raport nr 5 prezesa WUZ w Olsztynie, 15 IV 1945 r., k. 14.
52 APO, WUZ, 618/4, Raport nr 8 prezesa WUZ w Olsztynie do MRiRR z 16 V 1945 r., k. 43.
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prze³omie kwietnia i maja 1945 r. pracownicy PUZ osiedlali osadników cichaczem [ ] wbrew zakazom sowieckim53. Ale, dla porównania, w Suszu
stosunki z komend¹ sowieck¹ u³o¿y³y siê bardzo dobrze, gdy¿ przydzielono
z miejsca [komisarzowi ziemskiemu  R.G.] ob. Telszewskiemu nie tylko kwaterê i aprowizacjê, ale nawet oddano mu do dyspozycji rodki lokomocji54.
Obok g³ównej przeszkody w przejmowaniu terenów rolnych, jak¹ by³
negatywny stosunek w³adz sowieckich, prezes WUZ wskazywa³ inne, tak¿e
istotne: 1. Powiaty s¹ prawie ¿e bezludne, 2. Gospodarstwa rolne s¹ ogo³ocone z wszelkiego inwentarza rolnego, tak ¿ywego, jak i martwego, 3. Brak
fachowych agronomów, którzy by w odpowiedniej chwili mogli prac¹ pokierowaæ i zabezpieczyæ resztki pozosta³oci55. W tych warunkach trudno by³o
podejmowaæ szybkie dzia³ania zmierzaj¹ce do przejmowania gospodarstw
i maj¹tków rolnych.
Osobnym problemem by³y powiaty sporne, tj. po³o¿one na pograniczu
polsko-sowieckim wzd³u¿ wstêpnie wytyczonej linii we wspomnianym dekrecie GoKO z 20 lutego 1945 r. Przypomnijmy, ¿e linia ta nie pokrywa³a siê
z niemieckim podzia³em administracyjnym, przecinaj¹c niektóre powiaty.
Poza tym, okrelona doæ ogólnie, stwarza³a mo¿liwoci do ró¿nej interpretacji jej przebiegu. Przejmowanie w³adzy w powiatach pogranicznych przez
polsk¹ administracjê, przynajmniej do czasu ustalenia ostatecznej granicy,
by³o trudne. Pierwsza próba obsadzenia stanowiska powiatowego komisarza
ziemskiego w Gierdawach zakoñczy³a siê fiaskiem. Urzêdnik wys³any na to
stanowisko zosta³ wydalony przez w³adze sowieckie z umotywowaniem, ¿e
Gierdawa nale¿y do terenu sowieckiego56. W czerwcu po³udniow¹ czêæ powiatu gierdawskiego (ok. 1/3) wstêpnie przekazano stronie polskiej, jednak
bez Gierdaw, które zatrzymali Sowieci57. W zwi¹zku z tym, pocz¹tkowo polskie urzêdy administracyjne (starostwo i PUZ) organizowano w zupe³nie
spalonym miasteczku Nordenburg (ob. Kry³owo). Wys³any do Pruskiej I³awki z zadaniem utworzenia PUZ komisarz W³adys³aw Grefkowicz w pimie
z 15 kwietnia 1945 r. skierowanym do prezesa WUZ donosi³: Z powodu
wyranej odmowy ze strony komendanta wojennego zmuszony by³em powróciæ [ ] do Olsztyna58. W¹tpliwoci, co do przysz³ej przynale¿noci pañstwowej mia³a nawet za³oga sowieckiej komendantury wojennej w Lidzbarku
Warmiñskim, gdzie powiatowemu komisarzowi ziemskiemu nakazano jedynie poruszaæ siê w obrêbie miasta i owiadczono, ¿e nie wiadomo jeszcze,
czy Lidzbark nie bêdzie nale¿a³ do w³adzy sowieckiej59. Podobnie, jak
53

Ibidem.
AAN, MRiRR, 162/99, Raport nr 5 prezesa WUZ w Olsztynie, 15 IV 1945 r., k. 14.
55 Ibidem, Raport nr 3 prezesa WUZ w Olsztynie, 29 III 1945 r., k. 14.
56 Ibidem, Raport nr 6 prezesa WUZ w Olsztynie, 28 IV 1945 r., k. 22.
57 APO, WUZ, 618/4, Sprawozdanie Mariana Mirskiego z objazdu powiatów wschodnich
Okrêgu Mazurskiego, 2528 VI 1945 r., k. 7274.
58 APO, WUZ, 618/25, Pismo W. Grefkowicza do prezesa WUZ w Olsztynie, 15 IV 1945 r., k. 4.
59 Ibidem, Sprawozdanie Zygmunt Rutkowskiego, komisarza PUZ w Lidzbarku Warmiñskim, do prezesa WUZ w Olsztynie, 7 V 1945 r., k. 33v.
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w przypadku powiatu gierdawskiego, równie¿ czasowo przekazano polskiej
administracji czêæ powiatu go³dapskiego (ok. 2/3 powierzchni przedwojennej). Urzêdnikom ziemskim nie uda³o siê natomiast obsadziæ powiatu wiêtomiejskiego.
Na marginesie procesu tworzenia administracji rolnej na Warmii i Mazurach dodajmy, ¿e po przybyciu do Olsztyna Jakuba Prawina dosz³o do sporu,
dotycz¹cego zwierzchnictwa w³adzy Pe³nomocnika Rz¹du nad WUZ, który
toczy³ siê przez kolejnych kilka tygodni. Prawin d¹¿y³ do w³¹czenia Wojewódzkiego Urzêdu Ziemskiego w sk³ad Urzêdu Pe³nomocnika Rz¹du, jako
wydzia³u rolnego z dotychczasowym prezesem WUZ jako naczelnikiem wydzia³u. By³ to element podjêtych przez niego starañ o zwiêkszenie zakresu
w³adzy tworzonego Urzêdu Pe³nomocnika na Okrêg Mazurski. Prawin wyranie nadinterpretowa³ uzyskane pe³nomocnictwa od Rz¹du Tymczasowego60. Przeciwko poddaniu WUZ zwierzchnoci pe³nomocnika wyst¹pi³ prezes
J. Ptaszek. Przypomnijmy, ¿e przywo³ywany wy¿ej dekret o utworzeniu wojewódzkich i powiatowych urzêdów ziemskich z 15 sierpnia 1944 r. stwierdza³
wprost, ¿e by³y one hierarchicznie zwi¹zane z central¹ resortu rolnictwa
i reform rolnych61.
Prezes olsztyñskiego WUZ w po³owie kwietnia 1945 r. wyjecha³ w tej
sprawie do Warszawy, prosz¹c ministra rolnictwa i reform rolnych o zajêcie
stanowiska. Na miejscu zosta³ poinstruowany o wy³¹cznej podleg³oci wobec
MRiRR. Poza tym minister Bertold skierowa³ do J. Prawina pismo, zwracaj¹c
uwagê, ¿e urzêdy ziemskie zaliczane s¹ do administracji niezespolonej, a ich
pracownicy s¹ podporz¹dkowani Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych62.
Po powrocie do Olsztyna J. Ptaszek skierowa³ do podleg³ych mu pracowników wojewódzkiego i powiatowych urzêdów ziemskich okólnik w tej sprawie:
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych stwierdza zdecydowanie, ¿e Woj.
Urz¹d Ziemski w Olsztynie jest samodzielnym, niezawis³ym i niezale¿nym
urzêdem i jako taki nie podpada pod kompetencje Urzêdu Pe³nomocnika
Rz¹du w Olsztynie. Odnosi siê to równie¿ do ni¿szych instancji Woj. Urzêdu
Ziemskiego63. W ostatnim zdaniu wyranie zaznaczy³ wiêc, ¿e powiatowe
urzêdy ziemskie w ¿adnej mierze nie podlegaj¹ starostom.
Okólnik powy¿szy wywo³a³ z kolei reakcjê Prawina, który 23 maja poleci³
prezesowi WUZ bezzw³ocznie go wycofaæ, gdy¿ jak podkrela³, by³ on sprzeczny z otrzymanymi przez niego pe³nomocnictwami, a tak¿e wywo³a³ zamieszanie w ciê¿kiej pracy administracyjnej starostów w terenie64. Prezes olsztyñ60 O d¹¿eniach Prawina do przejêcia niemal komisarycznego zarz¹du nad polsk¹ czêci¹
Prus Wschodnich zob. Okrêg Mazurski , s. XIII.
61 Dz. U. 1945, Nr 2, poz. 4, art. 1.
62 APO, WUZ, 618/13, Pismo Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych do Pe³nomocnika
Rz¹du na Okrêg Prusy Wschodnie, 24 IV 1945 r., k. 6.
63 APO, WUZ, 618/8, Okólnik 4/45 z 2 V 1945 r., k. 13.
64 APO, WUZ, 618/10, Pismo Pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski do prezesa
WUZ, 23 V 1945, k. 1.
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skiego Urzêdu Ziemskiego wspomnianego okólnika nie wycofa³, a terenowa
struktura administracji rolnej pozosta³a niezale¿na od w³adz administracji
ogólnej do 20 wrzenia 1946 r.65

Stan gospodarczy i zniszczenia
Pierwsze wra¿enia in¿. Józefa Ptaszka dotycz¹ce rolnictwa, wynikaj¹ce
z pobie¿nych obserwacji poczynionych w czasie podró¿y do Olsztyna, by³y
optymistyczne: jak widzieæ mog³em tereny po obu stronach szosy, to stwierdziæ muszê, ¿e wie na skutek dzia³añ wojennych w³aciwie ma³e ponios³a
szkody. Oczywicie, ¿e niektóre wioski s¹ w 50% spalone, ale to tylko te,
które zbudowane s¹ w zwartych kompleksach66. Tam, gdzie zabudowa by³a
rozci¹gniêta w pojedyncze i osobno stoj¹ce kolonie zaobserwowa³ mniejsze
szkody. Zadowolony by³ równie¿ ze stanu zasiewów ozimin, które, jak stwierdzi³ stoj¹ doskonale. Powa¿nym mankamentem by³o ogo³ocenie ch³opskich
zagród z inwentarza ¿ywego, który, jak zapisa³ w raporcie, nasi sojusznicy
ci¹gnêli do maj¹tków, sk¹d ju¿ po wiêkszej czêci zosta³ on wywieziony67.
Nieco lepiej przedstawia³o siê na pocz¹tku marca 1945 r. wyposa¿enie
gospodarstw w inwentarz martwy. Nap³yw rolników, a tak¿e szabrowników
z terenów ziem dawnych nie by³ wówczas jeszcze zbyt du¿y, a ¿o³nierze
sowieccy bezporednio po przejciu frontu zajmowali siê przede wszystkim
wspomnianym wy¿ej oczyszczaniem ty³ów, gromadzeniem inwentarza ¿ywego oraz demontowaniem wiêkszych zak³adów przemys³owych. Dlatego
drobne maszyny i narzêdzia rolnicze na prze³omie lutego i marca przewa¿nie
pozosta³y jeszcze w zagrodach i maj¹tkach ziemskich. Czêsto te ostatnie
wyposa¿one by³y w czynne m³yny, gorzelnie lub mleczarnie. Poza tym
w wielu gospodarstwach znajdowa³y siê jeszcze pewne zapasy okopowych
oraz niewym³óconego zbo¿a68. Warto podkreliæ, ¿e prezes Józef Ptaszek nie
by³ odosobniony w doæ optymistycznej ocenie stanu rolnictwa Okrêgu Mazurskiego w pocz¹tkach marca 1945 r.69
Oceniaj¹c gospodarkê wiejsk¹ po odbytej w po³owie marca 1945 r. inspekcji w zachodnich powiatach okrêgu prezes WUZ podkrela³ wysoki stan
65 Og³oszono wówczas dekret z 12 VIII 1946 r. o zespoleniu urzêdów ziemskich z w³adzami
administracji ogólnej, Dz. U. 1946, Nr 43, poz. 248.
66 AAN, MRiRR, 162/99, Raport nr 1 prezesa WUZ w Olsztynie, 14 III 1945 r., k. 8.
67 Ibidem, k. 9.
68 AAN, MRiRR, 162/99, Raport nr 1 prezesa WUZ w Olsztynie, 14 III 1945 r., k. 9.
69 Podobne obserwacje poczyni³ wojewoda warszawski Stanis³aw Mazur, który w sprawozdaniu z podró¿y na teren powiatu dzia³dowskiego i po³udniowej czêci Prus Wschodnich w dn.
27 II  2 III 1945 r. stan rolnictwa scharakteryzowa³ nastêpuj¹co: Wioski i kolonie zdradzaj¹
lady dobrobytu. Wzorowe zabudowania gospodarskie, bogate wyposa¿enie domów mieszkalnych, doskona³e wyposa¿enie gospodarstw w sprzêt rolniczy [ ]. Wszystko to czeka na nowych
gospodarzy. Obsiew zimowy dokonany, zob. Warmiacy i Mazurzy , dok. nr 6, s. 12.
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kultury rolnej. Natomiast powtarzaj¹ce siê w jego relacjach informacje
o bardzo dobrym stanie ozimin, a tak¿e wykonanych niemal w 100% orkach
zimowych, wiadcz¹, ¿e miejscowa ludnoæ jesieni¹ 1944 r. by³a przekonana,
¿e zbierze plony w 1945 r., co by³o zapewne skutkiem oddzia³ywania propagandy hitlerowskiej70.
Pierwsze oceny o dobrym stanie rolnictwa urzêdnicy ziemscy szybko
zweryfikowali. Ju¿ na pocz¹tku kwietnia 1945 r. w poufnym pimie do
MRiRR in¿. J. Ptaszek alarmowa³: widzia³em w pocz¹tkowych mych podró¿ach inspekcyjnych gospodarstwa rolne w posiadaniu jeszcze czêci inwentarza ¿ywego oraz prawie ca³ego inwentarza martwego, a z p³odów rolnych
by³o jeszcze trochê niewym³óconego zbo¿a oraz prawie wszystko okopowe,
[ ] obecnie gospodarstwa rolne zosta³y doszczêtnie ogo³ocone ze wszystkiego. Koni nie ma wcale, mo¿na je policzyæ na palcach. Byd³o z wiosek ci¹gniêto w kombejny [?], sk¹d siê je dostarcza czêciowo dla armii, a po czêci
wywozi. Nierogacizny nie ma prawie wcale, gdy¿ zosta³a wybita. Zbo¿a niewym³óconego jest coraz mniej, sterty siê pal¹, myszy pruj¹. [ ] Inwentarz
martwy, przede wszystkim maszyny i narzêdzia rolnicze ci¹ga siê do stacji
kolejowych i za³adowuje. Miejscow¹ ludnoæ polsk¹ postawi³o siê prawie bez
wyj¹tków na równi z ludnoci¹ niemieck¹ i te¿ siê wywozi. Co wiêc zostanie?
Chyba pustynia71. Jak widaæ, pierwsze oceny z jednej strony okaza³y siê
doæ pobie¿ne, z drugiej grabie¿e oraz dewastacja maj¹tków i gospodarstw
dokonywane przez wojsko sowieckie postêpowa³y niezwykle szybko. Sytuacja
w ci¹gu trzech tygodni marca zmieni³a siê wiêc radykalnie.
Pracownikom urzêdów ziemskich trudno tak¿e by³o pogodziæ siê z dewastacyjn¹ dzia³alnoci¹ sowieckich ferm wojskowych, tym bardziej ¿e nie byli
w stanie nic zrobiæ. Jeden z nich, aby daæ obraz stosunków panuj¹cych
w fermach wojskowych donosi³: Byd³o fermy pasione jest na ¿ycie, które
wskutek tego ulega zniszczeniu. Zarz¹d fermy, jak widaæ, prowadzi gospodarkê niszczycielsk¹ [ ]. Sterty ze zbo¿em s¹ rozrzucone, co powoduje gnicie
zbo¿a w s³omie. [ ] Mienie gospodarcze, które stanowiæ bêdzie podstawê
zagospodarowania siê przez polskich osadników, jest niszczone72.
Wobec dzia³añ sowieckiej armii niewiele mog³y tak¿e, uzale¿nione od
Kremla, w³adze centralne. W kolejnych tygodniach zjawisko przejmowania
mienia rolniczego trwa³o. 22 kwietnia 1945 r. rozpocz¹³ siê na terenie Okrêgu
Mazurskiego przegon zdobycznego byd³a. Przes³ana z MRiRR instrukcja do
WUZ wyranie nakazywa³a lokalnym w³adzom rolnym wspó³dzia³aæ w tym
zakresie z Armi¹ Czerwon¹73. Na pocz¹tku maja w samym tylko powiecie
70 O wysianych w 100% oziminach wspomina tak¿e Jakub Prawin, jeszcze jako pe³nomocnik Rz¹du Tymczasowego przy 3. Froncie Bia³oruskim, w raporcie z 23 III 1945 r. skierowanym
do premiera E. Osóbki-Morawskiego, zob. Warmiacy i Mazurzy , dok. 7, s. 15.
71 AAN, MRiRR, 162/99, Pismo prezesa WUZ do MRiRR z 1 IV 1945 r., k. 16.
72 APO, WUZ, 618/25, Pismo W. Grefkowicza do prezesa WUZ, 9 IV 1945 r., k. 7.
73 APO, WUZ, 618/5, Pismo ministra rolnictwa i reform rolnych do WUZ w Olsztynie,
25 IV 1945 r., k. 2.
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reszelskim (biskupieckim) istnia³o 70 ferm wojskowych, w których oddzia³y
sowieckie gromadzi³y inwentarz ¿ywy i przygotowywa³y do przepêdzenia na
teren ZSRR. W powiecie szczycieñskim wojska sowieckie zorganizowa³y
20 podobnych ferm, z kolei w powiecie nidzickim zaobserwowano wzmo¿ony
ruch wywo¿enia inwentarza ¿ywego i martwego. Podobne informacje sp³ywa³y ze wszystkich powiatów, w których urzêdowali komisarze ziemscy74.
Co ciekawe, podczas swych podró¿y inspekcyjnych odbytych przed wspomnianym przegonem, prezes Ptaszek zaobserwowa³ zjawisko ci¹gania na
teren Okrêgu osób cywilnych z ZSRR, które mia³y byæ wykorzystywane do
opieki nad byd³em w czasie przegonu: Jedn¹, szczególnie ciekaw¹ rzecz
zauwa¿y³em w okolicach Riesenburga [Prabut  R.G.]. Mianowicie widzia³em
kilka transportów obcej ludnoci. Informuj¹c siê, dowiedzia³em siê, ¿e jest to
ludnoæ rdzenna rosyjska, ci¹gana spod Leningradu i osadzana na maj¹tkach
w okolicach Susza i Riesenburga, nie wiadomo jednak, czy dla celów kolonizacji, czy tylko dla dozoru nad ci¹ganym w tych maj¹tkach inwentarzem ¿ywym
i martwym. W ka¿dym razie nie ulega w¹tpliwoci, ¿e na teren Prus Wschodnich ci¹ga siê rdzenn¹ ludnoæ rosyjsk¹75. Po dwóch tygodniach nie mia³ ju¿
w¹tpliwoci: sprowadzeni z rejonu leningradzkiego ko³chonicy wywo¿¹
wszelki inwentarz. Z informacji od nich uzyskanych wynika, ¿e Mor¹g
i okolice ma dostarczyæ dla okrêgu leningradzkiego 2 tys. sztuk byd³a76.
Pierwsze materia³y urzêdów ziemskich zawieraj¹ tak¿e informacje i spostrze¿enia dotycz¹ce przemys³u. Przypomnijmy, ¿e z powodu braku do
30 marca 1945 r. przedstawiciela administracji ogólnej prezes olsztyñskiego
WUZ uwa¿a³ siê za nieformalnego jej reprezentanta w kontaktach z Sowietami. St¹d jego zainteresowanie nie ogranicza³o siê wy³¹cznie do rolnictwa.
Przemys³ skoncentrowany w miastach na skutek przejcia frontu ucierpia³
w stopniu ró¿nym. Z poczynionych w po³owie marca 1945 r. przez prezesa WUZ
obserwacji wynika³o, ¿e w samym Olsztynie zak³ady przemys³owe do tego
czasu specjalnie nie ucierpia³y. Co prawda znajdowa³y siê w rêkach sowieckich, ale funkcjonowa³y m³yn i piekarnia. Wymieni³ tak¿e gazowniê ze
znacznymi zapasami wêgla, tartak, mleczarniê, fabryki mebli i obuwia
z czêciowo zniszczonymi urz¹dzeniami oraz nieczynn¹ elektrowniê. Doda³
jednak: szkody te dadz¹ siê naprawiæ i fabryki mo¿na uruchomiæ77. Wspomnijmy w tym miejscu, ¿e pe³nomocnik Rz¹du na Okrêg Mazurski, Jakub
Prawin, dwa i pó³ miesi¹ca póniej protestowa³ podczas konferencji sprawozdawczej pe³nomocników okrêgowych w Ministerstwie Administracji Publicznej przeciwko wywo¿eniu z Olsztyna do ZSRR elektrowni, m³yna mechanicznego, zmechanizowanej mleczarni, rzeni miejskiej i innych zak³adów78.
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APO, WUZ, 618/4, Raport nr 8 prezesa WUZ w Olsztynie do MRiRR z 16 V 1945 r.,
k. 4344.
75 AAN, MRiRR, 162/99, Raport nr 5 prezesa WUZ w Olsztynie, 15 IV 1945 r., k. 1920.
76 Ibidem, Raport nr 6 prezesa WUZ w Olsztynie, 28 IV 1945 r., k. 22.
77 Ibidem, Raport nr 1 prezesa WUZ w Olsztynie, 14 III 1945 r., k. 9.
78 Okrêg Mazurski , dok. 22, s. 2122.
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Sporód odwiedzonych przez olsztyñskie kierownictwo WUZ miast zachodniej czêci Okrêgu, w najwiêkszym stopniu zosta³a zniszczona infrastruktura przemys³owa Elbl¹ga. W Pas³êku zachowa³a siê fabryka maszyn
rolniczych wraz z du¿ym magazynem narzêdzi, który  jak zapisa³ in¿. Ptaszek  ju¿ jest zabezpieczony przez w³adze sowieckie, widocznie dla nich.
W Dzierzgoniu ocala³a du¿a cementownia i fabryka p³yt kamiennych,
w Malborku stacja rozdzielcza energii elektrycznej, a w Ostródzie tartaki
i kilka niewielkich zak³adów. Obserwuj¹c jednoczenie prace demonta¿owe
wojsk sowieckich, a tak¿e pojawiaj¹ce siê coraz czêciej grupy polskich szabrowników, apelowa³ do ministra rolnictwa i reform rolnych o natychmiastowe przys³anie na teren Okrêgu, w lad za pracownikami WUZ, dalszych
w³adz polskich. Liczy³ zapewne na to, ¿e liczniejsza obecnoæ przedstawicieli
polskiej administracji bêdzie w stanie skuteczniej chroniæ ocala³¹ jeszcze
substancjê gospodarcz¹, miejsk¹ i transportow¹ Warmii i Mazur przed
rabunkiem wojsk sowieckich. Wobec braku jeszcze w tym czasie przemys³owych grup operacyjnych zg³osi³ wniosek o przys³anie odpowiednich fachowców z kwalifikacjami dla unikniêcia niepo¿¹danych elementów, jak szabrownicy, spekulanci itp.. Sygnalizowa³ równie¿ potrzebê przys³ania fachowców
agronomów i administratorów, niezbêdnych do przejmowania i uruchamiania
maj¹tków ziemskich79.
Poza opisem stanu niektórych zak³adów przemys³owych, w raportach
i sprawozdaniach olsztyñskiego WUZ sporo miejsca powiêcono zniszczeniom
miast i miasteczek Prus Wschodnich. Ciekawy wydaje siê fragment relacji
z 14 marca 1945 r., powiêconej zdobytemu 22 stycznia przez wojska sowieckie Olsztynowi: jest uszkodzony nie wskutek dzia³añ wojennych bezporednich (artylerii, lotnictwa), lecz wypalony po zajêciu miasta, jak mnie tutaj
poinformowano. Miasto samo jest gruntownie spl¹drowane i to tak mieszkania prywatne, jak i urzêdy. Co nie zdo³ano zabraæ, a zabiera siê w dalszym
[ci¹gu], jest zniszczone, po³amane lub co najmniej uszkodzone80. Wed³ug
niektórych szacunków zabudowa Olsztyna zosta³a w wyniku tych dzia³añ
zniszczona w ok. 36%81.
Na uwagê zas³uguj¹ tak¿e obserwacje z inspekcji prezesa olsztyñskiego
urzêdu ziemskiego dokonanej w zachodnich powiatach Okrêgu Mazurskiego
w dniach 1518 marca 1945 r. Trasa wiod³a z Olsztyna przez Guttstadt
(Dobre Miasto), Liebstadt (Mi³akowo), Göttchendorf (Godkowo), Preussisch
Holland (Pas³êk), Elbl¹g, Malbork, Altmark (Stary Targ), Christburg (Dzierzgoñ), Rosenberg (Susz), Freystadt (Kisielice), Deutsch Eylau (I³awa), Osterode (Ostróda) i Olsztyn. Co ciekawe, do niektórych miast in¿. Ptaszek przyby³
tu¿ po zdobyciu ich przez Armiê Czerwon¹. Przyk³adowo do Malborka dotar³
79

AAN, MRiRR, 162/99, Raport nr 2 prezesa WUZ w Olsztynie, 19 III 1945 r., k. 12.
Ibidem, Raport nr 1 prezesa WUZ w Olsztynie, 14 III 1945 r., k. 8. Na temat niszczenia
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Portret miasta, Olsztyn 2000, s. 217.
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3 dni po wyparciu niemieckiej za³ogi. By³ wiêc pierwszym polskim urzêdnikiem w tym miecie po przejciu frontu. Stopieñ zniszczeñ Malborka by³
ogromny. Jak zapisa³, istnieje w³aciwie tylko jedna ulica. Zamek krzy¿acki
jest bardzo powa¿nie zniszczony, gdy¿ zdobywano go kilka tygodni, tak ¿e
dopiero 13 marca 1945 r. zosta³a reszta za³ogi niemieckiej tego gniazda krzy¿ackiego zniszczona. Inne odwiedzone miasta tak¿e w bardzo znacznym
stopniu ucierpia³y. W Elbl¹gu, jak zanotowa³, jest ca³ych zaledwie kilka
bloków na przedmieciu, za [w] centrum miasta mo¿na ca³e domy policzyæ
na palcach. Poza Elbl¹giem i Malborkiem niemal w ca³oci zniszczone by³y:
Susz, Kisielice i I³awa. W oko³o 70%: Dobre Miasto, Mi³akowo i Pas³êk.
Powa¿nym zniszczeniom uleg³ tak¿e Dzierzgoñ. Jedynie dwa odwiedzone
miasta zachowa³y spor¹ czêæ zabudowy miejskiej: Stary Targ oraz Ostróda,
w której stwierdzono spalone centrum miasta, natomiast przedmiecia i liczne kolonie zachowaæ siê mia³y w dobrym stanie82.

Sprawy ludnociowe. Miejscowi Polacy
W materia³ach sporz¹dzonych przez WUZ w wielu miejscach donoszono
o wyludnieniu terenów Warmii i Mazur83. Wynika z nich, ¿e najwiêksz¹
czêæ zastanej ludnoci stanowili Niemcy (przewa¿nie kobiety), nastêpnie
Polacy tubylcy (Warmiacy i Mazurzy) oraz Polacy z ziem dawnych przywiezieni w czasie wojny na roboty, którzy nie zd¹¿yli wróciæ, wzglêdnie nie mogli
wróciæ, gdy¿ pochodzili z Kresów Wschodnich. W opisach przedstawiaj¹cych
sytuacjê polskiej ludnoci miejscowej dostrzegamy wyniki dzia³añ podejmowanych przez specjalne oddzia³y sowieckie, zajmuj¹ce siê wspomnianym wy¿ej oczyszczaniem ty³ów. Skutki wspomnianego ju¿ postanowienia GoKO
nr 7467 z 2 lutego 1945 r. bezporednio dotknê³y Warmiaków i Mazurów.
W po³owie marca 1945 r., opisuj¹c sytuacjê polskiej ludnoci miejscowej, in¿.
Ptaszek zanotowa³: traktuje siê j¹ na równi z niemieck¹ ludnoci¹ i w³adze
sowieckie ci¹gaj¹ szczególnie mê¿czyzn Polaków na równi z Niemcami do
obozów, sk¹d ich siê dyryguje w niewiadomym kierunku84. Prezes olsztyñskiego WUZ prosi³ wiêc kierownictwo MRiRR o interwencjê w tej sprawie.
Wobec wspomnianego wyludnienia Okrêgu Mazurskiego, apelowa³ o niezw³oczne rozpoczêcie akcji osadniczej, która mia³a obj¹æ nie tylko maj¹tki
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AAN, MRiRR, 162/99, Raport nr 2 prezesa WUZ w Olsztynie, 19 III 1945 r., k. 11.
Wed³ug szacunków teren ten zamieszkiwa³o przed wybuchem wojny 936,5 tys. osób.
W wyniku wojny i zarz¹dzonej przez w³adze hitlerowskie ewakuacji, po zakoñczeniu dzia³añ
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rodzimej dawnych Prus Wschodnich po 1945 r., KMW 1984, nr 3, s. 279; S. ¯yromski, Procesy
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84 AAN, MRiRR, 162/99, Raport nr 1 prezesa WUZ w Olsztynie, 14 III 1945 r., k. 89.
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ziemskie, lecz tak¿e gospodarstwa ch³opskie. Jednak wobec ogo³ocenia ich
z si³y poci¹gowej, byd³a i trzody chlewnej, na te ostatnie, jego zdaniem,
w pierwszej kolejnoci powinni byæ kierowani osadnicy posiadaj¹cy w³asny
inwentarz ¿ywy85.
Podczas kolejnych podró¿y inspekcyjnych pracownicy Wojewódzkiego
Urzêdu Ziemskiego w Olsztynie spotkali doæ liczne grupy robotników przymusowych, ci¹gniêtych do Prus Wschodnich przez Niemców w czasie wojny.
Jak zaznaczali nie byli oni jednak zwalniani przez wojska sowieckie, lecz
wykorzystywano ich do wielu prac przymusowych: W Malborku koncentruj¹
obecnie w³adze sowieckie wszystkich przymusowych robotników obojga p³ci,
dziel¹c ich na partie w[ed³u]g narodowoci. W drodze miêdzy Elbl¹giem
a Altmarkiem [Starym Targiem  R.G.] spotkalimy wiêksz¹ grupê robotników zd¹¿aj¹cych na punkt koncentracyjny do Malborka. By³o tam oko³o 420
Polaków z wszystkich stron Polski, byli równie¿ Francuzi, Holendrzy, Czesi,
Rosjanie, Ukraiñcy i wiele innych. Polaków tych Rosjanie nie zwalniaj¹, lecz
zatrzymuj¹ w dalszym ci¹gu do robót przymusowych. Alarmowano wiêc
zwierzchników w Warszawie o fatalnej sytuacji polskich robotników. Podkrelano, ¿e w³adze sowieckie obchodz¹ siê z nimi w nieodpowiedni sposób, s¹
le od¿ywiani i mimo os³abienia i wycieñczenia na skutek przejæ frontowych, a obecnie z powodu wyczerpania marszami pieszymi nie zapewniono
im nale¿ytej opieki lekarskiej86.
Pracownicy urzêdów ziemskich informowali równie¿ o zatrudnianiu
przez wojska sowieckie polskich przymusowych, robotników w fermach wojskowych. Polacy ci, wed³ug relacji zawartych w sprawozdaniach, zwracali siê
do nich z prob¹ o pomoc i wydanie odpowiednich dokumentów potwierdzaj¹cych polsk¹ narodowoæ i polskie obywatelstwo, gdy¿ mieli obawê, ¿e zostan¹
wywiezieni do ZSRR. W jednym z poufnych pism w tej sprawie skierowanym
do prezesa olsztyñskiego WUZ, zanotowano: przykre jest, ¿e polski robotnik
gnêbiony przez okupanta niemieckiego nie znajduje obecnie opieki ze strony
polskich w³adz87.
W kolejnych raportach informowano wiêc MRiRR o koniecznoci podjêcia
dzia³añ, maj¹cych na celu uchronienie Warmiaków i Mazurów przed deportacj¹
do ZSRR. Sposobem na ocalenie miejscowych Polaków, gromadzonych w obozach
przejciowych i wywo¿onych wraz z Niemcami w g³¹b ZSRR, mia³a byæ, zg³oszona przez prezesa WUZ, potrzeba przeprowadzenia szybkiej rejestracji i klasyfikacji narodowociowej po³¹czonej z wydawaniem odpowiednich dokumentów88.
Co ciekawe, prezes Ptaszek, chc¹c uchroniæ od deportacji kilku miejscowych
Polaków, zatrudni³ ich w Wojewódzkim Urzêdzie Ziemskim w Olsztynie89.
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Jednak najwiêksze wra¿enie na pracownikach olsztyñskiego urzêdu
ziemskiego wywar³y relacje spotykanych Polaków, dotycz¹ce traktowania kobiet przez ¿o³nierzy Armii Czerwonej. W po³owie marca prezes Ptaszek zanotowa³ w raporcie: wszêdzie przystêpowali do nas z jedn¹ i t¹ sam¹ skarg¹
»bezustanne gwa³ty dokonywane przez Sowietów na kobietach«. Gwa³tów
tych dokonywano nie tylko w czasie dzia³añ wojennych, wzglêdnie przyfrontowych, ale dziej¹ siê one w dalszym ci¹gu teraz jeszcze po odsuniêciu siê
frontu. Opowiadano mi z podaniem nazwisk wiadków rzeczy obrzydliwe
i okropne. Nie uchowa³a siê prawie ¿adna kobieta, obojêtnie jakiej narodowoci, poczynaj¹c od 10 lat, a koñcz¹c na staruszkach 70-letnich. Sowieci nie
darowali nawet kobietom bêd¹cym w po³ogu, albo ob³o¿nie chorym i rannym.
By³y wypadki, ¿e w jednym domu zgwa³cono równoczenie i matkê, i babkê,
i córkê, i wnuczkê. Gwa³tów tych dokonywano w kolejce. Kobiet gwa³conych
u¿ywa³o co najmniej kilkunastu ¿o³nierzy, a zdarza³o siê, ¿e liczba ich dochodzi³a na jedn¹ kobietê do trzydziestu. Oczywicie, ¿e taka kobieta przyp³aca³a to ¿yciem. Te rzeczy dziej¹ siê jeszcze i obecnie w dalszym ci¹gu. Wobec
tego [w] szczególnie ciê¿kiej sytuacji s¹ robotnice polskie, zatrzymywane
w dalszym ci¹gu przez w³adze sowieckie do robót. Prosz¹ one rozpaczliwie
o wyrwanie ich z tej gehenny90. Przypomnijmy, ¿e prezes WUZ w Olsztynie
by³ pierwszym przedstawicielem polskiej w³adzy cywilnej, którego polscy robotnicy spotkali po przejciu frontu. Apelowa³ wiêc do ministra rolnictwa
i reform rolnych o uruchomienie kana³ów dyplomatycznych, aby poprawiæ,
jak siê wyrazi³, horrendalne po³o¿enie, w jakim siê znaleli Polacy. Ich los
po wyrwaniu z r¹k niemieckich nie polepszy³ siê po tym, jak kontrolê nad
nimi przejêli Sowieci.
Do szczególnie dramatycznych wydarzeñ dochodzi³o w Kwidzynie, w którym przebywa³o w sowieckich lazaretach kilka tysiêcy rannych ¿o³nierzy
i rekonwalescentów. Ci ostatni byli przyczyn¹ samowolnych, codziennych
aktów gwa³tu. Jak informowa³ in¿. Ptaszek: w dniu, w którym przyjecha³em
do Kwidzyna, wyci¹gniêto z mieszkañ trupy 6 kobiet zamêczonych gwa³ceniem
na mieræ. Przed tym nie s¹ bezpieczne równie¿ i Polki91. W tym miejscu
nale¿y zgodziæ siê z W. Gieszczyñskim, ¿e kobiety w Prusach Wschodnich by³y
traktowane przez czerwonoarmistów jak swoiste trofeum wojenne nale¿ne zdobywcom92, jednak ich ofiarami nie pada³y wy³¹cznie Niemki.

Zakoñczenie
Informacje zawarte w materia³ach wytworzonych w pierwszych tygodniach dzia³alnoci przez Wojewódzki Urz¹d Ziemski w Olsztynie i jego odpo90
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wiedniki powiatowe maj¹ du¿y walor poznawczy. Materia³y te zosta³y wytworzone przez przedstawicieli pierwszej oficjalnej administracji polskiej, którzy
dotarli do Olsztyna dwa miesi¹ce przed koñcem wojny. Wiele kwestii zwi¹zanych z przejmowaniem w³adzy i dok³adnym okreleniem linii dziel¹cej Prusy
Wschodnie miêdzy ZSRR i Polskê nie zosta³o jeszcze wówczas rozstrzygniêtych, choæ doæ szybko prezes WUZ i jego wspó³pracownicy zorientowali siê
w rzeczywistej roli, jak¹ odgrywa³y sowieckie komendantury na Warmii
i Mazurach, a tak¿e w najpilniejszych potrzebach Okrêgu Mazurskiego.
Pierwsze raporty przesy³ane przez kierownictwo olsztyñskiego Wojewódzkiego Urzêdu Ziemskiego do Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych,
pozwalaj¹ wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e rolnictwo na Warmii i Mazurach po przejciu frontu nie ucierpia³o w stopniu znacznym. Jednak wyrany popiech
wojsk sowieckich w przejmowaniu z maj¹tków ziemskich, inwentarza ¿ywego
i martwego, a tak¿e czêsto wiadome niszczenie pozostawionych przez niemieckich w³acicieli p³odów rolnych, doprowadzi³y szybko do ogo³ocenia obszarów wiejskich z niezbêdnych rodków produkcji rolnej. Wa¿n¹ rolê w tym
procesie odegrali tak¿e polscy szabrownicy.
Istotn¹ wartoci¹ poznawcz¹ wspomnianych materia³ów, wytworzonych
przez olsztyñskie struktury administracji rolnej, jest tak¿e to, ¿e prezes WUZ
w Olsztynie, przynajmniej do czasu przybycia do Olsztyna Pe³nomocnika
Rz¹du Tymczasowego na Okrêg Mazurski, Jakuba Prawina, a wiêc do koñca
marca 1945 r., by³ w³aciwym reprezentantem nie tylko polskiej administracji rolnej, lecz tak¿e przypisa³ sobie rolê przedstawiciela administracji ogólnej, co w dotychczasowej literaturze naukowej, powiêconej pocz¹tkom polskiej administracji na Warmii i Mazurach, nie by³o podnoszone.
Prawdopodobnie ow¹ rol¹ reprezentanta w³adzy ogólnej, któr¹ sobie
przypisa³ in¿. Józef Ptaszek, mo¿na t³umaczyæ to, ¿e w pocz¹tkowych materia³ach wysy³anych do MRiRR poruszano sprawy, które nie dotyczy³y wy³¹cznie rolnictwa, lecz tak¿e stanu ogólnego gospodarki, w tym przemys³u, stopnia zniszczeñ infrastruktury miejskiej i szeroko rozumianej problematyki
spo³ecznej, w której mieci³y siê informacje o dzia³aniach w³adz sowieckich
wobec miejscowej ludnoci oraz osadników. Fragmenty te s¹ kolejnym wiadectwem potwierdzaj¹cym masowoæ zjawiska zbrodni, gwa³tów i grabie¿y,
jakich dopuszczali siê ¿o³nierze sowieccy na Warmii i Mazurach po przejciu
frontu.
Dzi trudno jednoznacznie oceniæ, na ile przejêcie roli reprezentanta
administracji ogólnej przez prezesa WUZ wynika³o z jego w³asnej woli, a na
ile z tego, czego od niego oczekiwali zarówno miejscowi Polacy, jak i ci, którzy
znaleli siê na obszarze Prus Wschodnich w czasie wojny jako przymusowi
robotnicy. Z jego relacji wynika wprost, ¿e stanowi³ dla nich w³adzê przys³an¹ z Warszawy, instancjê, od której oczekiwali podjêcia interwencji i dzia³añ,
maj¹cych na celu wyrwanie ich z r¹k Sowietów. Te dzia³ania stara³ siê podejmowaæ, choæ nie mieci³y siê one w zakresie kompetencji i obowi¹zków prezesa Wojewódzkiego Urzêdu Ziemskiego.
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SUMMARY
The historical archives were developed by the members of Polands first postwar government who arrived in East Prussia at the beginning of 1945, including
employees of the Regional Land Office in Olsztyn. Before a formal representative of
the Provisional Government of the Republic of Poland arrived in the Mazury District, the local public administration authorities, including agricultural agencies,
had been headed by the Chairman of the Regional Land Office in Olsztyn. This fact
has never been discussed in the literature, which emphasizes the historical value of
the analyzed archives.
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Jednym z elementów radzieckiej polityki okupacyjnej wobec obywateli
polskich po 17 wrzenia 1939 r. by³y masowe deportacje w g³¹b ZSRR. Do
czerwca 1941 r. wywieziono ok. 320 tys. mieszkañców okupowanej przez
Armiê Czerwon¹ po³owy Polski. Sporej czêci sporód nich uda³o siê opuciæ
nieludzk¹ ziemiê  jak¹ dla wielu naszych rodaków sta³y siê ogromne
obszary Zwi¹zku Radzieckiego  wraz z Armi¹ Polsk¹ gen. W³adys³awa Andersa, której ewakuacja do Iranu zakoñczy³a siê latem 1942 r. Pozosta³ym
w g³êbi ZSRR ok. 250 tys. obywatelom II RP przysz³o oczekiwaæ na mo¿liwoæ wyjazdu a¿ do 1946 r. Wtedy to podstawowa masa zes³añców opuci³a
granice ZSRR i powróci³a do ojczyzny politycznej, choæ w wiêkszoci ju¿ nie
do swoich ojcowizn. Te ze wschodnich województw przedwojennej Polski zosta³y bowiem zagarniête przez pañstwo Stalina.
Prawn¹ mo¿liwoæ repatriacji dawa³a naszym rodakom umowa podpisana 6 lipca 1945 r. w Moskwie przez przedstawicieli rz¹dów Polski  Zygmunta Modzelewskiego  i ZSRR  Andrieja Wyszyñskiego. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
zawarto j¹ jeden dzieñ po cofniêciu przez aliantów zachodnich swojego uznania dla rz¹du polskiego w Londynie i scedowania go na Tymczasowy Rz¹d
Jednoci Narodowej (TRJN) w Warszawie.
Porozumienie by³o wa¿nym krokiem do uregulowania statusu prawnego
Polaków (w sensie obywateli II RP narodowoci polskiej i ¿ydowskiej), przebywaj¹cych w g³êbi ZSRR i uznawanych przez rz¹d tego kraju za w³asnych
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obywateli. Mimo stawianych przez administracjê Polski lubelskiej od jesieni 1944 r. (a konkretyzowanych od marca 1945 r.) postulatów w³aciwego
uregulowania sytuacji prawnej tych grup ludnoci polskiej1, umowa nie rozwi¹zywa³a wszystkich problemów formalnych i nie spe³nia³a oczekiwañ zes³añców i rz¹du polskiego od strony jej realizacji w praktyce2.
Z punktu widzenia relacji polsko-radzieckich po II wojnie wiatowej oraz
szerokiego wachlarza zagadnieñ zwi¹zanych z represjami wobec Polaków ze
strony re¿imu stalinowskiego, najistotniejsz¹ konsekwencj¹ umowy z 6 lipca
1945 r. by³a oczywicie odbywaj¹ca siê na jej podstawie repatriacja. Warto
jednak przyjrzeæ siê problemowi jej interpretacji w stosunku do osób, które
 przynajmniej w teorii  podlega³y jej dzia³aniu, a wojenne cie¿ki zawiod³y
ich na terytoria pañstw trzecich, czyli poza Polskê i ZSRR.
Uk³ad z 6 lipca 1945 r. by³ w istocie polsko-radzieckim porozumieniem
o prawie do zmiany obywatelstwa, a dopiero w drugiej kolejnoci o repatriacji. Jego pe³ny tytu³ brzmi: Umowa miêdzy Tymczasowym Rz¹dem Jednoci
Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Rz¹dem Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radzieckich o prawie zmiany obywatelstwa radzieckiego osób narodowoci polskiej i ¿ydowskiej, mieszkaj¹cych w ZSRR i o ich ewakuacji do
Polski i o prawie zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowoci rosyjskiej,
ukraiñskiej, bia³oruskiej, rusiñskiej i litewskiej, mieszkaj¹cych na terytorium
Polski i o ich ewakuacji do ZSRR3. W art. 1 Umowy napisano, ¿e rz¹d
radziecki zgodzi³ siê na przyznanie osobom narodowoci polskiej i ¿ydowskiej, mieszkaj¹cym w ZSRR i posiadaj¹cym do 17 wrzenia 1939 r. obywatelstwo polskie, prawo do zmiany obywatelstwa radzieckiego (na polskie) i do
przesiedlenia siê na terytorium Polski. Odniesiono siê tak¿e do dekretów
Prezydium Rady Najwy¿szej ZSRR z 22 czerwca i 14 lipca 1944 r., zaznaczaj¹c, ¿e prawo do repatriacji przys³ugiwa³o tak¿e wyszczególnionym w nich
grupom ludnoci polskiej4.
Analogiczn¹ mo¿liwoæ zmiany obywatelstwa (z polskiego na radzieckie)
rz¹d polski zobowi¹za³ siê w art. 2 Umowy nadaæ osobom narodowoci bia³oruskiej, litewskiej, rosyjskiej, rusiñskiej i ukraiñskiej (nie dopowiedziano jednak, ¿e chodzi³o o osoby zamieszkuj¹ce w Polsce, chocia¿ wynika³o to
z tytu³u uk³adu). W art. 3 Umowy obie strony zobowi¹za³y siê do przyst¹pienia do wzajemnych transferów okrelonych grup ludnoci. Zmiana obywatel1 W. Marciniak, Uwagi o genezie polsko-radzieckiej umowy repatriacyjnej z 6 lipca 1945 r.,
Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica 2013, [nr] 91, s. 111132.
2 O ró¿nych aspektach realizacji polsko-radzieckiej umowy z 6 lipca 1945 r. pisali m.in.:
J. Czerniakiewicz, Repatriacja ludnoci polskiej z ZSRR 19441948, Warszawa 1987; A. G³owacki,
Ocaliæ i repatriowaæ. Opieka nad ludnoci¹ polsk¹ w g³êbi terytorium ZSRR (19431946), £ód
1994; K. Kersten, Repatriacja ludnoci polskiej po II wojnie wiatowej (studium historyczne),
Warszawa 1974; W.F. Marciniak, Powroty z Sybiru. Repatriacja obywateli polskich z g³êbi ZSRR
w latach 19451947, [£ód 2014].
3 Dokumenty i materia³y do historii stosunków polsko-radzieckich, t. VIII, styczeñ 1944
grudzieñ 1945, [Warszawa] 1974, s. 500505.
4 Ibidem, s. 118, 131.
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stwa (opcja) oraz repatriacja mia³y odbywaæ siê oczywicie na zasadach dobrowolnoci.
W przypadku osób posiadaj¹cych narodowoæ wyszczególnion¹ w art. 2
Umowy nie uczyniono zastrze¿enia co do ich przedwojennego obywatelstwa. Oznacza³o to, ¿e do uzyskania obywatelstwa ZSRR i do przesiedlenia
siê na Wschód byli uprawnieni (a co pokaza³a praktyka  zobowi¹zani) tak¿e
bia³oruscy, litewscy, rosyjscy czy ukraiñscy obywatele II Rzeczypospolitej,
mieszkaj¹cy na terytorium Polski.
Z punktu widzenia naszych rozwa¿añ szczególnie interesuj¹ce s¹ art. 6
i 7 Umowy, okrelaj¹ce tryb procedury opcji. Pierwszy z nich dotyczy³ osób
posiadaj¹cych prawo do zmiany obywatelstwa z radzieckiego na polskie. Jeli
w dniu zawierania porozumienia znajdowa³y siê one na terytorium ZSRR5,
wówczas mog³y w terminie do 1 listopada 1945 r. z³o¿yæ za porednictwem
lokalnej administracji wniosek zaadresowany do Komisji Prezydium Rady
Najwy¿szej ZSRR ds. przyjêcia, zmiany i pozbawienia obywatelstwa 6.
W przypadku, gdyby zainteresowani opcj¹ znajdowali siê 6 lipca 1945 r.
w Polsce lub na terytoriach pañstw trzecich, wówczas w takim samym terminie mogli zg³osiæ siê do radzieckiej placówki dyplomatycznej (odpowiedniej dla
miejsca zamieszkania) w celu z³o¿enia podania do wspomnianej Komisji.
Z zapisów Umowy wynika, ¿e jeli zainteresowana osoba stawi³aby siê
w ambasadzie ZSRR na terytorium pañstwa trzeciego i wyrazi³aby wolê przyjêcia obywatelstwa polskiego, wówczas  zgodnie z art. 3 Umowy  mia³aby
prawo do zapewnienia przejazdu do ZSRR, a stamt¹d do repatriacji do Polski.
W art. 7 Umowy wyjaniono tryb zmiany obywatelstwa polskiego na
radzieckie przewidziany dla osób niepolskiej i nie¿ydowskiej narodowoci, ale
tylko tych przebywaj¹cych 6 lipca 1945 r. na obszarze Polski. Mia³y one
zg³osiæ siê do polskich urzêdów w celu zrzeczenia siê obywatelstwa polskiego,
a nastêpnie poddaæ siê przewidzianej prawem procedurze przyjêcia obywatelstwa ZSRR. Ponadto w omawianym porozumieniu przez przemilczenie wykluczono z mo¿liwoci opcji na rzecz Polski osoby narodowoci bia³oruskiej,
litewskiej, rosyjskiej, rusiñskiej i ukraiñskiej, mieszkaj¹ce w ZSRR lub posiadaj¹ce obywatelstwo radzieckie i znajduj¹ce siê na obszarze Polski oraz Polaków i ¯ydów  przedwojennych obywateli pañstwa Stalina.
Praktyka wykonywania postanowieñ lipcowej Umowy wskazywa³a na to,
¿e prawo do przyznawania obywatelstwa polskiego i jednostronnego rozstrzygania, kto móg³ byæ obywatelem Polski, przys³ugiwa³o Zwi¹zkowi Radzieckie5 Pod tym pojêciem strony Umowy rozumia³y obszary, które Sowieci sami uznawali za
swoje terytorium, zatem tak¿e i wschodnie województwa II Rzeczypospolitej, zagarniête jeszcze
w 1939 r. Jednak polsko-radziecka umowa, sankcjonuj¹ca w wietle prawa miêdzynarodowego
objêcie tych terenów radzieckim zwierzchnictwem, zosta³a zawarta 16 sierpnia 1945 r. (a ratyfikowana 5 lutego 1946 r.), zatem ju¿ po podpisaniu Umowy o obywatelstwie i repatriacji. W tym
punkcie lipcowe porozumienie zawiera³o bardzo powa¿ne uchybienie prawne. Terytorium
ZSRR nale¿a³oby zatem interpretowaæ w³aciwie jako g³êbia ZSRR, tj. obszary tego pañstwa
w granicach przedwojennych.
6 Dalej: Komisja Prezydium RN ZSRR ds. obywatelstwa.
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mu. Ponadto rz¹d ZSRR uznawa³ przebywaj¹cych na jego terytorium obywateli II RP za w³asnych poddanych, którym  o ile byli Polakami lub ¯ydami
 zezwala³ na przyznanie (odzyskanie) polskiego obywatelstwa, podobnie jak
tym polskiej i ¿ydowskiej narodowoci obywatelom przedwojennej Polski,
którzy przebywali w ojczynie lub w innych pañstwach, a których wci¹¿
uznawa³ za obywateli radzieckich. Nale¿y wobec tego zadaæ pytanie, jakie
kryteria stosowa³y strony uk³adu w okreleniu, wobec których obywateli
II RP, przebywaj¹cych poza granicami Polski i ZSRR, mia³ zastosowanie
art. 6 Umowy z lipca 1945 r. Jedyne przedstawione w niej kryteria dotycz¹
narodowoci (Polacy i ¯ydzi) oraz faktu posiadania obywatelstwa Polski
przed 17 wrzenia 1939 r. Z pewnoci¹ twórcy uk³adu (czyli radziecki resort
spraw zagranicznych) mieli na myli osoby pochodz¹ce z Zachodniej Bia³orusi, Zachodniej Ukrainy i Wileñszczyzny, którym Prezydium RN ZSRR dekretami z lat 19391940 nada³o obywatelstwo radzieckie.
Umowa zezwala³a TRJN na przyznanie prawa zmiany obywatelstwa polskiego Bia³orusinom, Litwinom, Rosjanom, Rusinom i Ukraiñcom, ale tylko
w przypadku, gdy 6 lipca 1945 r. znajdowali siê oni na terytorium Polski
poja³tañskiej. O sytuacji prawnej obywateli II RP tych narodowoci, przebywaj¹cych wówczas na obszarach pañstw trzecich Umowa milczy. Z jej zapisów
mo¿na wnioskowaæ, ¿e osoby te bez wzglêdu na obywatelstwo (polskie lub
radzieckie) nie posiada³y prawa opcji na rzecz ¿adnej z jej stron i nie podlega³y
repatriacji. Czy oznacza³o to, ¿e o te osoby nie upomina³ siê Zwi¹zek Radziecki, a ludowa Polska je w zasadzie ignorowa³a? Oczywicie nie by³o tak
w ka¿dym przypadku, a stosunek obu pañstw do tych grup ludnoci zale¿a³
przede wszystkim od ich aktualnych interpretacji przepisów lipcowej Umowy.
Zawieraj¹c porozumienie w takim kszta³cie TRJN wiadomie zrzek³ siê
zwierzchnoci nad obywatelami II RP o innej ni¿ polska i ¿ydowska narodowoci, którzy przebywali za granic¹ (zarówno w ZSRR i w pañstwach trzecich).
Zapisy porozumienia w zasadzie wy³¹czaj¹ce polsk¹ dyplomacjê z procesu opcji
mo¿na t³umaczyæ rozwijaj¹c¹ siê dopiero sieci¹ ambasad i konsulatów Polski,
ale bardziej przekonuje mnie pogl¹d, ¿e to raczej wasalny charakter rz¹du
Edwarda Osóbki-Morawskiego wobec Stalina mia³ tu wiêksze znaczenie.
Mimo niew¹tpliwych starañ Ambasady RP w Moskwie, aby w Umowie znalaz³y siê zapisy korzystne dla obywateli polskich, jej ostateczny kszta³t okaza³
siê ma³o zadowalaj¹cy.
Jesieni¹ 1945 r. Polska przedstawi³a ZSRR swoje w¹tpliwoci dotycz¹ce
stosowania Umowy wobec obywateli II RP przebywaj¹cych w pañstwach
trzecich. Powodem interwencji by³a instrukcja Ludowego Komisariatu Spraw
Zagranicznych ZSRR dla radzieckich placówek dyplomatycznych, z której
wynika³o, ¿e obywatele II RP polskiej i ¿ydowskiej narodowoci, pochodz¹cy
z obszarów zagarniêtych przez Sowietów, a przebywaj¹cy za granic¹ (poza
Polsk¹) i uznawani przez ZSRR za obywateli radzieckich, powinni (jeli
chcieli odzyskaæ obywatelstwo polskie) repatriowaæ siê do ZSRR, a dopiero
stamt¹d  po pomylnym przejciu opcji  mieli prawo do wyjazdu do Polski.
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30 wrzenia 1945 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (MSZ) przekaza³o
Ambasadzie ZSRR w Warszawie notê, w której poddano krytycznej ocenie
tak¹ interpretacjê Umowy (notabene poprawn¹). Wskazano, ¿e stosowanie jej
w praktyce utrudni repatriacjê Polaków z ró¿nych stron wiata, a opublikowanie instrukcji w prasie zagranicznej jedynie spowoduje obawy obywateli
polskich przed represjami ze strony ZSRR po ich ewentualnym przyjedzie
do tego kraju. 8 padziernika 1945 r. wys³ano do radzieckiej ambasady drug¹
notê, w której z kolei opisano bezcelowoæ przechodzenia opcji w radzieckich
placówkach dyplomatycznych przez Polaków i ¯ydów, którzy 6 lipca 1945 r.
przebywali za granic¹ i zgodnie z postanowieniami Umowy byli uznawani za
obywateli radzieckich. By pomylnie przejæ przez procedurê, musieliby oni
okazaæ dokumentacjê, potwierdzaj¹c¹ ich polskie obywatelstwo sprzed wojny.
Sp³ywaj¹ce wówczas do Ambasady RP w Moskwie i MSZ w Warszawie informacje o braku takich dowodów polskoci u wiêkszoci przystêpuj¹cych do
opcji polskich wygnañców w g³êbi ZSRR kaza³y przypuszczaæ, ¿e podobne
problemy mieliby tak¿e rodacy za granic¹7. Polski resort spraw zagranicznych sugerowa³ rozwi¹zanie tego problemu poprzez uzgodnienie terminu
prekluzyjnego (np. 31 grudnia 1945 r.). Po jego up³ywie zainteresowani, o ile
nie wyrazili woli pozostania przy obywatelstwie ZSRR, staliby siê obywatelami polskimi. Strona radziecka nie sformu³owa³a pisemnej odpowiedzi na ten
projekt, jednak ambasador ZSRR w Warszawie, Wiktor Lebiediew, ustnie
zapewni³ polsk¹ dyplomacjê, ¿e kwestia obywatelstwa tych osób bêdzie interpretowana na korzyæ Polski8.
Oficjalne stanowisko w sprawie stosowania postanowieñ lipcowej umowy
Polska zajê³a dopiero w po³owie 1946 r., kiedy w³anie up³ywa³ prolongowany
termin zakoñczenia repatriacji, odbywaj¹cej siê na jej podstawie. Wówczas
chodzi³o jednak o problem ustalenia obywatelstwa poszczególnych grup ludnoci polskiej przebywaj¹cych poza Polsk¹ i ZSRR. 19 czerwca 1946 r. MSZ
wyda³ Zarz¹dzenie (oznaczone numerem 11) o nadzwyczajnej jednorazowej
rejestracji obywateli polskich za granic¹. Jego celem by³a selekcja potencjalnych repatriantów i wyeliminowanie grup obywateli II RP niepo¿¹danych
przez powojenne w³adze Polski. Rz¹d w Warszawie postanowi³ zatem ograniczyæ mo¿liwoæ przyjazdu do ojczyzny tym, których uznawa³ za zagro¿enie.
Skutecznym narzêdziem uniemo¿liwiaj¹cym repatriacjê poszczególnym osobom by³o pozbawienie ich obywatelstwa polskiego9.
7 Por.: W. Marciniak, Procedura zmiany obywatelstwa polskich zes³añców w g³êbi Zwi¹zku
Radzieckiego w 1945 r., My, Sybiracy 2010, nr 21, s. 721.
8 Nota MSZ do ambasady ZSRR z 08.10.1945 r., Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (dalej: AMSZ), sygn. 6-30-461, k. 1920; Informator Ministerstwa Spraw
Zagranicznych RP z 29.11.1945 r., Archiwum Akt Nowych w Warszawie, zespó³ akt: Generalny
Pe³nomocnik Rz¹du ds. Repatriacji, sygn. 474, k. 12; H. Bartoszewicz, Rola ambasadora Henryka Raabego w realizacji polsko-sowieckiej umowy repatriacyjnej, Studia z Dziejów Rosji i Europy rodkowo-Wschodniej 1995, t. XXX, s. 91.
9 J. Wróbel, Na rozdro¿u historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach
19451949, £ód 2009, s. 164165.
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Do Zarz¹dzenia do³¹czono m.in. Instrukcjê dotycz¹c¹ rejestracji osób,
które naby³y, wzglêdnie którym przywrócono obywatelstwo polskie na podstawie umowy polsko-radzieckiej z dnia 6 lipca 1945 r.10. Dokument ten
zawiera oficjalne wytyczne dla polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych w kwestii interpretacji lipcowego uk³adu. Warto zacytowaæ fragment
odnosz¹cy siê bezporednio do sytuacji prawnej zes³añców w g³êbi ZSRR,
którym to porozumienie otwiera³o drogê do powrotu do ojczyzny: [ ]
o zmianê obywatelstwa radzieckiego i przesiedlenia do Polski mog¹ ubiegaæ
siê osoby narodowoci polskiej i ¿ydowskiej, zamieszka³e na terytorium
ZSRR, które do dnia 17 wrzenia 1939 r. posiada³y obywatelstwo polskie,
a póniej obywatelstwo to utraci³y, b¹d przez nabycie obywatelstwa ZSRR
z mocy samego prawa na skutek przy³¹czenia wschodnich obszarów Polski
przedwrzeniowej do ZSRR, zgodnie zreszt¹ z wol¹ ludnoci zamieszka³ej na tych obszarach, wyra¿on¹ w powszechnym g³osowaniu ludowym,
b¹d te¿ przez nabycie obywatelstwa ZSRR po dniu 17 wrzenia 1939 r.
w inny sposób, np. w drodze nadania uprawnienia, uznania lub przysposobienia itp.11.
Cytowany fragment jest dobrym przyk³adem sposobu mylenia ówczesnego kierownictwa resortu spraw zagranicznych o relacjach Polski ze Zwi¹zkiem Radzieckim. Uwagê zwracaj¹ sformu³owania odnosz¹ce siê do wydarzeñ na wschodzie Polski po 17 wrzenia 1939 r.  aneksja po³owy jej
obszarów przez radzieckiego agresora mia³a byæ pokojow¹ cesj¹, która odby³a
siê jakoby zgodnie z wol¹ zamieszka³ej tam ludnoci. Do porz¹dku dziennego
polskie MSZ doby stalinowskiej przesz³o nad faktem  wed³ug autorów dokumentu  w zasadzie p³ynnej i bezkolizyjnej utraty obywatelstwa polskiego
przez setki tysiêcy mieszkañców II Rzeczypospolitej.
W instrukcji doprecyzowano, kto mieci³ siê w kategorii osób, które naby³y obywatelstwo ZSRR z mocy samego prawa. Nale¿eli do niej obywatele
polscy do 17 wrzenia 1939 r. narodowoci polskiej lub ¿ydowskiej, którzy
6 lipca 1945 r. przebywali w ZSRR, a którzy obywatelstwo polskie nabyli
przede wszystkim w okolicznociach wyszczególnionych w Ustawie o obywatelstwie Pañstwa Polskiego z 20 stycznia 1920 r.12 (art. 2, ust. 1, lit. b oraz d),
tj. posiadali prawo swojszczyzny w jednej z gmin na obszarze Pañstwa
Polskiego, stanowi¹cym poprzednio czêæ sk³adow¹ Pañstwa Austriackiego
lub Wêgierskiego (a po 17 wrzenia 1939 r. bêd¹cym pod w³adaniem radzieckim  W.M.); byli zapisani do gminy miejskiej lub wiejskiej, albo do jednej
z organizacji stanowych na ziemiach b. Cesarstwa Rosyjskiego, jakie wcho10 Rejestracja osób, które naby³y, wzglêdnie którym przywrócono obywatelstwo polskie na
podstawie umowy polsko-radzieckiej z dnia 6 lipca 1945 r.  instrukcja do³¹czona do Zarz¹dzenia MSZ nr 11 z 19.06.1946 r. o nadzwyczajnej, jednorazowej rejestracji obywateli polskich za
granic¹, AMSZ, sygn. 14-2-27, k. 16 (w teczce wstêpuje paginacja wielokrotna).
11 Regulacje dotycz¹ce obywatelstwa ZSRR zawiera³a ustawa z 19.08.1938 r., a tak¿e
art. 21 Konstytucji ZSRR z 1936 r.
12 Dziennik Ustaw 1920, nr 7, poz. 44.
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dz¹ w sk³ad Pañstwa Polskiego13 (a od wrzenia 1939 r. bêd¹cych pod
okupacj¹ radzieck¹), a tak¿e urodzili siê na obszarach Królestwa Polskiego
lub Królestwa Pruskiego (chodzi³o o te tereny, które po 1918 r. wesz³y
w sk³ad Polski). Ponadto spe³niali kryteria nabycia obywatelstwa polskiego,
okrelone w innych aktach prawnych z okresu II Rzeczypospolitej14. W instrukcji zaznaczono, ¿e zapisy lipcowej Umowy dotycz¹ce zmiany obywatelstwa radzieckiego na polskie nie dotyczy³y tych osób sporód powy¿szej kategorii, które 6 lipca 1945 r. nie przebywa³y na terytorium ZSRR lub wówczas
tam zamieszkiwa³y, ale posiada³y dokumenty (np. paszporty) wydane przez
organy Demokratycznego Pañstwa Polskiego (czyli ludow¹ Polskê, nie za
rz¹d RP na uchodctwie). Osoby takie mia³y byæ uwa¿ane przez placówki
konsularne i dyplomatyczne za obywateli polskich, podobnie jak wszyscy ci,
którzy nie nale¿eli do opisanej wy¿ej kategorii (tj. byli narodowoci polskiej
lub ¿ydowskiej ale przed wojn¹ uzyskali obywatelstwo polskie na innych
zasadach), nawet gdyby pochodzili i zamieszkiwali obszary Polski anektowane przez ZSRR w 1939 r. lub stale przebywali w Zwi¹zku Radzieckim
w granicach sprzed 1939 r., chyba ¿e po 17 wrzenia 1939 r. uzyskali obywatelstwo radzieckie w drodze nadania uprawnienia, uznania, przysposobienia,
objêcia urzêdu publicznego lub wcielenia do Armii Czerwonej.
Przedwojenni obywatele RP narodowoci polskiej lub ¿ydowskiej uwa¿ani przez nowe w³adze w Warszawie za obywateli ZSRR powinni (jeli wyrazili tak¹ wolê) poddaæ siê procedurze opcji  jeli przebywali w ZSRR
 w odpowiednich urzêdach administracji pañstwowej, a w przypadku zamieszkania poza ZSRR (w tym w Polsce)  w radzieckich placówkach dyplomatycznych.
W Instrukcji odniesiono siê tak¿e do by³ych obywateli II RP, którzy
obywatelstwo ZSRR uzyskali przed 17 wrzenia 1939 r. Powo³uj¹c siê na
przywo³ane w Umowie dekrety Prezydium RN ZSRR z 22 czerwca i 14 lipca
1944 r. jej autorzy uznali, ¿e osoby takie mog³y ubiegaæ siê przyznanie im
obywatelstwa polskiego, jeli by³y narodowoci polskiej. Podania opcyjne mog³y kierowaæ  w zale¿noci czy przebywa³y w ZSRR, czy poza jego granicami
 do odpowiednich radzieckich instytucji pañstwowych. Na tych samych zasadach analogiczne prawa mia³y przys³ugiwaæ tak¿e przedwojennym obywatelom ZSRR narodowoci polskiej, którzy nigdy nie posiadali obywatelstwa
polskiego, a tak¿e Polakom  obywatelom niepodleg³ej Estonii, Litwy i £otwy,
13 W ródle dodano, ¿e w obu przypadkach chodzi³o o obszary, które po 17 wrzenia 1939 r.
wesz³y w sk³ad ZSRR.
14 Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z 11 czerwca 1921 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Zagranicznych i Ministrem Skarbu w przedmiocie nabycia i utraty
obywatelstwa polskiego na zasadzie art. VI traktatu pokoju miêdzy Polsk¹ a Rosj¹ i Ukrain¹,
podpisanego w Rydze 18 marca 1921 r. (Dziennik Ustaw 1921, nr 59, poz. 375); Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 1922 r., zawieraj¹ce przepisy przechodnie w przedmiocie
obywatelstwa na obszarze Ziemi Wileñskiej (Dziennik Ustaw 1922, nr 63, poz. 565).
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aktualnie posiadaj¹cym obywatelstwo radzieckie (bez wzglêdu na czas oraz
okolicznoci jego przyjêcia)15.
W dokumencie znajdziemy tak¿e wyjanienia dotycz¹ce osób narodowoci bia³oruskiej, litewskiej, rosyjskiej, rusiñskiej i ukraiñskiej, które do
17 wrzenia 1939 r. posiada³y obywatelstwo polskie (nabyte na zasadach
okrelonych w wy¿ej wymienionych aktach prawnych II RP), a w dniu 6 lipca
1945 r. przebywa³y w Polsce albo na terytorium pañstwa trzeciego. W wietle
prawa mia³y one byæ obywatelami radzieckimi, a jeli zamieszkiwa³y w Polsce  podlega³y przesiedleniu do ZSRR zgodnie z umow¹ z 6 lipca 1945 r.
oraz tzw. umowami republikañskimi, zawartymi we wrzeniu 1944 r. pomiêdzy PKWN a rz¹dami republik Bia³orusi, Litwy i Ukrainy. Jeli jednak naby³y obywatelstwo polskie w innym trybie i przebywa³y na terenie Polski, mia³y
byæ uznawane zarówno przez Polskê, jak i ZSRR za obywateli polskich. Przys³ugiwa³o im oczywicie prawo opcji na rzecz ZSRR, ale nie musia³y z niego
skorzystaæ. Jeli znajdowa³y siê za granic¹, wówczas zalecano postrzegaæ je
jako obywateli radzieckich  bez wzglêdu na tytu³ prawny, z którego otrzyma³y obywatelstwo II RP. Choæ w instrukcji nie napisano tego wprost, z jej
treci wynika, ¿e te osoby nie podlega³y przesiedleniu do ZSRR.
Tymczasem na pocz¹tku 1947 r. do polskiego MSZ zwróci³a siê Ambasada
USA w Warszawie z prob¹ o wyjanienie statusu prawnego osób narodowoci ukraiñskiej, które przebywa³y w amerykañskiej strefie okupacyjnej
w Niemczech. Chodzi³o o ok. 60 tys. ludzi pochodz¹cych z terenów przed
wojn¹ nale¿¹cych do Polski, natomiast ówczenie znajduj¹cych siê w granicach ZSRR. Biuro Konsularne MSZ  powo³uj¹c siê na opisan¹ wy¿ej Instrukcjê, na Umowê z 6 lipca 1945 r. oraz na Ustawê o obywatelstwie Pañstwa Polskiego z 1920 r.  wyda³o opiniê, ¿e osoby te by³y obywatelami
radzieckimi. Na ten fakt nie wp³ywa³o  zdaniem urzêdników resortu  to, ¿e
w chwili podpisywania lipcowej umowy nie przebywa³y one na terenie ZSRR.
Wystarczaj¹cym i w zasadzie jedynym warunkiem koniecznym do nabycia
przez nich z mocy prawa obywatelstwa radzieckiego mia³a byæ ich narodowoæ i tytu³ otrzymania obywatelstwa II RP (np. na podstawie posiadania
prawa swojszczyzny)16.
26 marca 1947 r. naczelnik Wydzia³u Amerykañskiego MSZ  Marian
B. Cieplak  zwróci³ siê do prof. Juliana Makowskiego  ówczesnego dyrektora
Biura Prawnego MSZ  z prob¹ o dalsze konsultacje. J. Makowski by³ uznanym autorytetem w dziedzinie prawa miêdzynarodowego, przedwojennym dyplomat¹, wyk³adowc¹ akademickim i jednym ze wspó³twórców Ustawy o obywatelstwie polskim z 1920 r., na któr¹ powo³ywa³o siê Biuro Konsularne17.
15

Oznacza³o to, ¿e zasada ta mia³a dotyczyæ tak¿e tych, którzy obywatelstwo ZSRR przyjêli przed aneksj¹ pañstw ba³tyckich przez Zwi¹zek Radziecki w 1940 r. W praktyce w³adze tego
kraju odmawia³y prawa do opcji i repatriacji Polakom  przedwojennym obywatelom ZSRR.
16 Pismo M. Cieplaka (naczelnika Wydzia³u Amerykañskiego MSZ) do J. Makowskiego
(dyrektora Biura Prawnego MSZ) z 26.03.1947 r., AMSZ, sygn. 14-2-27, k. 1.
17 Ibidem.
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2 kwietnia 1947 r. gotowa by³a ju¿ opinia prof. Makowskiego. Oprócz
charakterystyki sytuacji prawnej Ukraiñców, przebywaj¹cych w amerykañskiej strefie okupacyjnej w Niemczech, znalaz³a siê w niej tak¿e interpretacja
zasad uzyskiwania obywatelstwa polskiego na podstawie Umowy z 6 lipca
1945 r. Z przykroci¹ muszê stwierdziæ, ¿e w danym przypadku stan prawny
jest sprzeczny z naszym interesem politycznym, który by wymaga³, ¿eby tych
60 000 Ukraiñców przestano uwa¿aæ za obywateli polskich  napisa³ na
wstêpie. W pierwszych akapitach dyrektor Biura Prawnego MSZ odniós³ siê
do intencji twórców przedwojennej ustawy o polskim obywatelstwie. Podda³
krytyce b³êdne  jego zdaniem  interpretacje jej zapisów przez pracowników
Biura Konsularnego MSZ. Wprowadzenie do Ustawy z 1920 r. pojêæ wyszczególnionych w jej art. 2 (o prawie swojszczyzny, o zapisaniu do ksi¹g sta³ej
ludnoci by³ego Królestwa Polskiego, o sta³ym zamieszkaniu w zaborze pruskim czy przynale¿noci do gminy miejskiej lub wiejskiej albo do jednostki
organizacji stanowej Cesarstwa Rosyjskiego na terenach, które po I wojnie
wiatowej wesz³y w sk³ad Polski) mia³o na celu ustalenie kryteriów, na podstawie których mo¿na by by³o utworzyæ pierwsz¹, podstawow¹ masê obywateli nowego Pañstwa Polskiego, nie za stworzenie jakich odrêbnych zasad
dla osób np. o niepolskiej narodowoci. Po ostatecznym utworzeniu siê Rzeczypospolitej, pojêcia te zniknê³y z polskiego prawa politycznego i nie by³o
ju¿ zupe³nie mowy o swojszczynie czy zapisaniu do rejestrów stanowych.
Wszyscy obywatele polscy stali siê sobie równi i nikt nie by³ przypisany
[rozstrzelenie tekstu w oryginale  W.M.] do jakiego specjalnego obszaru,
a prawo zna³o tylko obywateli polskich i nic poza tym  konstatowa³ prof.
Julian Makowski18.
W swojej opinii prof. Makowski za punkt odniesienia do rozwa¿añ nad
polskim obywatelstwem w stosunkach z ZSRR (i w kontekcie Umowy
z 6 lipca 1945 r.) przyj¹³ nie 17 wrzenia 1939 r. (jak czyni³o to MSZ), ale fakt
cesji19 wschodnich obszarów II RP na rzecz ZSRR, dokonanej przez nowe
w³adze Polski. W jego interpretacji obywatelstwo odpowiednich republik
zwi¹zkowych20 przymusowo i hoc momento naby³y tylko te osoby, które
w chwili dokonywania tych zmian terytorialnych znajdowa³y siê na obszarach
cedowanych. Natomiast pozostali obywatele II RP  pochodz¹cy z obszarów
18

Opinia J. Makowskiego dla M.B. Cieplaka z 02.04.1947 r., AMSZ, sygn. 14-2-27, k. 2.
W ródle u¿yto sformu³owania cesja, które dotyczy dobrowolnego przekazania czêci
terytorium. W kontekcie historycznym oraz prawno-miêdzynarodowym zmianê przebiegu granicy polsko-radzieckiej w 1944 r. powinno siê nazywaæ aneksj¹. O ile PKWN faktycznie nieprzymuszenie zrzek³ siê praw do obszarów wschodnich II RP, to jednak trudno okreliæ go mianem
legalnego rz¹du Polski, a fakt owej cesji za zgodny z prawem miêdzynarodowym. Za posiadaj¹c¹ prawn¹ legitymacjê trzeba natomiast uznaæ Umowê miêdzy RP a ZSRR o polsko-radzieckiej granicy pañstwowej z 16 sierpnia 1945 r. i zapewne to jej postanowienia mia³ na myli prof.
Makowski. Por.: Uchwa³a Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 30 kwietnia 1996 r. (Dziennik
Ustaw 1996, nr 63, poz. 304).
20 W tym punkcie prof. Makowski siê myli³, bowiem na mocy Konstytucji ZSRR z 1936 r.
istnia³o tylko obywatelstwo zwi¹zkowe.
19
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przekazanych Sowietom  nadal byli obywatelami polskimi i to bez wzglêdu na ich narodowoæ (prof. Makowski pyta³ retorycznie jak skonstatowaæ?
pochodzenie danej osoby) oraz miejsce aktualnego zamieszkania (oczywicie
z wy³¹czeniem ZSRR). Autor opinii powo³a³ siê przy tym na art. 2 Umowy
z 6 lipca 1945 r., który mówi o dobrowolnej zmianie obywatelstwa polskiego
(na radzieckie) osób narodowoci bia³oruskiej, litewskiej, rusiñskiej, rosyjskiej i ukraiñskiej. Jeli z chwil¹ cesji tak¿e i one mia³yby staæ siê automatycznie poddanymi radzieckimi, jaki by³by sens przyznawaæ im prawo do
dobrowolnego zrzeczenia siê obywatelstwa polskiego?  zastanawia³ siê
J. Makowski. Jeli np. Bia³orusini, Rosjanie czy Ukraiñcy  przedwojenni
polscy obywatele, przebywaj¹cy po 1945 r. w Polsce lub w innym kraju (poza
Sowietami), nie wyrazili ¿yczenia przyjêcia obywatelstwa ZSRR, nale¿a³o
uznawaæ ich za obywateli RP. Zatem wspomniani Ukraiñcy, którzy przybyli
do amerykañskiej strefy okupacyjnej w Niemczech jako obywatele polscy,
w wietle lipcowej Umowy nadal nimi pozostali, mimo odst¹pienia przez
Polskê ZSRR czêci Ma³opolski Wschodniej, chyba ¿e osoby te owiadczy³y, ¿e
chcia³y przyj¹æ obywatelstwo ZSRR. Taki jest stan prawny. Jak wybrn¹æ
z tego nieprzyjemnego dylematu pozostawiam do decyzji politycznej  podsumowa³ swój wywód prof. Julian Makowski21.
Z dokumentacji archiwalnej wynika, ¿e polski aparat urzêdniczy mia³
wyrane problemy z interpretacj¹ zasad nabywania lub utraty obywatelstwa
polskiego, okrelonych w Umowie z 6 lipca 1945 r. Dyrektor Biura Prawnego
MSZ sporz¹dzi³ wiêcej notatek i opinii wprost odnosz¹cych siê do tego porozumienia. W jednej z nich stwierdzi³ wprost, ¿e nie stwarza³o ono podstaw do
generalnej, automatycznej utraty obywatelstwa polskiego przez osoby
o niepolskiej lub nie¿ydowskiej narodowoci, zamieszkuj¹ce obszary Polski
poja³tañskiej lub przebywaj¹ce za granic¹ w momencie odst¹pienia ZSRR
terytoriów po³o¿onych na wschód od linii Curzona. Nale¿a³o ich zatem nadal
uznawaæ za obywateli polskich. Obywatelstwo ZSRR nabyli natomiast mieszkañcy terenów utraconych przez Polskê na rzecz ZSRR, którzy przebywali na
nich w chwili cesji, a prawo do odzyskania obywatelstwa polskiego przys³ugiwa³o jedynie Polakom i ¯ydom. Ponadto prof. Makowski konsekwentnie
podtrzymywa³ opiniê, ¿e tytu³ nabycia obywatelstwa II RP nie móg³ byæ
brany pod uwagê w ocenie przynale¿noci do powojennego pañstwa polskiego
jakiejkolwiek grupy ludnoci22.
Logiczna i poparta naukowym dowiadczeniem analiza lipcowej Umowy
autorstwa prof. Juliana Makowskiego, niestety, nie sta³a siê polsk¹ oficjaln¹
wyk³adni¹ interpretacji jej zapisów. Polskie placówki dyplomatyczne mia³y
powa¿ne trudnoci ze stwierdzaniem obywatelstwa polskiego osób pochodz¹cych z obszarów Polski wcielonych do ZSRR. Przyk³adowo Ambasada RP
21

Opinia J. Makowskiego , k. 34.
Por.: Notatka J. Makowskiego, b.d., AMSZ, sygn. 14-2-27, k. 5; Notatka J. Makowskiego
w sprawie interpretacji art. 6, p. 3 Traktatu Ryskiego, tam¿e, s. 68.
22
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w Waszyngtonie i Konsulat RP w Nowym Jorku nie by³y w stanie ustaliæ
podstawy prawnej uznania za obywateli Polski mieszkañców wschodnich województw II RP, zw³aszcza o niepolskiej i nie¿ydowskiej narodowoci. By³o to
szczególnie k³opotliwe podczas wszczynania skomplikowanych procedur deportacyjnych23.
Tymczasem do MSZ nap³ywa³y informacje o innej ni¿ polska interpretacji lipcowej Umowy, stosowanej przez dyplomacjê radzieck¹. W³adze ZSRR
 mimo opisywanych wy¿ej polskich interwencji  nakazywa³y swoim zagranicznym przedstawicielstwom wcielanie w ¿ycie wewnêtrznej instrukcji, zawieraj¹cej wskazówki niekorzystne dla Polski. Strona radziecka odmówi³a
nawet przekazania jej kopii Polskiej Delegacji w Komisji Mieszanej24, czego
Polacy domagali siê jeszcze w 1945 r. Ponadto rz¹d radziecki nie og³osi³
¿adnego aktu wykonawczego dotycz¹cego Umowy, a kwestie zwi¹zane ze
zmian¹ obywatelstwa traktowa³ wy³¹cznie jako wewnêtrzn¹ sprawê ZSRR25.
Wed³ug informacji Przedstawicielstwa RP w Ottawie z maja 1947 r. Wydzia³ Konsularny Ambasady ZSRR w Kanadzie inaczej traktowa³ poszczególnych przedstawicieli diaspory ukraiñskiej, pochodz¹cej ze wschodnich obszarów przedwojennej Polski. Tych, którzy polskie obywatelstwo otrzymywali na
podstawie m.in. art. 2 Ustawy z 1920 r. uwa¿ano za obywateli radzieckich,
natomiast osoby, które naby³y obywatelstwo II RP z innego tytu³u uznawano
za przynale¿nych do pañstwa polskiego. By³o to jednak sprzeczne z polskim
rozumieniem zakresu dzia³ania Umowy wobec obywateli II RP na terytorium
pañstw trzecich, sformu³owanym w czerwcu 1946 r. Z kolei radzieckie placówki dyplomatyczne m.in. w Argentynie, w Austrii (w tym przypadku tak¿e
radzieckie w³adze wojskowe), w Brazylii czy w Kanadzie za obywateli radzieckich uznawa³y w zasadzie wszystkich przebywaj¹cych w tych pañstwach obywateli II RP, którzy pochodzili lub chocia¿ przebywali we wrzeniu 1939 r. na obszarach Polski anektowanych przez ZSRR. W radiu oraz
w prasie zamieszczano komunikaty wzywaj¹ce Polaków do sk³adania w radzieckich przedstawicielstwach dokumentów polskich i odbioru radzieckich.
Wielu obywateli II RP zastosowa³o siê do tych poleceñ, s¹dz¹c, ¿e polskie
placówki dyplomatyczne nie zostan¹ rych³o otwarte. Tymczasem radzieccy
dyplomaci rozpoczynali wobec tych osób procedury repatriacyjne26.
Wobec licznych sygna³ów p³yn¹cych od polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych o problemach interpretacyjnych zwi¹zanych z Umow¹
z 6 lipca 1945 r., Ministerstwo Administracji Publicznej (MAP) 6 sierpnia
1948 r. wyda³o Okólnik nr 6727, skierowany do wojewodów, prezydentów
23

Notatka Wydzia³u Amerykañskiego MSZ z 16.12.1948 r., AMSZ, sygn. 14-2-27, k. 99v.
Polsko-Radziecka Komisja Mieszana ds. Ewakuacji zosta³a powo³ana na mocy art. 8
Umowy z 6 lipca 1945 r. i spe³nia³a funkcjê koordynatora akcji repatriacyjnej z g³êbi ZSRR.
25 Notatka MSZ z 24.05.1949 r. dotycz¹ca interpretacji umowy polsko-radzieckiej z dn.
06.07.1945 r. w praktyce urzêdów konsularnych ZSRR, AMSZ, sygn. 14-2-27, k. 18.
26 Tam¿e.
27 Okólnik nr 67 Ministra Administracji Publicznej z 06.08.1948 r., AMSZ, sygn. 14-2-27,
k. 1112.
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miast (£odzi, Warszawy oraz stanowi¹cych powiaty miejskie) i starostów
powiatowych, okrelaj¹cy zasady stwierdzenia obywatelstwa osób przebywaj¹cych poza granicami Polski (we wrzeniu 1948 r. resort przekaza³ go MSZ
do przes³ania polskim placówkom dyplomatycznym)28. W celu ujednolicenia
zasad interpretacji obywatelstwa polskiego i rejestracji zainteresowanych powiadczeniem swojego polskiego pochodzenia, resorty administracji publicznej i spraw zagranicznych opracowa³y specjalny kwestionariusz osobowy, do
którego nale¿a³o do³¹czyæ dokumentacjê potwierdzaj¹c¹ fakt posiadania polskiego obywatelstwa przed wybuchem II wojny wiatowej. W przypadku niemo¿noci wylegitymowania siê takimi dowodami polskoci, zalecano wskazanie adresów osób mog¹cych powiadczyæ prawdomównoæ wnioskodawcy.
W okólniku zalecano, by wiadkowie byli wypytywani o konkretne fakty
prawne z ¿ycia petenta, np. o wpisy do ksiêgi ludnoci sta³ej, posiadanie
dowodu to¿samoci, sta³ego zamieszkania na terenie Polski itp., a nie
o sprawy ogólnikowe  np. czy dana osoba faktycznie posiada³a obywatelstwo
polskie. W dokumencie znalaz³a siê nowa interpretacja postanowieñ Umowy
z 6 lipca 1945 r. Ludnoæ podlegaj¹c¹ jej dzia³aniu podzielono na trzy kategorie. Do pierwszej zaliczono osoby narodowoci polskiej lub ¿ydowskiej, które
do 17 wrzenia 1939 r. posiada³y obywatelstwo RP i pochodzi³y z obszarów
odst¹pionych Zwi¹zkowi Radzieckiemu, a które w dniu 6 lipca 1945 r.
przebywa³y poza ZSRR. Mia³y byæ one nadal uwa¿ane za obywateli polskich,
poniewa¿ przepisy lipcowego porozumienia dotycz¹ce zmiany obywatelstwa
nie mia³y wobec nich zastosowania. W kategorii drugiej znaleli siê ci obywatele polscy (do 17 wrzenia 1939 r.) narodowoci polskiej lub ¿ydowskiej,
którzy 6 lipca 1945 r. przebywali poza ZSRR, a obywatelstwo radzieckie
nabyli w wyniku indywidualnego aktu, np. nadania lub przysposobienia.
Osoby te rz¹d polski uznawa³ za obywateli ZSRR, o ile nie optowa³y na rzecz
Polski za porednictwem radzieckich placówek dyplomatycznych. Natomiast
tych obywateli II Rzeczypospolitej narodowoci bia³oruskiej, litewskiej, rosyjskiej, rusiñskiej lub ukraiñskiej, którzy w dniu zawierania polsko-radzieckiego uk³adu o obywatelstwie i repatriacji przebywali poza granicami Polski
i ZSRR, a pochodzili z obszarów przez Polskê odst¹pionych wschodniemu
s¹siadowi oraz którzy polskie obywatelstwo przed wojn¹ uzyskali z tytu³ów
wymienionych w art. 1 Ustawy o obywatelstwie Pañstwa Polskiego z 1920 r.,
zaliczono do kategorii trzeciej i uznano, ¿e naby³y wskutek odst¹pienia
ZSRR terenów, z których pochodz¹ obywatelstwo radzieckie, wobec czego
utraci³y obywatelstwo polskie. Kryterium przes¹dzaj¹cym o zaliczeniu danej
osoby do trzeciej kategorii by³ zatem tytu³ nabycia obywatelstwa polskiego.
Jeli by³ on inny ni¿ wyszczególnione w Ustawie z 1920 r. (np. przysposobienie czy nadanie), w takim przypadku dan¹ osobê nale¿a³o uznawaæ za obywatela Polski (o ile nie skorzysta³a z prawa opcji na rzecz ZSRR). Ta nowa
28 Pismo S. Osóbki (dyrektora Biura Konsularnego MSZ) do Wydzia³u Radzieckiego MSZ
z 11.12.1948 r., AMSZ, sygn. 14-2-27, k. 10.
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polska interpretacja by³a bliska praktyce, stosowanej przez dyplomacjê radzieck¹ i niewykluczone, ¿e takie w³anie intencje towarzyszy³y jej twórcom
w trakcie jej redakcji.
7 marca 1949 r. do MSZ zosta³a skierowana nota Przedstawicielstwa
Dyplomatycznego Rz¹du Federacyjnego Austrii w Warszawie29. W imieniu
w³adz w Wiedniu poproszono w niej o przekazanie odpisów regulacji prawnych, dotycz¹cych obywatelstwa ludzi pochodz¹cych Galicji Wschodniej (czyli
obszarów le¿¹cych wówczas w granicach ZSRR)30. W polskim resorcie spraw
zagranicznych uznano, ¿e chodzi³o o Umowê z 6 lipca 1945 r., jednak miano
w¹tpliwoci, czy mo¿na by³o przekazaæ jej kopiê Austriakom. Wed³ug odrêcznej notatki pracownika MSZ (podpis nieczytelny) do Marii Wiernej (dyrektorki generalnej w ministerstwie) porozumienie to nie by³o og³oszone ani ratyfikowane31. Nie by³a to jednak prawda  Umowa by³a przedrukowana m.in. na
³amach Wolnej Polski (organu Zwi¹zku Patriotów Polskich w ZSRR),
a 4 grudnia 1945 r. jej ratyfikacji dokona³ Boles³aw Bierut (mimo braku
klauzuli ratyfikacyjnej)32.
Pod koniec marca 1949 r. gotowa by³a odpowied dla przedstawicielstwa
Wiednia w Warszawie. Zawiera³a ona zwyczajowe potwierdzenie odbioru
noty Przedstawicielstwa oraz komunikowa³a o podjêciu kroków w celu ustalenia aktów interesuj¹cych Austriaków. Na pocz¹tku kwietnia MSZ zdecydowa³ jednak o wstrzymaniu jej wys³ania i zignorowaniu austriackiej proby33.
20 lipca 1949 r. do MSZ dotar³a kolejna nota  tym razem jednak bezporednio z urzêdu kanclerskiego Austrii, w której przypomniano o nocie sprzed
kilku miesiêcy (i o tym, ¿e Polacy wci¹¿ nie potwierdzili jej odbioru, co
w profesjonalnej dyplomacji nie by³o standardem)34. Wygl¹da jednak na to, ¿e
i ta interwencja zosta³a zignorowana, skoro 3 listopada 1949 r. przedstawicielstwo austriackie wys³a³o do rz¹du polskiego kolejn¹, trzeci¹ ju¿ notê
dotycz¹c¹ obywatelstwa osób pochodz¹cych z Galicji Wschodniej. Oczywicie
przypomniano w niej o dwóch poprzednich i zaznaczono fakt niepotwierdzenia ich odbioru przez polskie MSZ. Austriacy dawali do zrozumienia, ¿e ich
zainteresowanie statusem prawnym tych ludzi wynika z faktu przebywania
na ich terytorium obywateli II RP (pochodz¹cych z obszarów Polski przedwrzeniowej, nale¿¹cych wówczas do ZSRR), którzy podczas okupacji hitle29 Pod koniec 1945 r. Warszawa zdecydowa³a (zapewne w porozumieniu z Kremlem)
o uznaniu rz¹du Karla Rennera za oficjalne w³adze Austrii. W marcu 1946 r. w stolicy Polski
rozpocz¹³ urzêdowanie austriacki przedstawiciel polityczny. Zosta³ nim Walter Tenschert.
W. Materski, Dyplomacja Polski lubelskiej lipiec 1944marzec 1947, Warszawa [2007], s. 296297.
30 Nota Przedstawiciela Rz¹du Federacyjnego Austrii do MSZ RP z 07.03.1949 r., AMSZ,
sygn. 7-9-70, k. 1.
31 Notatka do M. Wiernej z 23.03.1949 r., AMSZ, sygn. 7-9-70, k. 2.
32 W.F. Marciniak, Powroty z Sybiru , s. 97.
33 Projekt noty MSZ RP do Przedstawicielstwa Politycznego Rz¹du Federacyjnego Austrii
w Warszawie z marca 1949 r., AMSZ, sygn. 7-9-70, k. 3.
34 Nota Wydzia³u Spraw Zagranicznych Urzêdu Kanclerskiego Austrii z 20.07.1949 r. do
MSZ RP, AMSZ, sygn. 7-9-70, k. 5.
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rowskiej podpisali niemieck¹ listê narodowociow¹. Ponadto informowali, ¿e
za spraw¹ swojego poselstwa w Londynie weszli w posiadanie radzieckiej
broszury z 1946 r., zawieraj¹cej tekst Umowy z 6 lipca 1945 r. Nie mieli
jednak pewnoci, czy ród³o to by³o w pe³ni wiarygodne i dlatego prosili
w³adze Polski o udostêpnienie im jej autentycznego tekstu (wzglêdnie
wskazania miejsca oficjalnej publikacji). Austriackie przedstawicielstwo nalega³o tak¿e, by polski rz¹d okreli³ swój stosunek do osób, w których sprawie
interweniowa³y w³adze w Wiedniu35.
Z materia³u ród³owego wynika, ¿e w MSZ miano w¹tpliwoci co do
dalszych kroków wobec postulatów rz¹du Austrii. Byæ mo¿e obawiano siê
negatywnej reakcji ZSRR na udostêpnienie tekstu lipcowej Umowy w³adzom
pañstwa trzeciego i dlatego polecono zbadaæ, czy i gdzie zosta³a ona opublikowana36. Dotarto równie¿ do wydawnictwa, o którym wspominali Austriacy.
W 1946 r. na ³amach anglojêzycznego informatora Soviet News, zwieraj¹cego zbiór oficjalnych radzieckich dokumentów i wyci¹gów prasowych, Ambasada ZSRR w Londynie zamieci³a t³umaczenie lipcowego porozumienia.
W opublikowanym przez Sowietów tekcie pominiêto jednak wiele istotnych
zapisów Umowy. By³y to fragmenty mówi¹ce o mo¿liwoci wyjazdu z ZSRR
cz³onka rodziny repatrianta (art. 4); o mianowaniu dwóch przewodnicz¹cych
Polsko-Radzieckiej Komisji Mieszanej ds. Ewakuacji (art. 8); o terminach
i trybie wyjazdu repatriantów oraz o sposobie ich informowania o mo¿liwoci
skorzystania z uk³adu (art. 10); o bud¿ecie Komisji Mieszanej oraz jej terenowych pe³nomocników (art. 11); o terminach mianowania przedstawicieli do
Komisji Mieszanej (art. 12); o dacie zakoñczenia repatriacji (31 grudnia 1945 r.)
 art. 13; o Protokole, stanowi¹cym czêæ sk³adow¹ porozumienia, w którym
zawarto techniczne szczegó³y jego realizacji (art. 14); o fakcie sporz¹dzenia
Umowy w dwóch egzemplarzach  w jêzykach odpowiednich dla ka¿dej ze
stron  oraz o dacie jej zawarcia, która by³a tak¿e pocz¹tkiem jej obowi¹zywania (art. 15). W przypadku Protoko³u pominiêto nastêpuj¹ce zapisy:
o pomocy dla repatriantów okazywanej przez rz¹dy sygnatariuszy oraz pokryciu kosztów przesiedlenia (art. 2); o kolejnoci wyjazdu (pod wzglêdem
statusu spo³ecznego i miejsca zamieszkania w ZSRR) oraz jego trybie (art. 3);
o zasadach repatriacji wychowanków polskich domów dziecka i innych zak³adów owiatowo-opiekuñczych (art. 4); o terminach opcji wiêniów (art. 5);
o rozliczeniach rodków finansowych i obligacji wyje¿d¿aj¹cych (art. 8);
o mo¿liwoci pozostania w ZSRR studentów (na czas kontynuowania nauki)
i osób zawodów specjalnych oraz o regulacjach ich pobytu (art. 9); o organach kompetentnych do przyjmowania wniosków opcyjnych (art. 10); o rz¹dowych zaliczkach na potrzeby dzia³alnoci Komisji Mieszanej (art. 11). W³a35 Nota Przedstawiciela Politycznego Rz¹du Federacyjnego Austrii do MSZ RP z 03.11.1949 r.
do MSZ RP, AMSZ, sygn. 7-9-70 k. 1.
36 Pismo M. Kodronia (naczelnika Wydzia³u Radzieckiego MSZ) do Ambasady RP w Moskwie z 27.10.1949 r., AMSZ, sygn. 7-9-70, k. 7; Notatka W. Michalewskiej (drugiego sekretarza
Ambasady RP w Moskwie) do M. Kodronia z 12.11.1949 r., ibidem, k. 11.
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dze w Warszawie mia³y zatem dowód, ¿e radzieckie placówki dyplomatyczne
publikowa³y fa³szyw¹ treæ Umowy. Nie podjêto jednak w tej sprawie interwencji w Moskwie. Postanowiono za to  chyba korzystaj¹c z praktyki Sowietów  przekazaæ Austriakom niepe³n¹ wersjê porozumienia: bez artyku³ów
dotycz¹cych terminu zakoñczenia przesiedlenia, bez Protoko³u oraz bez daty
podpisania i wejcia w ¿ycie jego postanowieñ, a tak¿e bez nazwisk przedstawicieli obu rz¹dów, którzy podpisali Umowê37.
Tymczasem nad Wis³¹ przygotowywano projekt nowej ustawy o obywatelstwie polskim. W³adzom w Warszawie zale¿a³o zatem na ostatecznym okreleniu statusu prawnego poszczególnych grup ludnoci niepolskiej i nie¿ydowskiej narodowoci, maj¹cej przed wojn¹ status obywatela pañstwa polskiego,
a zamieszkuj¹cej za granic¹. Mia³y jednak wiadomoæ, ¿e rzeczywistoæ wcielania w ¿ycie postanowieñ uk³adu z 6 lipca 1945 r. wobec obywateli II RP,
zamieszkuj¹cych pañstwa trzecie nie by³a wolna od chaosu i b³êdów interpretacyjnych, dzia³aj¹cych na szkodê petentów polskich ambasad i konsulatów. Ponadto w³asne rozumienie Umowy (czêsto inne od polskiego stanowiska) wciela³y w ¿ycie radzieckie placówki dyplomatyczne. Tê nienormaln¹
sytuacjê mog³o zlikwidowaæ jedynie uzgodnienie wspólnego stanowiska pomiêdzy stronami Umowy.
W maju 1949 r. gotowy by³ ju¿ projekt nowej ustawy o obywatelstwie RP.
W art. 23 projektu zapisano, ¿e: trac¹ obywatelstwo polskie obywatele polscy narodowoci rosyjskiej, bia³oruskiej, rusiñskiej, ukraiñskiej, litewskiej
i estoñskiej, przebywaj¹cy stale za granic¹. Zapisu tego planowano nie stosowaæ wobec kobiet, które uzyska³y obywatelstwo polskie w wyniku ma³¿eñstwa z Polakiem, a tak¿e osób uprawnionych; uznanych; zrównanych
z dzieæmi [lub] z ma³¿eñstwem; przysposobionych przez obywateli polskich
nie trac¹cych obywatelstwa polskiego oraz tych, którzy zachowali ³¹cznoæ
z pañstwowoci¹ polsk¹ i [ ] zostali zarejestrowani we w³aciwym polskim
urzêdzie konsularnym. W³¹czenie powy¿szych zapisów do ustawy wymaga³o
jednak uprzedniego ustalenia, które osoby spe³ni³y wymogi formalno-prawne,
wynikaj¹ce z Umowy z 6 lipca 1945 r., konieczne do zachowania obywatelstwa polskiego. Przed Polakami stanê³o zatem zadanie uzgodnienia z Sowietami jednolitego stanowiska interpretacyjnego. Dotychczasowe dowiadczenia wskazywa³y jednak na to, ¿e zadanie to nie nale¿a³o do ³atwych38.
31 maja 1949 r. Biuro Konsularne MSZ sporz¹dzi³o notatkê, zawieraj¹c¹
propozycje sformu³owania polskiej ostatecznej wyk³adni Umowy z 6 lipca
37

Notatka Departamentu IV MSZ z 30.09.1949 r. w sprawie porównania treci przepisów
zawartych w umowie pomiêdzy TRJN a Rz¹dem ZSRR z dnia 06.07.1945 r. oraz do³¹czonym do
niej protoko³em odnonie zmiany obywatelstwa i repatriacji z tekstem og³oszonym przez Wiadomoci Radzieckie w jêzyku angielskim w zbiorze oficjalnych dokumentów i wyci¹gów prasowych (Londyn 1946), AMSZ, sygn. 7-9-70, k. 66v.
38 Notatka MSZ z 31.05.1949 r. w sprawie ustalenia w porozumieniu ze stron¹ radzieck¹
jednolitej interpretacji umowy polsko-radzieckiej z dnia 06.07.1945 r., AMSZ, sygn. 14-2-27,
k. 13.
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1945 r. Mia³a ona stanowiæ punkt wyjcia do negocjacji z rz¹dem ZSRR39.
Wed³ug MSZ najprostszym rozwi¹zaniem by³oby podzielenie osób podlegaj¹cych Umowie na nastêpuj¹ce grupy:
1. Osoby posiadaj¹ce do dnia 17 wrzenia 1939 r. obywatelstwo polskie,
zamieszka³e w dniu 17 wrzenia 1939 r. na terytorium ZSRR i pozostaj¹ce na
tym terytorium w dniu 6 lipca 1945 r.  ludzie ci mieli byæ uznawani za
obywateli radzieckich, chyba ¿e byli narodowoci polskiej lub ¿ydowskiej,
pozytywnie przeszli procedurê opcji i repatriowali siê do Polski.
2. Osoby posiadaj¹ce do dnia 17 wrzenia 1939 r. obywatelstwo polskie,
zamieszka³e w dniu 17 wrzenia 1939 r. na terytorium ZSRR, a w dniu
6 lipca 1945 r. przebywaj¹ce poza ZSRR. W takich przypadkach te osoby
miano uznawaæ za obywateli radzieckich, posiadaj¹cych prawo do z³o¿enia
odpowiednich podañ o zmianê obywatelstwa na polskie (jeli by³y narodowoci polskiej lub ¿ydowskiej) do Komisji Prezydium RN ZSRR ds. obywatelstwa za porednictwem radzieckich placówek dyplomatycznych. Urzêdnicy
MSZ dostrzegali jednak brak mo¿liwoci spe³nienia powy¿szych wymogów
przez potencjalnych optantów, poniewa¿ Sowieci nie og³osili (poza ZSRR)
treci Umowy z 6 lipca 1945 r. Powrócono zatem do koncepcji sprzed czterech
lat (z jesieni 1945 r.), by pertraktowaæ ze stron¹ radzieck¹ nad uznaniem
tych ludzi za obywateli polskich (mimo niez³o¿enia podañ), chyba ¿e wyrazili
chêæ pozostania przy obywatelstwie ZSRR. Przypadki niezg³oszenia siê do
radzieckich ambasad lub konsulatów postulowano interpretowaæ jako milcz¹c¹ zgodê na rzecz obywatelstwa polskiego.
3. Osoby, niezale¿nie od narodowoci, posiadaj¹ce do dnia 17 wrzenia
1939 r. obywatelstwo polskie i w dniu 17 wrzenia 1939 r. nie znajduj¹ce siê
na terytorium ZSRR. Chodzi zapewne o tych, którzy pochodzili z obszarów
zagarniêtych przez Sowietów, ale w chwili ataku (i po nim) nie przybywali na
obszarach znajduj¹cych siê w radzieckiej strefie wp³ywów, opisanej w tajnym Protokole do paktu Ribbentrop-Mo³otow. Co do zachowania ci¹g³oci
obywatelstwa polskiego tych osób nie zg³oszono zastrze¿eñ, mimo ¿e w tej
kategorii mieli znaleæ siê nie tylko Polacy i ¯ydzi. W grupie trzeciej znajdowali siê tak¿e przebywaj¹cy stale za granic¹ obywatele II RP narodowoci
bia³oruskiej, litewskiej, rosyjskiej, rusiñskiej lub ukraiñskiej. Ich status
prawny by³ najmniej jasny i wymaga³ ostatecznych regulacji40.
Wyra¿ona w notatce koncepcja zawiera znamienn¹ interpretacjê wydarzeñ, które mia³y miejsce zaledwie 10 lat przed jej powstaniem. Otó¿ jej
autor (lub autorzy  dokument nie jest sygnowany ¿adnym nazwiskiem) za
pocz¹tek legalnego przejêcia przez ZSRR wschodnich obszarów II RP uzna³
ju¿ 17 wrzenia 1939 r. Przyj¹³ zatem optykê dyplomacji ZSRR z okresu
agresji na Polskê i czasów póniejszych  w dniu napaci pañstwo polskie
mia³o ju¿ nie istnieæ, a zatem formalna aneksja dokonana w dniach
39
40

Ibidem, s. 13v.
Ibidem, k. 13v.14.
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12 listopada 1939 r. by³a jakoby jedynie przy³¹czeniem do ZSRR terenów
niczyich.
Najistotniejsze zmiany w interpretacji zasad obywatelstwa polskiego, jakie zosta³y wyszczególnione w notatce Biura Konsularnego MSZ z 31 maja
1949 r. w stosunku do instrukcji MSZ z 19 czerwca 1946 r., dotyczy³y osób
narodowoci polskiej lub ¿ydowskiej, do 17 wrzenia 1939 r. obywateli polskich, którzy w dniu zawarcia Umowy o opcji i repatriacji nie przebywali
w ZSRR. W myl instrukcji z 1946 r. mieli byæ oni uznani za obywateli polskich, a wed³ug notatki z 1949 r. za obywateli radzieckich z prawem opcji na
rzecz Polski, realizowanym za porednictwem radzieckich ambasad i konsulatów. 29 lipca 1949 r. w Biurze Konsularnym MSZ powsta³a kolejna notatka,
podsumowuj¹ca najistotniejsze polskie wersje interpretacji uk³adu z 6 lipca
1945 r. Uznano wówczas, ¿e w kontaktach z dyplomacj¹ ZSRR nale¿a³o
podtrzymywaæ stanowisko o traktowaniu ww. osób (zarówno w kraju, jak i za
granic¹) jak obywateli polskich (chyba ¿e optowali na rzecz ZSRR). Brak
akceptacji Moskwy dla tego punktu widzenia wymaga³by miêdzyrz¹dowego
ustalenia nowego terminu dla przyjmowania podañ opcyjnych41.
Wyklarowanie siê polskiej interpretacji Umowy z 6 lipca 1945 r. w kwestii obywateli II RP przebywaj¹cych na terytoriach pañstw trzecich trwa³o
cztery lata. Jej sformu³owanie wiosn¹ i latem 1949 r. jeszcze nie oznacza³o,
¿e wszystkie w¹tpliwoci zosta³y wyjanione. Pozosta³o jeszcze opracowanie
opinii wobec sytuacji prawnej osób zamieszkuj¹cych Polskê, co do statusu
których radziecka dyplomacja zg³asza³a swoje zastrze¿enia. Ostateczne
uzgodnienie stanowisk znalaz³o swój wyraz w obowi¹zuj¹cej do dzisiaj Konwencji w sprawie uregulowania obywatelstwa osób o podwójnym obywatelstwie z 21 stycznia 1958 r.42 Opisanie procesu negocjacyjnego, poprzedzaj¹cego jej zawarcie, wykracza jednak poza merytoryczne ramy niniejszego
artyku³u.
SUMMARY
It took four years for the Polish government to interpret the provisions of the
Soviet-Polish Treaty of Friendship of 6 July 1945 relating to the citizenship of Polish
citizens living abroad. The final rules were laid down in the spring and summer of
1949, but not all doubts had been clarified. The situation of Polish citizens whose
legal status had been questioned by the Soviet diplomacy was not fully resolved.
Legal opinions were finally consolidated to give rise to the Convention on the regulation of the question of citizenship of persons with dual citizenship of 21 January
1958, which remains in force to this day.

41
42

Notatka Biura Konsularnego MSZ z 29.07.1949 r., AMSZ, sygn. 7-9-70, k. 14.
Dziennik Ustaw 1958, nr 32, poz. 143.
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Uwik³anie siê w kontakty z Urzêdem Bezpieczeñstwa totalitarnego pañstwa najczêciej bywa oceniane jako czyn moralnie z³y. Przypomnieli o tym
chocia¿by polscy biskupi, którzy po kolejnych, ujawnionych przypadkach
wspó³pracy duchownych postanowili zaj¹æ stanowisko w tej sprawie. W memoriale z sierpnia 2006 r. przypomnieli, ¿e wiadoma i dobrowolna wspó³praca jest grzechem i to grzechem publicznym, posiadaj¹cym wymiar publicznego zgorszenia1. Jednak¿e niezaprzeczalnym atutem historii jako nauki jest
jej wielowymiarowoæ i niejednoznacznoæ. Przyk³adem doskonale wymykaj¹cym siê jednoznacznym ocenom jest dzia³alnoæ Mieczys³awa Lipoka, podczas
okupacji zwi¹zanego ze Zwi¹zkiem Odbudowy Rzeczypospolitej (ZOR) oraz
cz³onkami Miecza i P³uga, a po wojnie podejmuj¹cego kontakt z funkcjonariuszami UB.
Mieczys³aw Lipok urodzi³ siê 1 stycznia 1908 r. w Warszawie. Jego ojciec
Adam, dzia³acz PPS, zosta³ w 1912 r. zes³any do Rosji. Rodzina znalaz³a siê
1 Memoria³ Episkopatu Polski w sprawie wspó³pracy niektórych duchownych z organami
bezpieczeñstwa w Polsce w latach 19441989. Jasna Góra, 25 sierpnia 2006 r., http://episkopat.pl/dokumenty/pozostale/5794.1,Memorial_Episkopatu_Polski_w_sprawie_wspolpracy_niektorych_duchownych_z_organami_bezpieczenstwa_w_Polsce_w_latach_1944_1989.html [dostêp
25.05.2016 r.].
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na zes³aniu wraz z nim. Adam Lipok zmar³ w 1917 r. Aby prze¿yæ, m³ody
Mieczys³aw Lipok handlowa³ papierosami. Do kraju powróci³ na sta³e w 1921 r.
Rozpocz¹³ naukê w szkole i jednoczenie dorabia³ korepetycjami. Po ukoñczeniu nauki pracowa³ jako pomocnik ksiêgowego i kierownik rachuby, za po
wybuchu II wojny wiatowej by³ robotnikiem w PKP2, a nastêpnie kierownikiem finansowym w Zarz¹dzie Miejskim na Pradze przy ul. Szerokiej. Od
1942 r. by³ kierownikiem finansowym w Zarz¹dzie Komisarycznym Okrêgu
nr 1 na Pradze u zbiegu ul. Jagielloñskiej i Zygmuntowskiej3. I ten w³anie
w¹tek, dotycz¹cy pracy w Zarz¹dzie Miejskim i Komisarycznym, wymaga
krótkiego komentarza.
Urz¹d Bezpieczeñstwa, zbieraj¹c po wojnie informacje o Lipoku ustali³,
¿e w okresie okupacji by³ on obserwowany przez kontrwywiad AK, z racji
podejrzeñ o wydawanie Polaków w rêce Niemców. Nie stwierdzono jednak
¿adnych konkretnych faktów4. Urz¹d Bezpieczeñstwa pos³ugiwa³ siê odpisem
raportu z listopada 1942 r., z którego wynika³o, ¿e Mieczys³aw Lipok, jako
zarz¹dca komisaryczny domów ¿ydowskich, by³ podejrzewany o wspó³pracê
z agentem Geheime Staatspolizei (gestapo)  Sergiuszem Janiszewskim i jak
twierdzi ów odpis: nie kryje siê, ¿e jest konfidentem GO, lecz na terenie
domu nie dzia³a szkodliwie i aresztowañ nie by³o5.
Aleksander Zalewski, stolarz z ul. Z¹bkowskiej zezna³ po wojnie, ¿e Lipok pojawi³ siê u niego w mieszkaniu 29 listopada 1940 r. z nakazem natychmiastowej wyprowadzki. Wówczas do tego nie dosz³o, lecz 3 grudnia Lipok
pojawi³ siê ponownie, tym razem w towarzystwie niemieckiej ¿andarmerii,
wynosz¹c z mieszkania meble Zalewskiego. Podczas kolejnego spotkania, którego daty Zalewski ju¿ nie poda³, Lipok mia³ mu daæ trzy dni na opuszczenie
mieszkania. Z zeznañ wynika jednak, ¿e mimo tych wizyt i pogró¿ek Zalewski nie straci³ mieszkania. Z pewnoci¹, po takich dowiadczeniach musia³
patrzeæ na Lipoka podejrzliwie oskar¿aj¹c go wprost o picie wódki z niemieckimi ¿andarmami6. To samo zezna³a Salomea Zalewska, mówi¹c przy tym
nie tylko o spotkaniach Lipoka z ¿andarmeri¹ niemieck¹, ale i z SS7. Zalewscy zostali po wojnie przes³uchani w zwi¹zku z podejrzewaniem Lipoka
o wspó³pracê z gestapo8, lecz najwidoczniej na podstawie tych zeznañ nie
2

IPN BU 0423/4553, ¯yciorys, k. 3.
Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego, Janusza Natorffa, Warszawa, 16 lipca
1951 r., k. 89.
4 Ibidem, Notatka s³u¿bowa sporz¹dzona na podstawie materia³ów znajduj¹cych siê
w Wydziale Ewidencji Operacyjnej tut. Komendy  odnonie Lipok Mieczys³awa, Warszawa,
13 maja 1959 r., brak numeracji kart.
5 Ibidem, Warszawa, Pismo z 23.XI.1949 r., k. 51
6 Ibidem, Protokó³ przes³uchania wiadka, Aleksandra Zalewskiego, 26 sierpnia 1954 r.,
brak numeracji kart.
7 Ibidem, Protokó³ przes³uchania wiadka, Salomei Zalewskiej, 26 sierpnia 1954 r., brak
numeracji kart.
8 Ibidem, Raport o zezwolenie przes³uchania w charakterze wiadka n/w osoby na okolicznoæ b. wspó³prac. Gestapo, Warszawa, 10 sierpnia 1954 r., brak numeracji kart.
3
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zdo³ano go oskar¿yæ. Dowody by³y zbyt s³abe, aby wykazaæ winê. Z powojennych dokumentów wynika, ¿e nawet polskie podziemie nie uzna³o tych zachowañ za zdradê. Natomiast w wietle kolejnych w¹tków sprawa kontaktów
Lipoka z Niemcami nabiera ca³kowicie odmiennego charakteru.
Jego ¿yciorys polityczny wi¹¿e siê z przedwojenn¹ przynale¿noci¹ do
POW, OZN i BBWR9. Janusz Natorff stwierdzi³, ¿e Lipok by³ legionist¹,
który bra³ udzia³ w wyprawie na Kijów jako podoficer10. Trudno daæ wiarê tej
tezie, bowiem w momencie wyprawy kijowskiej Lipok mia³ zaledwie 12 lat.
Musia³by wiêc byæ ¿o³nierzem jeszcze m³odszym od s³ynnego Leona Marchwickiego z 4 Pu³ku Piechoty Legionów. Z w³asnego ¿yciorysu Lipoka wiemy, ¿e do kraju powróci³ dopiero w 1921 r. Podczas okupacji, od grudnia 1939 r.
dzia³a³ w ZOR. Pocz¹tkowo pe³ni³ funkcjê  jak siê wyrazi³  biskupa, czyli
osoby przyjmuj¹cej przysiêgê od nowych cz³onków11. W organizacji nosi³
pseudonim Mietek i z czasem zosta³ szefem wywiadu12. Mia³ zajmowaæ siê
m.in. rozpracowaniem ugrupowañ lewicowych dzia³aj¹cych na terenie Warszawy13. Komórka ta mia³a równie¿ rozpracowywaæ w³asnych cz³onków
o zapatrywaniach komunistycznych14. Wed³ug Janusza Natorffa raporty te
by³y przekazywane do Jana Rzepeckiego oraz do Mariana Bogacza  lidera
organizacji Miecz i P³ug15. Sam Rzepecki twierdzi³, ¿e Lipoka nie zna³16.
Oczywicie nie musi byæ to stwierdzenie zgodne z rzeczywistoci¹. Po pierwsze Rzepecki, dowiadczony przecie¿ w konspiracyjnej pracy, nie musia³ mówiæ prawdy podczas przes³uchania. Z drugiej strony, w warunkach konspiracji trudno by³o znaæ to¿samoæ wszystkich cz³onków danej komórki. Sami
ledczy tego w¹tku nie poci¹gnêli dalej, co mo¿e wiadczyæ, i¿ faktycznie
Rzepecki z Lipokiem nie zetknêli siê osobicie.
Jan Rzepecki charakteryzuj¹c ZOR opisa³ go jako organizacjê zrzeszaj¹c¹ kombatantów z oblê¿enia Warszawy w 1939 r., nastawionych spo³ecznie
doæ radykalnie i wolnomylicielsko17. ZOR z jednej strony sprzeciwia³ siê
tzw. poczwórnemu monopolowi politycznemu, czyli zdominowaniu Delegatury przez cztery stronnictwa jako politycznej reprezentacji ca³ego spo³eczeñ9

Ibidem, Notatka informacyjna, 22 listopada 1971 r.
Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa, 16 lipca
1953 r., k. 37.
11 IPN GK 317/852, Akta w sprawie karnej Herbst-Natorff Zofia, t.2. (dalej: IPN GK 317/852),
Protokó³ przes³uchania wiadka, Lipoka Mieczys³awa, Warszawa 17 czerwca 1952 r., k. 38.
12 IPN BU 0423/4553, Notatka informacyjna, 22 listopada 1971 r.
13 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa, 16 lipca
1953 r., k. 38.
14 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa, 17 padziernika 1953 r., k. 63.
15 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa, 13 lipca
1953 r., k. 60.
16 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Jana Rzepeckiego, Warszawa, 17 listopada 1951 r., k. 83.
17 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Jana Rzepeckiego, Warszawa, 17 listopada 1951 r., k. 82.
10

232

Tomasz Brzustowski

stwa, ale z drugiej strony wzi¹³ udzia³ w akcji scaleniowej ZWZ-AK. Politycznie ZOR wszed³ w sk³ad Zjednoczenia Demokratycznego18. Wiêcej szczegó³ów
odnonie dzia³alnoci ZOR, a tak¿e Janusza Natorffa poda³ Marian Bogacz
podczas przes³uchania w 1953 r. Otó¿ Marian Bogacz do 1940 r. dzia³a³
w organizacji KOP (Korpus Obroñców Polski). Pod koniec 1941 r. przeszed³
do organizacji Miecz i P³ug i nawi¹za³ kontakt z ZOR. Kontakt sta³ siê
mo¿liwy dziêki komendantowi tej organizacji na Pragê, Stanis³awowi Rudnickiemu, kapitanowi stra¿y po¿arnej. Dziêki temu Bogacz móg³ m.in. rozprowadzaæ praski biuletyn radiowy ZOR pt. 61 (tytu³ pochodzi³ od numeru
dzielnicy praskiej: 6 oraz numeru okrêgu warszawskiego: 1, który odbiera³
w sklepie prowadzonym przez Herbstów przy ul. Targowej, róg Z¹bkowskiej.
Co ciekawe, wed³ug Bogacza, Rudnicki mia³ mu zleciæ rozpracowanie Miecza
i P³uga19. ZOR by³ wiêc swoistym, wewnêtrznym kontrwywiadem podziemia
niepodleg³ociowego. Rudnicki mia³ równie¿ za porednictwem Bogacza przekazaæ przynajmniej jeden raport opracowany dla Rzepeckiego przez Lipoka,
a dotycz¹cy rozpracowanych cz³onków PPR20. Do osi¹gniêæ ZOR mia³o nale¿eæ m.in. rozpracowanie cz³onków PPR na terenie Bródna oraz rzeni miejskiej przy ul. Sierakowskiego w Warszawie21. Dwóm cz³onkom wywiadu
ZOR: Feliksowi Miniszewskiemu  pracownikowi rzeni oraz Aleksandrowi
Duchniewskiemu rozpracowanie to zajê³o 3 tygodnie22 (z tych zeznañ Natorff
wycofa³ siê podczas przes³uchania z 4 stycznia 1954 r.23).
Marian Bogacz podczas swojego przes³uchania przedstawi³ tezê o wspó³pracy Janusza Natorffa z Niemcami24. Sam Natorff przyzna³ siê po wojnie,
¿e wspó³pracê z gestapo w celu rozpracowania ZOR i Miecza i P³uga podj¹³
we wrzeniu 1942 r., (do samego ZOR wst¹pi³ w styczniu 1940 r., wprowadzony do Zwi¹zku przez Apoloniusza Herbsta)25. Wed³ug Bogacza za wspó³prac¹
Natorffa sta³a Zofia Herbst, której pasierbem by³ Janusz Natorff. Chc¹c go
uchroniæ przed niemieckimi ³apankami, zdecydowa³a siê podpisaæ volkslistê,
wpisuj¹c na ni¹ równie¿ pasierba. Niestety, decyzja ta spowodowa³a powo³anie Natorffa do niemieckiego wojska. Natorff postanowi³ nie zg³aszaæ siê do
wojska i zbiec. Bogacz wysun¹³ przypuszczenie, ¿e w tym momencie Zofia
18 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Jana Rzepeckiego, Warszawa, 17 listopada 1951 r., k. 8283.
19 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego, Mariana Bogacza, Warszawa, 26 wrzenia 1953 r., k. 60.
20 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego, Janusza Natorffa, 9 lipca 1951 r., k. 90.
21 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa, 13 lipca
1953 r., k. 58.
22 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa, 16 lipca
1951 r., k. 89.
23 Ibidem, Protokó³ przes³uchania wiadka Janusza Natorffa, Warszawa, 4 stycznia 1954 r.,
k. 125.
24 Janusz Natorff mia³ nosiæ pseudonim V-17. Por. J. Wilamowski, W. Kopczuk, Tajemnicze wsypy: polsko-niemiecka wojna na tajnym froncie, Warszawa 1990, s. 69.
25 IPN BU 0423/4533, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa,
30 wrzenia 1951 r., k. 78.
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Herbst postanowi³a zg³osiæ pasierba jako wspó³pracownika gestapo, ratuj¹c
go w ten sposób przed wys³aniem na front26. Natorff z kolei zeznawa³, ¿e do
wspó³pracy zosta³ zwerbowany przez Sergiusza Janiszewskiego, z pochodzenia Ukraiñca, który mia³ mu wyjawiæ, i¿ wie o dzia³alnoci Natorffa i Zofii
Herbst w ZOR. Werbunek odby³ siê w warszawskiej restauracji Mira¿ na
Nowym wiecie, gdzie mieli siê spotkaæ m.in. z samym Alfredem Milke27
(przedwojennym policjantem, który podpisa³ volkslistê, a nastêpnie nawi¹za³
wspó³pracê z Niemcami, otrzymuj¹c stopieñ SS-Rottenführera i tworz¹c siatkê niemieckich konfidentów). O tym, ¿e Janiszewski podejrzewany by³
o wspó³pracê z gestapo ostrzega³ Zofiê Herbst Lipok28. O werbunku Natorffa
mia³ te¿ wiedzieæ Bogacz, który mia³ poleciæ Natorffowi utrzymywanie kontaktów z gestapo i przekazywanie Niemcom listy komunistów. Z drugiej
strony, dziêki informacji Natorffa mia³ uprzedziæ Rzepeckiego o tym, i¿
Niemcy zdobyli jego fotografiê, co oczywicie wi¹za³o siê z niebezpieczeñstwem dekonspiracji29. Z zeznañ Natorffa wy³ania siê dosyæ skomplikowana
gra organizacji ZOR i Miecz i P³ug z Niemcami. Otó¿ Natorff mia³
w okresie maj-listopad 1942 r. przechowywaæ u siebie archiwum Miecza
i P³uga. Wczeniej dokumenty te znajdowa³y siê u Bogacza, który zdecydowa³ siê ewakuowaæ dokumentacjê, bowiem uprzedzony zosta³ o gro¿¹cej mu
rewizji. Informacjê o takim niebezpieczeñstwie mia³ przynieæ cz³onek Miecza i P³uga o pseudonimie Doktór, a jednoczenie agent gestapo30. Najprawdopodobniej chodzi tutaj o Zbigniewa Grada ps. Doktor Zbyszek
 cz³onka kierownictwa Miecza i P³uga, który zgin¹³ 18 wrzenia 1943 r.
w wyniku spisku zorganizowanego w centrali organizacji31. Owa skomplikowana gra nabiera dodatkowego znaczenia, kiedy wemie siê pod uwagê plany
Zbigniewa Grada i Anatola S³owikowskiego o utworzeniu we wspó³pracy
z Niemcami tzw. legionu bia³oruskiego, który w odpowiednim momencie mia³
zerwaæ sojusz i walczyæ przeciwko Niemcom32.
Nie wiadomo kiedy i w jakich okolicznociach Lipok dowiedzia³ siê
o wspó³pracy Natorffa z gestapo. Z pewnoci¹ wiedzia³ o licie dzia³aczy
26 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego, Mariana Bogacza, Warszawa, 26 wrzenia 1953 r., k. 6061.
27 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa, 30 wrzenia
1951 r., k. 78.
28 Ibidem, Protokó³ przes³uchania wiadka Zofii Herbst, Warszawa, 29 padziernika 1953
r., k. 109.
29 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa, 26 czerwca
1951 r., k. 80.
30 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa, 26 czerwca
1951 r., k. 80.
31 R. Sierchu³a, mieræ jest zap³at¹ za zdradê. Historia organizacji Miecz i P³ug, Dodatek Specjalny IPN. Niezale¿na Gazeta Polska. Nowe Pañstwo, nr 9/2010.
32 M. Kozubal, Zdobyæ kartotekê Kruka, http://www.zw.com.pl/artykul/666960.html?
print=tak [dostêp 25.05.2016 r.]. Por. J. Marszalec, Zdobycie Archiwum Delegatury Rz¹du przez
AL i gestapo, Biuletyn IPN, nr 34 (6263) 2006, s. 2735.
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konspiracyjnych przekazanych Niemcom przez agenta. Ostrzeg³ o tym
w 1942 r. chocia¿by Zdzis³awa Komara  prowadz¹cego warsztat przy
ul. Targowej. Dziêki temu Komar zdo³a³ zbiec do Grodziska Mazowieckiego.
Co ciekawe, Lipok zna³ równie¿ pseudonim Natorffa, czyli 1733.
Wspomniana wy¿ej lista zawiera³a dane wspó³pracowników Miecza
i P³uga, ZOR i ZWZ. Natorff przyzna³ siê do przekazania gestapo listy
cz³onków ZOR: Mieczys³awa Lipoka, Czes³awa Kubikowskiego, Adama Pazio,
Kazimierza Szalia, Mariana Bogacza, Zygmunta Maszewskiego, Stanis³awa
Jamio³kowskiego i Kaweckiego (w zeznaniach brak imienia)34. Wszyscy z tej
listy, z wyj¹tkiem Bogacza, zdo³ali na szczêcie zbiec. Bogacz zosta³ przez
gestapo aresztowany35. Wyszed³ jednak na wolnoæ. Wed³ug Natorffa by³o to
mo¿liwe dlatego, ¿e przes³uchuj¹cemu go Alfredowi Milke wyda³ adres drukarni przy ul. Chmielnej 97. Bogacz aresztowany zosta³ 19 czerwca 1942 r.,
a ju¿ nastêpnego dnia Niemcy przeprowadzili nalot na drukarniê aresztuj¹c
Jerzego Hibnera, Kazimierza Skorupiñskiego oraz W³adys³awê Niewiarowsk¹36.
W 1942 r. zosta³ te¿ aresztowany przez gestapo Lipok, ale wkrótce zosta³
zwolniony. Zwolnienie mia³ zawdziêczaæ Januszowi Natorffowi, który mia³ siê
za nim wstawiæ u niemieckich ledczych. Po zwolnieniu Lipok ukrywa³ siê
i w drugiej po³owie 1943 r. wst¹pi³ do Wojskowego Korpusu S³u¿by Bezpieczeñstwa37.
30 padziernika 1944 r. Lipok zosta³ aresztowany w Lublinie jako by³y
¿o³nierz AK i wywieziony do ZSRR. Do kraju powróci³ 28 lutego 1946 r.38
Mia³ g³êbokie przekonanie, ¿e jego aresztowanie w Lublinie to efekt zdrady
Andrzeja Petrykowskiego Tarnawy, u którego zameldowa³ siê po przybyciu
do Lublina39. Tarnawa by³ wspó³twórc¹ Korpusu Bezpieczeñstwa (pocz¹tkowo Kadry Bezpieczeñstwa). W sierpniu 1944 r. podporz¹dkowa³ siê Naczelnemu Dowódcy Ludowego Wojska Polskiego, zostaj¹c komendantem garnizonu w Lublinie. W momencie, kiedy Lipok przedstawia³ swoj¹ wersjê bezpiece,
Petrykowski mia³ ju¿ za sob¹ 2,5-letni¹ odsiadkê (skazany 6 marca 1945 r.,
zwolniony 6 wrzenia 1947 r.)40.
Po powrocie z zes³ania Lipok nawi¹za³ kontakt z UB. Wed³ug ród³a
Leonard Lipok od 1947 r. poszukiwa³ takiego kontaktu, twierdz¹c, ¿e posia33 IPN BU 0423/4533, Protokó³ przes³uchania wiadka, Zdzis³awa Komara, 2 sierpnia
1951 r., k. 94.
34 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa, 30 wrzenia
1951 r., k. 78, ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa,
26 czerwca 1951 r., k. 7980.
35 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego, Mariana Bogacza, Warszawa, 26 wrzenia 1953 r., k. 6061.
36 J. Wilamowski, W. Kopczuk, op. cit., s. 255257.
37 IPN GK 317/852, t. 2, Protokó³ przes³uchania wiadka, Lipoka Mieczys³awa, Warszawa
17 czerwca 1952 r., k. 3840.
38 IPN BU 0423/4553, k. 4.
39 Ibidem, Doniesienie agencyjne, ród³o Artysta, 10 padziernika 1950 r., k. 18.
40 A. K. Kunert, S³ownik biograficzny konspiracji warszawskiej 19391944. t. 2., Warszawa 1987, s. 146147.
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da informacje o ludziach, którzy kiedy wspó³pracowali z okupantem, a obecnie zajmowali powa¿ne stanowiska w organizacjach, a na dodatek zaczêli
mu groziæ41.
Lipoka jako kandydata na wspó³pracownika rozpracowywa³ w 1947 r.
Jan Radosz z Wydzia³u V UBP na miasto sto³eczne Warszawa. Mia³ on
w¹tpliwoci co do zamiarów Lipoka. Jego sprawozdanie z rozmowy zawiera³o
szereg zastrze¿eñ. Przede wszystkim ma³o wiarygodna okaza³a siê wiedza
Lipoka o wspó³pracownikach gestapo. Poda³ co prawda nazwisko jednego
z nich (Rogalski), lecz bezpiece nie uda³o siê potwierdziæ istnienia takiej
osoby. Radosz wysnu³ wniosek, ¿e Lipokowi zale¿y na kontakcie najpewniej
z przyczyn osobistych. Kiedy Radosz próbowa³ wyci¹gn¹æ od rozmówcy informacje o cz³onkach zarz¹du dzielnicy Grochów, Lipok okaza³ siê byæ dosyæ
powci¹gliwy w tej materii. Radosz uzna³ wiêc Lipoka za typ jakiego
kombinatora42. Jan Radosz tezê tê potwierdzi³ w kolejnym sprawozdaniu,
twierdz¹c, ¿e rozmów politycznych Lipok unika³ i szybko sprowadza³ temat
rozmowy na inne tory. Radosz uzna³, ¿e dalszy kontakt z Lipokiem mo¿liwy
jest tylko dla obserwacji jego samego43. Ostatecznie w sto³ecznym UB uznano, ¿e Lipokowi zale¿a³o g³ównie na zdobyciu informacji o zainteresowaniach
organów bezpieczeñstwa44. I w³anie to sformu³owanie wydaje siê byæ kluczem
do zrozumienia istoty dzia³añ, podejmowanych przez by³ego cz³onka ZOR.
Lipok, w swoich póniejszych rozmowach z UB, twierdzi³, ¿e bêd¹c
w Wawrze prezesem Samopomocy Ch³opskiej kontaktowa³ siê z szefem tamtejszego UB, kpt. Mitko45, oraz innymi pracownikami PUBP. Jaki móg³ byæ
charakter owych kontaktów z UB? Wyjanieniem mo¿e byæ zapis z karty
informacji o osobie, z której wynika, ¿e Lipoka postrzegano jako kombinatora niepewnego politycznie, którym faktycznie interesowa³o siê UB W³ochy.
Zosta³ zatrzymany 4 sierpnia 1950 r. jako osoba podejrzana o nadu¿ycia46.
Z notatki s³u¿bowej sporz¹dzonej w 1959 r. wynika, ¿e brak jest materia³ów
o wspó³pracy Lipoka z PUBP W³ochy47. Zachowa³y siê tylko cytowane wy¿ej
dokumenty, wskazuj¹ce, ¿e Lipokiem interesowa³o siê UB w okresie 19471950.
41
42

k. 28.

43

IPN BU 0423/4533, Doniesienie, ród³o L, 5 maja 1947 r., 27.
Ibidem, Sprawozdanie z nawi¹zania kontaktu z ob. Lipokiem, Warszawa, 15 maja 1947 r.,

Ibidem, Sprawozdanie z rozmowy z ob. Lipokiem, Warszawa, 18 lipca 1947 r., k. 29.
Ibidem, Pismo Naczelnika Wydzia³u V UBP na Warszawê do Naczelnika Wydzia³u IV
WUBP, Warszawa, 22 czerwca 1950 r., k. 30.
45 Najpewniej chodzi o Aleksandra Mitko, ur. 1919 r., ¿o³nierza Armii Czerwonej w latach
194043, w latach 194344 s³u¿ba w Wojsku Polskim, który w 1947 r. by³ szefem PUBP
w Wo³ominie, od 1948 r., szefem PUBP we W³ochach, a od 1953 r. pracowa³ w UB w Warszawie,
zwolniony ze s³u¿by w 1959 r., Por. Aleksander Mitko, w: Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej, http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?lastName=mitko&idx=&katalogId=0&subpageKatalogId=2&pageNo=1&osobaId=62935& [dostêp 25.05.2016 r.].
46 IPN BU 0423/4533, Warszawa, 18 czerwca 1953 r., k . 4.
47 Ibidem, Notatka s³u¿bowa sporz¹dzona na podstawie materia³ów znajduj¹cych siê
w Wydziale Ewidencji Operacyjnej tut. Komendy  odnonie Lipok Mieczys³awa, Warszawa,
13 maja 1959 r., brak numeracji kart.
44

236

Tomasz Brzustowski

Po powrocie z zes³ania niew¹tpliwie próbowa³ on nawi¹zaæ wspó³pracê, lecz
wówczas próba ta zakoñczy³a siê niepowodzeniem.
Rezygnacja z werbunku nie oznacza³a wycofania Lipoka z orbity zainteresowania UB. Informator Artysta donosi³ 10 padziernika 1950 r. o swoim
spotkaniu z  jak to okreli³  koleg¹, którego spotka³ w siedzibie Zwi¹zku
Uczestników Walki Zbrojnej. Przytacza s³owa Lipoka, którego poirytowa³
fakt, ¿e chc¹c wyrobiæ sobie now¹ legitymacjê Zwi¹zku, musi ponownie pisaæ
swój ¿yciorys. Mia³ wówczas wyg³osiæ swoist¹ tyradê: ja, stary bojownik,
konspirator, teraz mam tym sukinsynom dawaæ ¿yciorys. Mo¿e nied³ugo ich
wszystkich cholera wemie. Ja ich ju¿ pozna³em na Syberii [ ]. By³em jeszcze w konspiracji, kiedy te sukinsyny bolszewicy przyszli. Mia³ równie¿
stwierdziæ, ¿e nie mo¿e siê na tych kacapów patrzeæ, zabija³by ich przy lada
okazji48. Donos Artysty skutkowa³ dwoma dyspozycjami: poleceniem dla
informatora, aby utrzyma³ kontakt z Lipokiem, sygnalizowa³ jego dzia³alnoæ
polityczn¹ i ustali³ obecne kontakty. Druga dyspozycja by³a ju¿ bardziej dokuczliwa: porozumieæ siê z Sekcj¹ III. celem niewydania legitymacji w Zw.
Boj. po przeprowadzeniu weryfikacji49. Przyjmuj¹c za wiarygodne doniesienie Artysty, nasuwa siê pytanie: dlaczego cz³owiek o tak antykomunistycznych przekonaniach i konspiracyjnym ¿yciorysie zdecydowa³ siê na podjêcie
ryzykownego kontaktu z UB?
W 1950 r. bezpieka dowiedzia³a siê od swojego ród³a ps. Czarny, ¿e
Lipok wst¹pi³ do partii dlatego, ¿e skierowa³a go tam organizacja podziemna.
Czarny oceni³ Lipoka jako peowiaka i zagorza³ego pi³sudczyka, a ponadto
wspó³pracownika sanacyjnego pos³a na sejm ob. Jurkowskiego  szefa wydzia³u dla zwalczania »komuny« w wojsku w Oddziale II Sztabu Generalnego50. Ten fragment stanowi pewien problem, bowiem przedwojennym pos³em IV i V kadencji, czyli w okresie 19351939, by³ Eugeniusz Jurkowski,
pose³ OZN, startuj¹cy z ówczesnego okrêgu 6., czyli Warszawy-Pragi. Podczas
okupacji nale¿a³ do ZWZ, lecz ju¿ w 1941 r. zosta³ aresztowany przez gestapo
i zgin¹³ najpewniej w 1945 r. w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen51.
Z kolei w Biurze Studiów Wojskowych Oddzia³u II Komendy G³ównej AK
s³u¿y³ Jerzy Robert Jurkowski ps. Wedel, przedwojenny oficer (a nie pose³),
¿o³nierz kampanii wrzeniowej 1939 r., który zdo³a³ zbiec z niewoli i wst¹piæ
do konspiracji. Po wojnie wst¹pi³ do Ludowego Wojska Polskiego, dochodz¹c
w 1948 r. do stopnia podpu³kownika, ale w kwietniu 1950 r. (czyli ju¿ po
cytowanym wy¿ej doniesieniu agenturalnym Czarnego) zosta³ zwolniony ze
s³u¿by, a 13 maja 1950 r. aresztowany i 30 czerwca 1952 r. skazany na 15 lat
wiêzienia. Wolnoæ odzyska³ w 1954 r., a zrehabilitowania doczeka³ siê
48

Ibidem, Doniesienie agencyjne, ród³o Artysta, 10 padziernika 1950 r., k. 18.
Ibidem.
50 Ibidem, Doniesienie agenturalne z dnia 13 lutego 1950 r., ród³o Czarny, k. 31.
51 Eugeniusz Jurkowski, w: Biblioteka Sejmowa, https://bs.sejm.gov.pl/F/?func=find-b&request=Eugeniusz+Jurkowski&find_code=WRD&adjacent=N&x=27&y=6&local_base=ars10.
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w 1956 r.52 Kogo mia³ na myli informator Czarny? Wed³ug zeznañ Janusza Natorffa53 chodzi³o o pos³a, tyle ¿e pozosta³e szczegó³y przedstawione
przez Natorffa pasuj¹ bardziej do Wedla, jako odpowiedzialnego za tworzenie grup wywiadowczych w Warszawie54. Marian Bogacz z kolei stwierdzi³, i¿
kiedy na pocz¹tku 1941 r. Rudnicki zaproponowa³ mu wst¹pienie do ZOR,
jako jednego z cz³onków organizacji wymieni³ jednoznacznie pos³a Jurkowskiego. Bogacz mia³ wówczas odmówiæ wst¹pienia do ZOR wymawiaj¹c siê
tym, ¿e nie odpowiada mu sanacyjny charakter organizacji55. O identyfikacji
Jurkowskiego jako pos³a, a nie Wedla wiadczy inne z zeznañ Natorffa,
który mówi o aresztowaniu Jurkowskiego w 1941 r. przez gestapo. Jednoczenie pomawia Tadeusza ¯enczykowskiego, którego w sposób nieuprawniony
oskar¿a o wydanie Jurkowskiego Niemcom, co mia³o byæ elementem walki
tych dwóch osób o przywództwo w ZOR56. Niew¹tpliwie wiêc Lipok by³
wspó³pracownikiem przedwojennego pos³a Eugeniusza Jurkowskiego.
Wed³ug Czarnego Lipok po wojnie bra³ udzia³ w spotkaniach57, w których uczestniczy³ m.in. Czes³aw Kubikowski ps. Florian  podczas okupacji
dowódca 5 kompanii w II batalionie 11 pp II Dywizji WKSB na Pradze, który
razem z Jurkowskim organizowa³ konspiracyjne struktury ZWZ w prawobrze¿nej Warszawie58.
Wiêcej wiat³a na ow¹ powojenn¹ konspiracyjn¹ grupê rzuca zeznanie
Janusza Natorffa, który Lipoka pozna³ ju¿ w styczniu 1940 r. dziêki Apoloniuszowi Herbstowi59. Natorff potwierdzi³ udzia³ w spotkaniach Lipoka
i Kubikowskiego oraz Apoloniusza Herbsta  komendanta Zwi¹zku Odbudowy Rzeczpospolitej na czêæ Pragi oraz Chotomów, Jab³onna i Legionowo,
Józefa Lasonia ps. Dziadek II i As  by³ego komendanta ZOR, który po
wojnie w stopniu pp³k. by³ komendantem Komendy Miasta (sta³o siê tak,
poniewa¿ by³ jednym z tych, którzy z czêci¹ Organizacji Wojskowej Korpusu
Bezpieczeñstwa zg³osili siê na s³u¿bê do ludowego wojska; 13 stycznia 1944 r.,
zosta³ dowódc¹ w randze pp³k. 1 Samodzielnego Batalionu Kobiecego im.
52

A. K. Kunert, op. cit., s. 7374.
IPN BU 0423/4533, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa,
13 lipca 1953 r., k. 58.
54 A.K. Kunert, op. cit., s. 73.
55 IPN BU 0423/4533, Protokó³ przes³uchania wiadka, Mariana Bogacza, Warszawa, 25 listopada 1953 r., k. 102103.
56 Ibidem, Protokó³ przes³uchania wiadka, Janusza Natorffa, Warszawa, 4 stycznia 1954 r.,
k. 122123.
57 IPN BU 0423/4533, Doniesienie agenturalne z dnia 13 lutego 1950 r., ród³o Czarny,
k. 31.
58 Miko³ajewski Stefan, Zeznania ocala³ych ¯ydów, w: Archiwum ¯ydowskiego Instytutu
Historycznego, Relacja 301-6120, http://warszawa.getto.pl/index.php?mod=wyszukiwanie_
db&table_id=zdarzenia&columns=zdarzenie&show_source=1866579434883033178 [dostêp
25.05.2016 r.].
59 IPN BU 0423/4533, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa,
16 lipca 1951 r., k. 89.
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Emilii Plater60), a w 1947 r. pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Zwi¹zku Osadnictwa Wojskowego61, Miko³ajewskiego  komendanta ZOR na Grochów, Witajewskiego  zastêpcê komendanta g³ównego ZOR do spraw wyszkolenia
wojskowego oraz Aleksego Zarêbskiego. Organizacj¹ mia³ dowodziæ Herbst,
który udzia³ w niej mia³ zaproponowaæ równie¿ Natorffowi. Herbst stwierdzi³, ¿e w owym czasie organizacja mia³a nie prowadziæ ¿adnej dzia³alnoci,
a uaktywniæ siê dopiero w sytuacji zwiastuj¹cej wybuch III wojny wiatowej.
Co ciekawe, kandydatów do organizacji planowano werbowaæ tak¿e wród
tych cz³onków PZPR, którzy byli partyjniakami dla kariery. Z kandydatem
trzeba by³o oczywicie przeprowadziæ wczeniej rozmowê, aby zorientowaæ
siê w jego pogl¹dach i oceniæ, czy w momencie werbunku nie ryzykuje siê
odmowy62. Warto pamiêtaæ w tym momencie, ¿e cz³onkiem PZPR by³ równie¿
Lipok, który Natorffowi powiedzia³, ¿e wst¹pi³ do partii na polecenie organizacji konspiracyjnej, aby rozpracowaæ komórki partyjne. Wczeniej by³ cz³onkiem PPS63.
16 czerwca 1953 r. ponownie spotka³ siê z funkcjonariuszem UB64. Temat rozmowy dotyczy³ jego spotkania, dwa dni wczeniej, z by³ym pracownikiem Wydzia³u ledczego UB Józefem Godlewskim. Lipok zg³osi³ mu wówczas chêæ wspó³pracy z UB, twierdz¹c, ¿e ma wiedzê o przejawach wrogiej
dzia³alnoci65. Godlewski propozycjê Lipoka okreli³ jako dwuznaczn¹. Zdo³a³ jednak us³yszeæ zapewnienie, ¿e rozmówcy faktycznie chodzi o nawi¹zanie
kontaktu z UB. Lipok twierdzi³, ¿e zna waluciarzy handluj¹cych nielegalnie z³otem na terenie Pragi. Wskaza³ równie¿ melinê przy ul. Brzeskiej,
gdzie miano nielegalnie wyrabiaæ bi¿uteriê. Wiedzê o tym pó³wiatku mia³
posiadaæ st¹d, ¿e sam podczas okupacji handlowa³ z³otem. Za swój plus uzna³
posiadane kontakty zarówno wród owych handlarzy, jak i inteligencji66.
60 A. Lechowski, Frontowe dni Pragi. Wrzesieñ 1944styczeñ 1945. Relacje Wojsko Polskie
 miasto w okresie jesienno-zimowych dzia³añ 1. armii w obszarze Warszawy, Pruszków 1995,
s. 69, 102, 168.
61 W pewnym momencie Natorff zmieni³ swoje zeznania twierdz¹c, ¿e Lasoñ mia³ na imiê
Mieczys³aw. Jednak¿e to Józef Lasoñ by³ komendantem ZOR, co pozwala zidentyfikowaæ go
jako faktycznego uczestnika konspiracyjnych spotkañ. Por. IPN BU 0423/4533, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa, 20 padziernika 1951 r., k. 85.
62 IPN BU 0423/4533, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa,
31 lipca 1951 r., k. 3335.
63 Ibidem, Protokó³ przes³uchania podejrzanego Janusza Natorffa, Warszawa, 16 lipca
1951, k. 37.
64 Zachowane notatki s³u¿bowe zawieraj¹ nieczytelny podpis sporz¹dzaj¹cej je osoby, lecz
porównanie podpisów na ró¿nych dokumentach zachowanych w teczce (por. maszynopisy: ibidem, k. 2325) i pozwala s¹dziæ, ¿e rozmówc¹ Lipoka by³ kpt. Bronis³aw Osowski (lub Ossowski
 taka pisownia widnieje w cytowanych wy¿ej maszynopisach )  inspektor UB dla m st.
Warszawy w okresie 15.12.1952  31.08.1954. Por. Bronis³aw Osowski, ur. 1925.09.01, w:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej, http://katalog.bip.ipn.gov.pl/showDetails.do?idx=OS&katalogId=2&subpageKatalogId=2&pageNo=1&nameId=6136&osobaId=13457& [dostêp 29.01.2016 r.].
65 IPN BU 0423/4533, Notatka s³u¿bowa, Warszawa 18 czerwca 1953 r., k. 1.
66 Ibidem.
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Z czasem Lipok zacz¹³ zaskakiwaæ propozycjami. Na spotkaniu 1 listopada
1953 r. zaproponowa³ swojemu rozmówcy, ¿e uczyni jego ¿onê wspólniczk¹
swojego sklepu z obuwiem. Zasugerowa³ przy tym, aby propozycjê tê potraktowaæ jako rekompensatê za to, ¿e korzyci z jego materia³ów s¹ znikome lub
¿adne67. Podczas jednego z kolejnych spotkañ, które odby³o siê 10 listopada
1953 r., Lipok z³o¿y³ kolejn¹ propozycjê. Tym razem stwierdzi³, ¿e zna jeszcze
inne osoby, które chcia³yby nawi¹zaæ kontakty z UB. Propozycjê potraktowano bardzo ostro¿nie. Za¿¹dano od Lipoka, aby dostarczy³ charakterystyki
tych osób, ale jednoczenie w notatce z tego spotkania pojawi³a siê w¹tpliwoæ co do prawdziwych intencji Lipoka. Wiedziano ju¿, ¿e podczas wojny
rozpracowywa³ organizacje lewicowe. Ponadto, w zwi¹zku z tym ¿e mia³
kontakt z dzia³aczami Miecza i P³uga, podejrzewano go o wspó³pracê
z gestapo. Pojawi³a siê obawa, ¿e rzeczywistym powodem nawi¹zania kontaktu z SB by³a próba zorientowania siê w metodach pracy bezpieki68.
Tym razem oferta Lipoka zosta³a przez bezpiekê potraktowana bardziej
powa¿nie, mimo w¹tpliwoci, których skromne jeszcze akta dostarcza³y. Choæ
pamiêtaæ trzeba, ¿e równoczenie dla w³adzy ludowej Lipok by³ kombinatorem, który przechwala³ siê kontaktami z oficerami bezpieki, a te w rzeczywistoci wi¹za³y siê z jego zatrzymaniem w 1950 r.
Oficer UB uzna³, ¿e warto umówiæ siê z Lipokiem na kolejne spotkanie,
które wyznaczy³ na 22 czerwca na godz. 19.30. Lipok mia³ wówczas dostarczyæ listê znajomych oraz swój ¿yciorys69. Nie wiadomo, czy do planowanego
spotkania w tym dniu dosz³o. W teczce sprawy brak te¿ jest listy znajomych.
¯yciorys natomiast faktycznie Lipok dostarczy³. S¹ w nim podstawowe fakty
z ¿ycia, ³¹cznie z dwukrotnym zes³aniem do Rosji. W dokumencie tym
owiadczy³, ¿e pracuj¹c w Samopomocy Ch³opskiej wykry³ aferê bandy Miko³ajczyka, któr¹ zg³osi³ bezpiece. Udowadniaj¹c swoj¹ przydatnoæ, ponownie zaznaczy³ te¿, ¿e od 1948 r., kiedy podj¹³ pracê w PZPS, równoczenie
nawi¹za³ kontakt z Urzêdem Bezpieczeñstwa70. Najwyraniej nie mia³ wiadomoci, ¿e w 1950 r. zosta³ zakwalifikowany jako osoba niewiarygodna
i nieprzydatna dla Urzêdu Bezpieczeñstwa.
W lipcu 1953 r. powsta³a notatka opisuj¹ca kwestiê ponownej próby
nawi¹zania wspó³pracy. Ju¿ pocz¹tek tej notatki nie zapowiada³ siê dobrze.
Stwierdzono w niej, ¿e podczas okupacji pracowa³ w wywiadzie AK, w komórce rozpracowuj¹cej organizacje komunistyczne71.
Planuj¹c werbunek Lipoka postanowiono zweryfikowaæ jego deklaracje, wykorzystuj¹c w tym celu informatora Wydzia³u IV o pseudonimie Artysta, który dziêki swojej znajomoci z kandydatem do werbunku mia³ zobra67

k. 120.
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Ibidem, Notatka s³u¿bowa ze spotkania ze ród³em L, Warszawa, 2 listopada 1953 r.,

Ibidem, Notatka ze spotkania ze ród³em L, Warszawa, 11 listopada 1953 r., k. 112.
Ibidem, Notatka s³u¿bowa, Warszawa, 18 czerwca 1953 r., k. 2.
70 Ibidem.
71 Ibidem, Notatka s³u¿bowa, Warszawa, 14 lipca 1953 r., k. 12.
69

240

Tomasz Brzustowski

zowaæ jego sylwetkê, ówczesn¹ dzia³alnoæ i kontakty wród by³ych cz³onków AK. Okazuje siê, ¿e Artysta mia³ byæ tylko swoistym wstêpem do
rozpracowania Lipoka. Na podstawie materia³ów dostarczonych przez informatora miano zwerbowaæ najbardziej odpowiedniego kandydata, którego celem mia³a byæ kontrola Lipoka. Oprócz tego Wydzia³ IV mia³ wykorzystaæ
agenturê w miejscu pracy. Do przeprowadzenia gruntownego wywiadu postanowiono wykorzystaæ równie¿ Wydzia³ A72.
Spotkanie z Artyst¹, do którego dosz³o 21 lipca 1953 r., okaza³o siê
owocne. Rozmowa wykaza³a, i¿ Artysta by³ w stanie rozpracowaæ zarówno
obecn¹, jak i okupacyjn¹ dzia³alnoæ Lipoka, a tak¿e jego kontakty. Omówiono wiêc z Artyst¹ sposób nawi¹zania z t¹ grup¹ kontaktu, a tak¿e przedstawiono zadania do wykonania73. Najwidoczniej uznano, ¿e warto zainteresowaæ siê konspiracyjn¹ grup¹, funkcjonuj¹c¹ na warszawskiej Pradze.
ród³em informacji o niej móg³ byæ tylko Lipok.
Artysta zacz¹³ wype³niaæ swoje zobowi¹zania. W doniesieniu z 8 lipca
1953 r. stwierdzi³, ¿e Lipok jest wrogo nastawiony do obecnej rzeczywistoci,
a jego wczeniejsze wypowiedzi by³y wrogie wobec Armii Czerwonej i Wojska Polskiego74. To doniesienie zawiera jednak same ogólniki. Informator
nie otrzyma³ nawet ¿adnych zadañ do wykonania. Dopiero w kolejnych
Artysta wykaza³ siê bardziej. 15 lipca doniós³, ¿e na swoje pytanie: co
s³ychaæ u kolegów wspólnych us³ysza³, ¿e ze wzglêdów zasadniczych nie
staraj¹ siê specjalnie spotykaæ, spodziewaj¹c siê, ¿e oni nas wszystkich maj¹
na oku75.
Kolejne spotkanie z Lipokiem odby³o siê 29 lipca. Otrzyma³ wówczas 300 z³
wynagrodzenia za wspó³pracê. Pokwitowanie podpisa³ z pewnymi oporami
twierdz¹c, ¿e nie chce otrzymywaæ pieniêdzy. Zamiast nich poprosi³ swojego
rozmówcê o pomoc w uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie budki konfekcyjnej na bazarze Ró¿yckiego (w dokumencie pisane: Rurzyckiego), co
uzna³ za wystarczaj¹ce wynagrodzenie za swoje us³ugi. Lipok uzasadnia³
swoj¹ probê tym, ¿e dziêki temu bêdzie mia³ wiêcej mo¿liwoci rozpracowania wrogiego elementu. Rozmówca Lipoka zadeklarowa³, ¿e przychyli siê do
proby76.
Ciekawy meldunek do UB z³o¿y³ Muzyk i to bardzo szybko, bo jeszcze
tego samego dnia (czyli 27 lipca 1953 r.), kiedy sytuacja siê wydarzy³a. Otó¿
Muzyk przytoczy³ rozmowê, jak¹ przeprowadzi³ z nim Lipok oraz bli¿ej
nieznany Linde  pracownik bazy. Otó¿ Lipok bior¹c do rêki dowód osobisty Muzyka stwierdzi³, ¿e obecna w nim rzymska trójka oznacza obywatela
trzeciej kategorii, czyli najgorsz¹ kategoriê; osoba taka w razie wojny nie
72 Ibidem, Plan wstêpnego opracowania z perspektyw¹ kandydata na werbunek, Warszawa, 16 lipca 1953 r., k. 13.
73 Ibidem, Notatka s³u¿bowa, Warszawa, 21 lipca 1953 r., k. 22.
74 Ibidem, Doniesienie agenturalne, ród³o Artysta, 8 lipca 1953 r., k. 15.
75 Ibidem, Doniesienie agenturalne, ród³o Artysta, 15 lipca 1953 r., k. 16.
76 Ibidem, Notatka s³u¿bowa, Warszawa, 29 lipca 1953 r., k. 26.
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otrzyma nawet broni do rêki. Z kolei Linde doda³, ¿e litery W.C.A. w serii
numeru paszportu oznaczaj¹: w razie czego aresztowaæ77.
Ów ¿art chyba na d³u¿sz¹ metê Lipokowi nie zaszkodzi³, bo kiedy stara³
siê o uzyskanie zgody na przyznanie lokalu na sklep, to warszawskie UB nie
czyni³o przeszkód. Pismo do sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR podpisa³ sam szef UBP dla miasta sto³ecznego Warszawy, Ludwik Andrzej Szenborn78. Najwidoczniej liczono, ¿e Lipok oka¿e siê przydatnym informatorem i
pomo¿e dotrzeæ do owej tajemniczej grupy konspiratorów. St¹d przymykano
oko na pewne niedoskona³oci kandydata. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e osoba Lipoka wrêcz irytowa³a UB. Po wyra¿eniu zgody na sklep ze strony
Urzêdu (7 padziernika), umówiono spotkanie z nim na 9 padziernika. Notatka z tego spotkania przypomina w swojej treci raczej skargê na informatora ni¿ raport z rozmowy. Otó¿ pracownik UB (podpisany nieczytelnie),
skar¿y siê na informatora, ¿e ten przyszed³ minimalnie podpity, co uzna³ za
zachowanie z premedytacj¹. Nastêpnie Lipok w sposób podstêpny skierowa³ rozmowê na temat wydatków, jakie ponosi z tytu³u wykonywanych dla
UB zadañ. Owe wydatki wi¹za³y siê chocia¿by z faktem, ¿e rozmowy odbywa³y siê w lokalu, gdzie musia³ p³aciæ  czyli najpewniej w restauracji. Lipok
zastrzeg³ siê przy tym, ¿e nie interesuj¹ go pieni¹dze, lecz pomoc w za³o¿eniu
sklepu, z którego bêdzie mia³ zyski, pozwalaj¹ce na pokrycie owych wydatków. Pracownik UB próbowa³ oponowaæ, twierdz¹c, ¿e przecie¿ Lipok nic
dotychczas bezpiece nie da³. Lipok owiadczy³ bezczelnie, ¿e to nie jego
wina twierdz¹c, ¿e przecie¿ kazano mu wykonywaæ tylko zadania zlecone
przez UB i ¿adnych innych. St¹d jego, jako informatora, s³aba praca. Innymi
s³owy, zdenerwowa³ swojego rozmówcê sugesti¹, ¿e nie potrafi zleciæ odpowiednich zadañ dla swego informatora. Rozmówca z UB zmieni³ temat
i zapyta³ Lipoka o by³ych cz³onków przedwojennego OZN i BBWR, na co ten
mia³ ironicznie siê umiechn¹æ i odpowiedzieæ, ¿e by³ tylko zwyk³ym cz³onkiem OZN, a do BBWR nie nale¿a³. Zwi¹zany by³ tylko ze zwi¹zkami zawodowymi BBWR. Zaprzeczy³ te¿, i¿ podczas okupacji prowadzi³ dzia³alnoæ
wywiadowcz¹. Przyparty do muru owiadczy³, ¿e mia³ tylko kontakt. Konkluzj¹ tej rozmowy ze strony pracownika UB by³a teza, ¿e Lipok bezpiekê
przez ca³y czas ok³amywa³, a jedynym jego celem jest otrzymanie lokalu na
sklep79. Mimo powy¿szego sporu o wynagrodzenia, Lipok otrzymywa³ pieni¹dze za swoje spotkania. Tak sta³o siê chocia¿by podczas omawianego wy¿ej
spotkania 29 lipca 1953 r., kiedy to otrzyma³ 300 z³80.
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Ibidem, Meldunek, ród³o Muzyk, przyj¹³ D.L., Warszawa, 27 lipca 1953 r., k. 51.
Ibidem, Pismo do Szefa UBP m.st. Warszawy, Warszawa, 29 wrzenia 1953 r., k. 52;
Notatka s³u¿bowa 1 padziernika 1953 r., k. 53; Pismo do Sekretarza Komitetu Warszawskiego
PZPR, 7 padziernika 1953 r., k. 54.
79 Ibidem, Notatka ze spotkania w dniu 9padziernika b.r. ze ród³em L, Warszawa,
10 padziernika 1953 r., k. 55.
80 Ibidem, Pokwitowanie, 29 lipca 1953 r., k. 56.
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Lipoka postanowiono obserwowaæ. Jako powód  w raporcie z 6 padziernika 1953 r.  podano alarmuj¹c¹ informacjê, i¿ dziêki kombinacji operacyjnej uzyskano wiedzê o wypowiedzi Lasonia, który mia³ stwierdziæ, ¿e ich
grupa ma mo¿liwoæ dokonania zamachu na Boles³awa Bieruta lub Konstantego Rokossowskiego w zwi¹zku z obchodami rewolucji padziernikowej. Zgodê na zarz¹dzenie obserwacji Lasonia i Lipoka otrzymano 6 listopada81.
Jeszcze tego samego dnia przeprowadzono pierwsz¹ obserwacjê Lipoka, któremu w raportach nadano pseudonim Wróg82. Kolejne obserwacjê przeprowadzono 783 i 8 listopada84. W relacji podsumowuj¹cej obserwacjê stwierdzono,
¿e ustalono 1 kontakt, 1 adres, 2 taksówki, oraz nie ustalono 5 kontaktów ze
wzglêdu na brak rodków lokomocji. Owe trudnoci w ustaleniu kontaktów
wynika³y z tego, ¿e towarzystwo w wiêkszoci mêskie rozbija³o siê taksówkami, co utrudni³o ustalenie ich to¿samoci i adresów. W podsumowaniu
stwierdzono, ¿e obiekt w czasie prowadzonej obserwacji zachowywa³ siê
spokojnie, nie kontrolowa³ siê, ani te¿ nie zwraca³ uwagi na otoczenie85.
Lipok spotka³ siê z ppor. J. Cichockim 11 czerwca 1955 r. Oficer nie by³
zadowolony ze spotkania. Lipok zapowiedzia³, ¿e ma do przekazania ciekawe
sprawy, ale jedyne, co przekaza³, to wiadomoci, ¿e jeden z by³ych cz³onków
AK wybiera siê na wakacje, a inny jest chory. Poza tym stwierdzi³, ¿e chcia³
siê po prostu spotkaæ, bo nie widzieli siê prawie trzy miesi¹ce i zapewni³, ¿e
oczekuje na zadania do wykonania86. Byæ mo¿e powód spotkania by³ inny,
bowiem nied³ugo po tym spotkaniu, 22 czerwca, Lipok ponownie skontaktowa³ siê z UB, z tym samym ppor J. Cichockim, prosz¹c o interwencjê
w sprawie nakazu opuszczenia sklepu do dnia 23 czerwca. Otrzyma³ odpowied, i¿ Urz¹d Bezpieczeñstwa nic nie mo¿e w tej sprawie zrobiæ87.
W 1957 r. uznano wspó³pracê Lipoka za nieefektywn¹. Spotkania z lat
19531955 nie da³y ¿adnych wyników. Uznano, ¿e kontakt z UB utrzymywany by³ najpewniej z powodów materialnych88.
W notatce, sporz¹dzonej w 1959 r., podsumowuj¹cej sprawê Lipoka uznano, ¿e Lipok jest cz³owiekiem zdemoralizowanym oraz jest typem kombinatora, któremu wcale nie zale¿a³o na dopomo¿eniu organom bezpieczeñ81 Ibidem, Raport o wyra¿enie zgody na za³o¿enie obserwacji na Lipoka Mieczys³awa,
Warszawa, 6 padziernika 1953 r., k. 102.
82 Ibidem, Komunikat z przeprowadzonej obserwacji, Warszawa w dniu 6 listopada 1953 r.,
7 listopada 1953 r., k. 103.
83 Ibidem, Komunikat z przeprowadzonej obserwacji w dniu 7 listopada 1953 r., Warszawa, 9 listopada 1953 r., k. 105.
84 Ibidem, Komunikat z przeprowadzonej obserwacji w dniu 8 listopada 1953 r., Warszawa, 9 listopada 1953 r., k. 105.
85 Ibidem, Relacja, Warszawa, 26 listopada 1953 r., k. 49.
86 Ibidem, Notatka s³u¿bowa ze spotkania z Lipokiem Mieczys³awem, 16 czerwca 1955 r.,
brak numeracji kart.
87 Ibidem, Notatka s³u¿bowa, dotyczy Lipoka Mieczys³awa, Warszawa, 22 czerwca 1955 r.,
brak numeracji kart.
88 Ibidem, Postanowienie, Warszawa, 17 wrzenia 1957 r., brak numeracji kart.

Niejasna gra z UB  dwuznaczne kontakty z komunistycznymi organami...

243

stwa. W wyniku przeprowadzonej obserwacji ustalono, ¿e w towarzystwie
mia³ siê wypowiedzieæ, i¿ pozna³ metody pracy UB i ostrzega³, ¿e byli cz³onkowie AK s¹ obserwowani. Wspó³pracê zakoñczono. Sam Lipok podczas spotkañ z oficerem UB twierdzi³, ¿e byli cz³onkowie AK nie prowadzili po wojnie
¿adnej dzia³alnoci89.
Z notatki s³u¿bowej wynika, ¿e Lipok zosta³ przyjêty do wspó³pracy na
kontakt przez kpt. Osowskiego, jednak bez rejestrowania go w kartotece,
bowiem formalnie nie by³ on zwerbowany90.
Przypadek Lipoka to przyk³ad nieudanej próby werbunku, i to w sytuacji, kiedy inicjatywa wysz³a od samego zainteresowanego. Z zebranych doniesieñ wynika³o, ¿e móg³ on byæ cz³onkiem grupy konspiracyjnej, która
jednak nie przejawia³a ¿adnej konkretnej dzia³alnoci. Kontakty z UB mog³y
natomiast daæ owej grupie rozeznanie w sposobach pracy, metodach werbunku i zainteresowaniach bezpieki. Niewykluczone, ¿e w³anie ta obawa by³a
istotnym powodem przerwania kontaktów z Lipokiem. Kontakty Lipoka mog³y zaowocowaæ rozeznaniem w aktualnych zainteresowaniach bezpieki.
Omówione wy¿ej raporty pokazuj¹, ¿e Urz¹d Bezpieczeñstwa zachowa³ tu
daleko posuniêt¹ ostro¿noæ. Z zachowanych dokumentów nie wynika, aby
rozmówcy Lipoka obdarzali go du¿ym zaufaniem. Jest to szczególny przypadek, kiedy zarówno bezpieka nie odkry³a wszystkich swoich kart, ale i jej
klientowi uda³o siê zachowaæ czujnoæ, na tyle daleko posuniêt¹, i¿ nie zdradzi³ swoich znajomych z konspiracji, a jego intencje pozosta³y do koñca niejasne. Oficjalnym powodem rozmów z bezpiek¹ by³a co prawda chêæ uzyskania
u³atwieñ przy prowadzeniu w³asnej dzia³alnoci, lecz bior¹c pod uwagê konspiracyjn¹ przesz³oæ Lipoka, trudno daæ wiarê, ¿e by³ to powód jedyny.
Sprawa niew¹tpliwie zakoñczy³a siê patem, co pokazuje, ¿e nie ka¿dy przypadek kontaktu z komunistyczn¹ bezpiek¹ by³ z góry skazany na niepowodzenie. Oczywicie ¿adna ze stron nie odnios³a spektakularnego sukcesu, ale
te¿ trudno mówiæ, aby obydwie strony ponios³y jak¹ szczególn¹ pora¿kê.
Historia ta jest niew¹tpliwie dowodem na tezê, ¿e ka¿dy przypadek kontaktów z Urzêdem Bezpieczeñstwa (a póniej S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa) wymaga
osobnego, dog³êbnego przestudiowania. Trudno o jednoznaczny os¹d na podstawie samego faktu rejestracji jako wspó³pracownika. Przypadek Lipoka
pokazuje, ¿e te kontakty mog³y mieæ charakter wielowymiarowy.
SUMMARY
During Word War II, Mieczys³aw Lipok was a member of the Union for the
Restoration of the Republic of Poland, where he was responsible for infiltrating left89 Ibidem, Notatka s³u¿bowa sporz¹dzona na podstawie materia³ów znajduj¹cych siê w Wydziale Ewidencji Operacyjnej tut. Komendy  odnonie Lipok Mieczys³awa, Warszawa, 13 maja
1959 r., brak numeracji kart.
90 Ibidem.
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wing and communist organizations. After the war, Lipok made attempts to collaborate with the Office of Public Security under the pretext of applying for a business
permit. He claimed to be in possession of valuable information about former Home
Army soldiers and illegal traders in gold and foreign currencies. Lipok never provided any valuable intelligence, and the Office of Public Security began to suspect that
the real reason behind his involvement was to penetrate the secret services operational methods and targets. It was rumored that Lipok attended secret meetings of
former Warsaw conspiracy members, but the group was not particularly active. As
a result, the Office of Public Security severed its ties with Lipok. This example
illustrates that an individuals decision to collaborate with the communist secret
service was not always morally challenging. For this reason, every case should be
examined individually based on the existing resources.
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Organizacje komunistyczne, funkcjonuj¹ce na ziemiach polskich, przez
ca³y okres swego istnienia realizowa³y polityczne cele nakrelone w Moskwie.
Zmierza³y one do zrewoltowania Europy, a nastêpnie rozpowszechnienia
w niej sowieckiej w³adzy. Z racji s³aboci Komunistycznej Partii Robotniczej
Polski (KPRP) i jej nastêpczyni, Komunistycznej Partii Polski (KPP) oraz ich
przybudówek, pomimo technicznego oraz finasowego wspierania ich przez
Komintern, nie by³y w stanie samodzielnie zrealizowaæ stawianych przed
nimi zadañ. To z kolei prowadzi³o do koniecznoci szukania politycznych
sojuszników, przy jednoczesnym rozbijaniu wszelkich opozycyjnych wzglêdem siebie formacji w ruchu robotniczym. Instrumentem umo¿liwiaj¹cym
prowadzenie takiej polityki by³y wszelkie koncepcje jednolitofrontowe.
Programowa, publicystyczna oraz organizacyjna aktywnoæ komunistów
prowadzona w tej materii nale¿a³a do jednych z wa¿niejszych przejawów ich
dzia³alnoci. Jej znaczenie i waga uzale¿nione by³y od wytycznych Kominternu. To on okrela³, w jaki sposób nale¿y prowadziæ akcje tworzenia frontów,
wyznacza³ taktykê postêpowania, wskazywa³, czy maj¹ to byæ fronty budowane
od do³u, czy te¿ od góry, a tak¿e pod jakim szyldem. Niew¹tpliwie uchwa³y
jego VI Kongresu, uznaj¹ce socjaldemokracjê za najwiêkszego wroga komunizmu, ogranicza³y zakres i tempo wszelkich prac jednolitofrontowych1. Zmiana
1 Obraduj¹cy w lipcu 1928 r. VI Kongres Kominternu uznawa³ wszelkie ruchy socjalistyczne oraz socjaldemokratyczne za najwiêkszego i najniebezpieczniejszego wroga formacji rewolucyjnych, w ogóle idei rewolucji, tj. za ekspozyturê bur¿uazji imperjalistycznej wród klasy
robotniczej; Program i statut Miêdzynarodówki Komunistycznej, Moskwa 1929, s. 104116;
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koniunktury nast¹pi³a w 1935 r. wraz z decyzjami VII Kongresu Kominternu, które o 180 stopni przewartociowa³y politykê kompartii wobec organizacji socjalistycznych. Has³o nie ma wroga na lewicy stanowi³o nowe otwarcie
w jednolitofrontowej polityce KPP2.
Podejmowane przez komunistów dzia³ania nie przynios³y spodziewanych
rezultatów. Formacje polityczne, spo³eczne oraz zwi¹zkowe, do których kompartia adresowa³a swoje apele, w wiêkszoci dobrze odczytywa³y ich rzeczywisty zamiar, tj. chêæ wyjcia komunistów z marginesu ¿ycia spo³eczno-politycznego, rozbicia jednoci i spójnoci kooperuj¹cych z nimi podmiotów oraz
doprowadzenia w kraju do stanu wrzenia rewolucyjnego. W efekcie, poza sporadycznymi sytuacjami, kierownictwa Polskiej Partii Socjalistycznej, Bundu,
Stenograficzeskij otcziet VI Kongressa Kominterna, w. 6: Tezisy, rezolucji, postanowlienija, wozzwanija, MoskwaLeningrad 1929, s. 4347; Kommunistièeskij Internaciona³ w dokumentach.
Reszenija, tezisy i wozzwapija kongressow Kominterna i plenumow IKKI 19191932, Moskwa
1933, s. 3539; Programma i ustav Kommunistièeskogo Internacionala, Moskwa 1937, s. 5661;
The communist conspiracy. Strategy and tactics of world communism, part 1: Communism
outside the United States, section C: The world congreses of the communist international,
Washington 1956, s. 216220; Dokumenty z historii III Miêdzynarodówki Komunistycznej, Warszawa 1962, z. 1, s. 6267; J. Ryng, Program Miêdzynarodówki Komunistycznej, Nowy Przegl¹d 1928, listopadgrudzieñ, nr 25, s. 4658.
2 Podstawy do tak sformu³owanego has³a da³y podjête na VII Kongresie rezolucje, jak
równie¿ wyst¹pienia Georgi Dymitrowa, w których m.in. przeanalizowano faszyzm uznaj¹c go
za najwiêksze zagro¿enie dla mas robotniczych, a tym samym podkrelono potrzebê szybkiego
zunifikowania dzia³añ na lewicy w ramach frontów ludowych i antyfaszystowskich, jak równie¿
przyzwalano, pod pewnymi warunkami, aby kompartie, jeli takowa sytuacja by³aby mo¿liwa,
wspó³tworzy³y rz¹dy jednolitego frontu. Zob. Ofensywa faszyzmu i zadania Miêdzynarodówki
Komunistycznej w walce o jednoæ klasy robotniczej przeciw faszyzmowi. Rezolucja do referatu
tow. Dymitrowa przyjêta przez VII Kongres Miêdzynarodówki Komunistycznej dnia 20 sierpnia
1935 r., w: Rezolucje VII wiatowego Kongresu Miêdzynarodówki Komunistycznej, Warszawa
1935, s. 725; Ofensywa faszyzmu i zadania Miêdzynarodówki Komunistycznej w walce o jednoæ klasy robotniczej przeciw faszyzmowi. (Referat t. Dymitrowa na VII Kongresie wiatowym
Miêdzynarodówki Komunistycznej 2 sierpnia 1935 r.), w: J. Dymitrow, Klasa robotnicza przeciw
faszymowi, Warszawa 1935, s. 1428, 29, 3236, 5762, 66, 7073. Koñcz¹c swój referat Dymitrow stwierdzi³: Jestemy za jednoci¹ klasy robotniczej! Dlatego jestemy gotowi jak najcilej
wspó³pracowaæ z wszystkimi socjaldemokratami, którzy wypowiadaj¹ siê za jednolitym frontem
i szczerze popieraj¹ zjednoczenie na wymienionych zasadach. [...] Witamy rosn¹ce d¹¿enie
wród robotników socjaldemokratycznych do jednolitego frontu z komunistami. W fakcie tym
widzimy wzrost ich wiadomoci rewolucyjnej i pocz¹tek przezwyciê¿enia roz³amu w klasie
robotniczej. Uwa¿aj¹c, ¿e jednoæ akcyj jest bezwzglêdn¹ koniecznoci¹ i najpewniejsz¹ drog¹,
wiod¹c¹ równie¿ do stworzenia jednoci politycznej proletarjatu, owiadczamy, ¿e Miêdzynarodówka Komunistyczna i jej sekcje gotowe s¹ przyst¹piæ do pertarktacyj z II Miêdzynarodówk¹
i jej sekcjami w sprawie stworzenia jednoci klasy robotniczej w walce przeciwko ofensywie
kapita³u, przeciwko faszyzmowi i grobie wojny imperjaistycznej; ibidem, s. 7273. Zob. te¿
O jednoæ klasy robotniczej przeciw faszyzmowi. S³owo koñcowe tow. Dymitrowa na VII Kongresie wiatowym Miêdzynarodówki Komunistycznej 13 sierpnia 1935 r., w: J. Dymitrow, op. cit.,
s. 75, 8186, 100 Has³o nie ma wroga na lewicy... rozpowszechni³a m.in. uchwa³a V Plenum
KC z lutego 1937 r., jak równie¿ artyku³ Juliana Leszczyñskiego-Leñskiego pod tym w³anie
tytu³em, który ukaza³ siê na ³amach pierwszego numeru Przegl¹du w styczniulutym 1937 r.;
zob. Nie ma wroga na lewicy, w: Julian Leñski. O front Ludowy w Polsce 19341937. Publicystyka, Warszawa 1956, s. 270279.
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Stronnictwa Ludowego, jak równie¿ centrale zwi¹zków zawodowych odrzuca³y komunistyczne apele. Tym samym lansowana przez KPRP/KPP idea jednolitofrontowa ponios³a pora¿kê. Tej nie by³y w stanie zmieniæ lokalne
i oddolne porozumienia miêdzypartyjne, zawarte bez zgody kierownictw partyjnych, maj¹ce czêsto charakter komunistycznej oddolnej dywersji.
Prezentowany dokument, wytworzony przez Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych, jest przede wszystkim wiadectwem stanu wiedzy resortu
o programowo-ideowych podstawach, przebiegu i efektach komunistycznej
polityki jednolitofrontowej. Powsta³ on w listopadzie 1936 r., tj. w okresie
szczególnego natê¿enia dzia³añ kompartii na rzecz wspólnych frontów. Od
koñca roku sytuacja systematycznie siê pogarsza³a. W 1936 r. przesta³ funkcjonowaæ pakt o nieagresji zawarty pomiêdzy PPS a KPP3, Stronnictwo
Ludowe od¿egnywa³o siê od jakiejkolwiek wspó³pracy z komparti¹ i jednoczenie nie by³o zainteresowane w dalszej eskalacji konfliktu z rz¹dem. By³y to
te¿ ostatnie miesi¹ce istnienia KPP4.
Opracowanie MSW charakteryzuje siê du¿¹ szczegó³owoci¹ odnonie do
przedstawienia oraz oceny aktywnoci jednolitofrontowej komunistów, co nie
oznacza, ¿e nie ustrzeg³o siê potkniêæ i przeoczeñ istotnych dla tematyki
wydarzeñ. Jednym z nich by³o pominiêcie faktu zawarcia paktu o nieagresji
pomiêdzy PPS-KPP, który  abstrahuj¹c od tego, ¿e nie by³ aktem jednolitofrontowej wspó³pracy, ¿e wówczas we w³adzach partii socjalistycznej dominowa³y elementy lewicowe lub prokomunistyczne, a tak¿e od krótkiego czasu jego obowi¹zywania  by³ najwiêkszym osiagniêciem kompartii na tym
odcinku.
Dokument znajduje siê w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie
w zespole archiwalnym: Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych 19181939 (zespó³ nr 9), jak równie¿ w zespole archiwalnym: Ministerstwo Spraw Zagranicznych 19181939 (zespó³ nr 322)5. Dotychczas nie by³ publikowany. Dokument zosta³ opatrzony aparatem naukowym, zachowano w nim oryginaln¹
pisowniê.

3

A. Tymieniecka, Warszawska organizacja PPS 19181939, Warszawa 1982, s. 223; Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), 114/III-17, Okólnik nr 49. Uchwa³y Rady Naczelnej, Warszawa 15 V 1936 r., k. 8. Wed³ug opracowañ MSW rzeczony pakt dla kierownictwa PPS
by³ wy³¹cznie narzêdziem maj¹cym zlikwidowaæ zaciête walki polityczno-propagandowe i nie
wkraczanie sobie w tereny pracy. Tym samym daleki by³ od jednolitofrontowej wspó³pracy
z komunistami. Umiarkowane stanowisko CKW by³o krytykowane i nieakceptowane m.in.
przez lewicowych dzia³aczy OKR w £odzi; zob. AAN, 9/929, Biuletyn Spo³eczno-Polityczny, 10
VI 1936, nr 11, k. 25.
4 Na temat rozwi¹zania KPP zob. H. Cimek, Komunici  Polska  Stalin 19181939,
Bia³ystok 1990, s. 166169.
5 AAN, 322/5288, Jednolity front komunistyczny, Warszawa 23 XI 1936 r., k. 440468
(tak¿e ibidem, 9/1055 dop³yw, k. 91105; ibidem, 9/1192, k. 129).
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Warszawa, dn. 23 listopada 1936 r.
MINISTERSTWO SPRAW WEWNÊTRZNYCH
Nr. PB. 149/1/34/36
(za³¹cznik)
JEDNOLITY FRONT KOMUNISTYCZNY
Od samego prawie pocz¹tku istnienia III-ej Miêdzynarodówki Komunistycznej na czo³o jej zagadnieñ, o pierwszorzêdnym znaczeniu, wysuwa³a siê
zawsze sprawa jednolitego frontu robotniczego, obok którego w ostatnich
czasach, wystêpuje równolegle antyfaszystowski front ludowy.
Zasadnicz¹ treci¹ idei jednolitego frontu robotniczego  w pojêciu przywódców socjalistycznych  to wspólna walka klasy robotniczej o utrzymanie
i rozszerzenie zdobyczy socjalnych, ekonomicznych i politycznych, walka
o przejêcie w³adzy na rzecz proletariatu. Komunici natomiast uwa¿aj¹ jednolity front jako rodek na zdobycie dla swoich hase³ szerokich mas robotniczych i przyspieszenie w ten sposób rewolucji6.
Zasady i taktyka tego zagadnienia w ci¹gu tych kilkunastu lat zmienia³y
siê. O ile wiêc chodzi o ewolucjê w tym wzglêdzie, a¿ do chwili obecnej, to
sprawa ta przedstawia siê nastêpuj¹co:
III kongres MK (22.VI.12.VII.1921 r.) odrzuci³ tezê o bezporedniej bliskoci rewolucji socjalnej i postanowi³ zaj¹æ siê opanowaniem rozmaitych
warstw klasy robotniczej, rzucaj¹c has³o Do mas i tym samym Jednolitego
frontu od do³u tj. poza plecami przywódców socjalistycznych7.
6 Zagadnienie to zosta³o dok³adnie omówione w programie Kominternu przyjêtym podczas
VI Kongresu w 1928 r. W rozdziale szóstym, powiêconym taktyce oraz strategii walki
o dyktaturê proletariatu, czytamy: W okresach kiedy niema podnoszenia siê fali rewolucyjnej,
partje komunistyczne winny braæ za punkt wyjcia codzienne bol¹czki ludnoci pracuj¹cej,
wysuwaæ has³a i ¿¹dania czêciowe i wi¹zaæ je z podstawowemi zadaniami Miêdzynarodówki
Komunistycznej. [...] ¯¹dania i has³a czêciowe s¹ niezbêdnym warunkiem prawid³owej taktyki
wogóle, podczas gdy ca³y szereg hase³ przejciowych jest zwi¹zanych nierozerwalnie z istnieniem sytuacji rewolucyjnej. [...] Przytem taktyka jednolitego frontu, jako rodek najskuteczniejszej walki z kapita³em, klasowej mobilizacji mas, demaskowania i odosobnienia wierzcho³ków
reformistycznych  stanowi niezmiernie wa¿n¹ czêæ sk³adow¹ taktyki partji komunistycznych
w ca³ym okresie przedrewolucyjnym. W³aciwe zastosowanie taktyki jednolitego frontu i wykonanie zadania zdobycia mas wogóle, wymagaj¹ ze swej strony systematycznej
i uporczywej roboty w zwi¹zkach zawodowych i innych masowych organizacjach proletariatu;
zob. Program i statut Miêdzynarodówki..., s. 130131.
7 Za³o¿enia kongresu wobec kwestii jednolitofrontowej regulowa³y przyjête Tezy o taktyce; zob. Kommunistièeskij Internaciona³ w dokumentach..., s. 180201. Zob. te¿ Miêdzynarodówka Komunistyczna 19191943. Zarys historyczny, Warszawa 1974, s. 137138, 154155,
158159. Postanowienia kongresowe w kwestii jednolitego frontu zawarte w Tezach by³y przedmiotem dyskusji w dniu 4 XII 1921 r. podczas Posiedzenia KW MK, jak równie¿ w trakcie obrad
pierwszego rozszerzonego plenum KW w dniach 22 II4 III 1922 r.; Kommunistièeskij Internaciona³ w dokumentach..., s. 268. Zob. te¿. Miêdzynarodowy ruch robotniczy, t. 1: wiek XIX1945,
red. nauk. I. Koberdowa, Warszawa 1976, s. 455456.
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W nied³ugim czasie po tym zosta³ zwo³any IV kongres MK (5.XI.
12.XII.1922 r.), na którym jeden z ówczesnych przywódców Kominternu
 Zinowiew (rozstrzelany w sierpniu 1936 r. w Moskwie za organizowanie
opozycji trockistowskiej)8 na otwarciu tego kongresu powiedzia³ niedwuznacznie, i¿ najwa¿niejszym zadaniem naszych dni, bodaj¿e nawet czy nie
ca³ej epoki, jest zwyciê¿yæ socjal-demokracjê, g³ówny czynnik miêdzynarodowej kontrrewolucji, g³ówny hamulec na drodze do zwyciêstwa miêdzynarodowej klasy robotniczej to jest ostatni rozstrzygaj¹cy bój miêdzynarodowej klasy robotniczej, bój przeciw mieñszewizmowi, temu ostatniemu agentowi
miêdzynarodowego kapita³u9.
Uchwa³y kongresowe nastêpnie zupe³nie wyranie potwierdzi³y te s³owa.
Mówi¹ one, i¿ taktykê jednolitego frontu nale¿y przeprowadzaæ z ca³¹ konsekwencj¹, bo ona jedynie toruje komunistom w obecnym okresie pewn¹ drogê
do zdobycia wiêkszoci mas pracuj¹cych. Dla osi¹gniêcia tego celu komunici
gotowi s¹ nawet pertraktowaæ ze zdradzieckimi przywódcami socjalistów
i amsterdamczyków zawrzeæ pakt jednolitego frontu robotniczego od góry.
Jako organizacyjne punkty oparcia w robocie jednolitofrontowej, uchwa³y
tego¿ IV kongresu nakazuj¹ tworzyæ rady fabryczne, komisje kontroluj¹ce,
sk³adaj¹ce siê z robotników wszystkich partii i bezpartyjnych, komitety
akcji itd.10.
Partie socjalistyczne jednak zrozumia³y, ¿e kwestia jednolitego frontu,
w rozumieniu III-ej miêdzynarodówki, nie ma nic wspólnego z socjalizmem
i stanowi tylko manewr dla przyci¹gniêcia mas robotniczych do komunistów,
to te¿ stanowczo odrzuci³y one wszelkie propozycje.
Ten atak MK na masy socjalistyczne doprowadzi³ do tego, ¿e klasa robotnicza zosta³a podzielona na dwa wrogie obozy: Komintern z Profinternem11
i II Miêdzynarodówkê12 z Zawodówk¹ Amsterdamsk¹13.
8 Grigorij Zinowiew [w³ac. Radomyslski] (18831936)  w latach 19071917 najbli¿szy
wspó³pracownik Lenina, od 1917 r. do 1925 r. przewodnicz¹cy Rady Piotrogrodzkiej, od 1919 r.
na czele KW MK, w 1923 r. razem z Kamieniewem i Stalinem w sk³adzie triumwiratu antytrockistowskiego, nastêpnie sojusznik Trockiego, w 1927 r. wydalony z partii, w 1936 r. po zamordowaniu Kirowa oskar¿ony o dzia³alnoæ w Trockistowsko-Zinowiewskim Zjednoczonym Centrum,
skazany na mieræ i zlikwidowany w sierpniu 1936 r.
9 Zob. IV Kongres Miêdzynarodówki Komunistycznej, Nowy Przegl¹d, listopad-grudzieñ
1922, nr 67, s. 278279; Miêdzynarodówka Komunistyczna 19191943. Zarys..., s. 176.
10 Zob. Kommunistièeskij Internaciona³ w dokumentach..., s. 299300, 303310.
11 Mowa o utworzonej w lipcu 1920 r. Czerwonej Miêdzynarodówce Zwi¹zków Zawodowych (Profesjonalnyj Internacjona³  Profintern); szerzej zob. S. Jankowski, Metody ekspansji
komunizmu. Dzieje ukszta³towania systemu w latach 19191932, Londyn 1982, s. 135141;
A. Gryff-Keller, Komunizm, Warszawa 1926, s. 237252.
12 II Miêdzynarodówka  miêdzynarodowe stowarzyszenie organizacji socjalistycznych
utworzone w Pary¿u w 1889 r. W okresie I wojny wiatowej jego dzia³alnoæ de facto usta³a.
13 Miêdzynarodowa Federacja Zwi¹zków Zawodowych  utworzona w lipcu 1919 r., zwalczana przez partie i zwi¹zki komunistyczne, siedziba w³adz federacji znajdowa³a siê do 1940 r.
w Amsterdamie, nastêpnie w Londynie. Od 1920 r. do federacji przynale¿a³y polskie zwi¹zki
zawodowe zwi¹zane z PPS.
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W tym¿e czasie w Polsce kwesti¹ jednolitego frontu zajmowa³a siê
III konferencja Komunistycznej Partii Robotniczej Polski (KPRP  marzec
1921 r.)14 i jej II-gi zjazd (sierpieñ-wrzesieñ 1923 r.), na których prawicowy
od³am tej partii z Warskim15, Waleckim16 i Kostrzew¹17 przeforsowa³ uchwa³ê, ¿e KPRP winna zwracaæ siê do partii socjalistycznych i klasowych zwi¹zków zawodowych z propozycj¹ wspólnej walki o tzw. ¿¹dania czêciowe
(8-mio godz. dzieñ pracy, zahamowanie dro¿yzny i bezrobocia, zniesienie podatków i przerzucenie tych na klasy posiadaj¹ce oraz walka z faszyzmem
endeckim)18. Ofertê tê jednak PPS odrzuci³a, twierdz¹c, i¿ jest to zwyk³y
manewr ze strony komunistów, polegaj¹cy na tym, i¿ po kilku latach wspó³pracy i odci¹gniêciu mas robotniczych od partii socjalistycznej, zostanie zerwany jednolity front i Kompartia pójdzie swoj¹ drog¹, wbrew interesom
robotniczym i Pañstwa Polskiego, aby tylko nie szkodziæ interesom Rosji
Sowieckiej19.
14 Zob. Tezy o sytuacji miêdzynarodowej, w: KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1: III Zjazd
(19181923), oprac. F. Kalicka, S. Zachariasz, Warszawa 1954, s. 132134. Wed³ug przyjêtych
tez has³o jednoci frontu mia³o stymulowaæ zapa³ rewolucyjny mas, a dla samych partii komunistycznych byæ najostrzejszym orê¿em krytyki w stosunku do partii socjalistycznych i wodzów
Miêdzynarodówki Amsterdamskiej. Zob. te¿ Tezy o jednoci frontu, w: KPP. Uchwa³y..., t. 1,
s. 141143.
15 Adolf Warszawski-Warski (18681937)  dzia³acz SDKPiL, wykszta³cenie rednie, cz³onek KC KPRP i KC KPP, lider i g³ówny teoretyk grupy 3W, przeciwnik ultralewicowego kursu
w KPRP i KPP, w latach 19261929 pose³ na Sejm RP. W charakterystykach i analizach MSW II
RP przedstawiany by³ jako zdolny teoretyk polskiego komunizmu oraz jako cz³owiek uczciwy
i ideowy; zob. AAN, 9/1197, Charakterystyka leaderów komunistycznych polskich, Warszawa
26 V 1919 r., k. 160.
16 Maksymilian Horwitz-Walecki (18771937)  dzia³acz socjalistyczny i komunistyczny,
doktor nauk matematyczno-fizycznych, od 1906 r. cz³onek CKP PPS  Lewica, od 1918 r.
w KC KPRP, lider grupy 3W, od 1921 r. oficjalny przedstawiciel KPRP w KW MK, w 1925 r.
odsuniêty od prac w KPP dzia³a³ w Kominternie.
17 Maria Koszutska [w³ac. Wera Kostrzewa] (18761939)  dzia³aczka komunistyczna
pochodzenia polskiego, wykszta³cenie rednie oraz dodatkowo ukoñczone roczne studium nauczycielskie na Sorbonie, cz³onek PPS  Lewica, od 1918 r. w KPRP, liderka grupy 3W,
przeciwniczka ultralewicowego kursu w KPRP i KPP.
18 Kwestie te zosta³y poruszone w kilku dokumentach przyjêtych podczas obrad II Zjazdu;
zob. Uchwa³a w sprawie sojuszu robotniczo-ch³opskiego, w: KPP. Uchwa³y..., t. 1, s. 208210;
Odezwa w sprawie sojuszu robotniczo-ch³opskiego, w: KPP. Uchwa³y..., t. 1, s. 211217, 220224;
Tezy w sprawie zwi¹zków zawodowych, w: KPP. Uchwa³y , t. 1, s. 168173; Tezy w sprawie
zwi¹zków zawodowych, w: KPP. Uchwa³y , t. 1, s. 238239; A. Warski, Demokracja na bacznoæ, Nowy Przegl¹d, 1 VII 1922, nr 12, s. 19.
19 W maju 1922 r., niejako w odpowiedzi na dzia³alnoæ kompartii nakrelon¹ przez
III Konferencjê KPRP, Kazimierz Czapiñski w obszernym tekcie na ³amach krakowskiego
Naprzodu, prezentuj¹c stanowisko RN PPS podkrela³, ¿e infiltracja i rozbijanie przez komunistów struktur zwi¹zkowych nie mog¹ stanowiæ ¿adnych merytorycznych podstaw wspó³pracy
i do takowej nie dojdzie; Rada Naczelna PPS, Naprzód, 19 V 1922, nr 111. Zob. te¿ Najnowsze
has³a komunistów polskich, Robotnik 21 XI 1923, nr 318; Polska Partia Socjalistyczna wobec
Komunistycznej Partii Robotniczej Polski/Komunistycznej Partii Polski. Wypisy z prasy i dokumentów, t. 1: 19181928, red. i oprac. K. Sacewicz, Olsztyn 2014, s. 138141.

Jednolitofrontowe koncepcje Komunistycznej Partii Robotniczej Polski...

251

Wyraz tym pogl¹dom da³ ówczesny pose³ PPS Mieczys³aw Niedzia³kowski20, pisz¹c w Nr. 301 Robotnika21 z dnia 4. XI. 1923 r.:
Jest miêdzy wami a nami i ta ró¿nica, zasadnicza, ¿e reprezentujemy
polski ruch robotniczy, jego d¹¿enia i potrzeby, jego swoiste w³aciwoci,
a u was, panowie, nigdy wiedzieæ nie mo¿na, gdzie siê koñczy dzia³acz ideowy,
a gdzie zaczyna agent rosyjskiego rz¹du. Przed laty, jako »socjaldemokraci
Królestwa Polskiego i Litwy«, zwalczalicie z najwiêksz¹ wciek³oci¹ d¹¿enia do niepodleg³oci. Po zdobyciu niepodleg³ej Polski, przeciwstawilicie siê
jej bezwzglêdnie, prowadzilicie na w³asny kraj rosyjskie pu³ki kozackie, my
za, jak mówi nasz program »stoimy na gruncie Republiki Polskiej«, my
Polski ani stratowaæ, ani rozedrzeæ pomiêdzy s¹siady nie damy22.
Wypadki krakowskie w dniu 6 listopada 1923 r. obudzi³y u przywódców
KPRP nadziejê, i¿ Polska wchodzi w nowy okres walk rewolucyjnych
i w takim wypadku zwracanie siê do wodzów socjalistycznych w ogóle jest
zbyteczne23.
Stan taki przetrwa³ a¿ do V kongresu MK (czerwiec-lipiec 1924r.), który
zmieni³ radykalnie taktykê jednolitego frontu. Potwierdzaj¹c has³o do mas,
wysuniête przez III kongres, V kongres nawo³uje do wydobycia wielkiego
wysi³ku przez swoje sekcje w zdobywaniu mas, pod grob¹ ³atwego odrzucenia wstecz24.
W wietle uchwa³ V kongresu MK taktyka jednolitego frontu by³a
i pozostaje nadal metod¹ rewolucji, a nie ewolucji, taktyk¹ rewolucyjnego
manewru strategicznego awangardy komunistycznej przeciw zdradzieckim
wodzom kontrrewolucyjnej socjal-demokracji  i w ¿adnym wypadku, nie
20 Mieczys³aw Niedzia³kowski (18931940)  dzia³acz PPS, w 1918 r. naczelnik Wydzia³u
Sejmowego MSW, od 1919 r. w sk³adzie RN i CKW PPS, cz³onek Sekretariatu Generalnego
PPS, pose³ na Sejm Ustawodawczy oraz na Sejm I, II i III kadencji, od 1927 r. redaktor
Robotnika, w 1930 r. cz³onek Tymczasowego Komitetu Wykonawczego Centrolewu, od 1939 r.
dzia³acz kszta³tuj¹cego siê Polskiego Pañstwa Podziemnego.
21 Robotnik  centralny organ prasowy PPS, dziennik wydawany w Warszawie, w latach
18941918 ukazywa³ siê jako pismo nielegalne, od listopada 1918 r. w jawnym dostêpie. Redaktorem pisma od jego za³o¿enia do 1927 r. by³ Feliks Perl, nastêpnie pismem kierowa³ Mieczys³aw Niedzia³kowski. Nak³ad dziennika nie przekracza³ kilku tysiêcy egzemplarzy.
22 Odpowied komunistom!, Robotnik, 4 XI 1923, nr 301; Polska Partia Socjalistyczna
wobec Komunistycznej Partii..., s. 136.
23 KPRP w pierwszych dniach listopada zmierza³a do wykorzystania strajku powszechnego do pog³êbienia radykalnych nastrojów czêci spo³eczeñstwa, a w konsekwencji przekszta³cenia ich we wrzenie rewolucyjne; zob. AAN, 158/VI-6 pt. 7, Do strajku powszechnego od 5
listopada!, Warszawa 3 XI 1923 r., k. 4. Po wydarzeniach krakowskich wci¹¿ d¹¿y³a do eskalacji
nastrojów. Wzywa³a do podjêcia nie tylko natychmiastowej akcji strajkowej, ale tak¿e do zbrojnej walki z rz¹dem. Krytycznie ustosunkowana by³a równie¿ do dzia³añ podjêtych przez PPS na
rzecz dalszego nieeskalowania konfliktu wewnêtrznego w pañstwie; zob. ibidem, Robotnicy,
towarzysze, Warszawa 7 XI 1923 r., k. 1; ibidem, Towarzysze robotnicy!, Warszawa listopad
1923 r., k. 3; , Precz z rz¹dem Chjeny!, Warszawa listopad 1923 r., k. 55a.
24 Zob. Piatyj wsiemirnyj kongriess komunityczeskogo internacijona³a. 17 VI8 VII 1924 g.
Stenograficzeskij otczet, czast II: pri³o¿enija, MoskwaLeningrad 1925, s. 4244; Kommunistièeskij Internaciona³ w dokumentach..., s. 407409.
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taktyk¹ sojuszu z tymi wodzami. Manewr ten ma polegaæ na przyci¹ganiu
robotników s.d. i lepszej czêci robotników bezpartyjnych. W ¿adnym za
wypadku nie mo¿e byæ taktyk¹ zni¿ania naszych celów do poziomu wiadomoci tych ostatnich25.
W ten sposób pojmowany jednolity front mia³ byæ w³aciwie dywersj¹
w szeregach socjalistycznych i dlatego wszelkie ponowne próby nawi¹zania
rozmów o zawarcie porozumienia spe³z³y na niczym26.
Je¿eli idzie specjalnie o stosunki polskie, to sprawa jednolitego frontu
nie posunê³a siê naprzód przez okres czasu a¿ do V zjazdu KPP (wrzesieñ
1930 r.)27. Dopiero zjazd ten da³ nowe nastawienie w pracy, ka¿¹c podj¹æ
walkê o bezporednie interesy mas pracuj¹cych, zw³aszcza przeciw racjonalizacji pracy, o podwy¿ki, o 7-mi o godz. dzieñ pracy, o pracê i zapomogi dla
bezrobotnych, przeciw konkretnym aktom terroru, braæ udzia³ w akcjach
wyborczych itp. Jednoczenie szczególny nacisk po³o¿y³ ten zjazd na wzmocnienie i powi¹zanie ruchu bezrobotnych z walk¹ robotników pracuj¹cych28.
25

Kommunistièeskij Internaciona³ w dokumentach..., s. 408409.
Kominternowskie wytyczne w ¿ycie wdra¿a³o nowe kierownictwo KPRP, które przejê³o
w³adzê w partii po interwencji Kominternu na V Kongresie. W sprawie nowych zadañ stawianych przed organizacj¹ zak³ada³o wykorzystanie kryzysu ekonomiczno-politycznego w Polsce dla
wywo³ania, a nastêpnie pog³êbienia stanu tzw. wrzenia rewolucyjnego. W tym celu nakazywano
konsolidacjê ideowo-taktyczn¹ organizacji, wyra¿an¹ m.in. dominacj¹ czynników komunistycznych
podczas realizowania koncepcji jednolitego frontu robotniczego, który winien przybraæ charakter
inicjatywy oddolnej. To z kolei gwarantowaæ mia³o eliminacjê, obejcie b¹d te¿ ograniczenie wp³ywów kierownictwa PPS na ruch zwi¹zkowy. Ponadto nakazywano skoncentrowaæ wysi³ek organizacyjny na realizacji g³ównego celu, czyli rz¹du robotniczo-ch³opskiego rozumianego jako synonim
dyktatury proletariatu, a nie etap przejciowy w dochodzeniu do niej. W d¹¿eniu do realizacji tej
idei kierownictwo KPRP nakazywa³o zdobycie decyduj¹cej wiêkszoci proletariatu, m.in. za pomoc¹ akcji powszechnych, tj. wyprowadzenia mas na ulice i zaszczepienia w ich wiadomoci koniecznoci walki zbrojnej o w³adzê oraz organizacyjnego przygotowania siê do niej. To za z ka¿dej
inicjatywy partyjnej, w tym i zwi¹zkowej, tworzyæ mia³o zbrojny front dzia³añ na rzecz realizacji
swojego programu. Przeciwnicy komunistów w tej konfrontacji  g³ównie PPS  nie byli postrzegani
jako zwyk³a polityczna formacja opozycyjna, ale najgorszy wróg, którego nale¿a³o bezwzglêdnie z tej
walki wyeliminowaæ; Deklaracja odnowionego kierownictwa KC KPRP po V Kongresie Miêdzynarodówki Komunistycznej. Najbli¿sze zadania KPRP, w: KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 2: IIIIV
Zjazd (19241929), oprac. J. Kowalski, F. Kalicka, Sz. Zachariasz, Warszawa 1955, s. 6465.
27 Obradowa³ w dniach 1629 VIII 1930 r.
28 Zob. Sytuacja polityczna i zadania partii, w: KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 3: VVI Zjazd
(19291938), red. J. Kowalczyk, F. Kalicka, Sz. Zachariasz, Warszawa 1956, s. 139142. V Zjazd
podkreli³ tak¿e wagê i skalê zaniedbañ w pracy frakcji komunistycznych, w ogóle Lewicy
Zwi¹zkowej, prowadzonej w ugodowych zwi¹zkach zawodowych; Walki ekonomiczne i zadania
partii w ruchu zawodowym w: KPP. Uchwa³y , t. 3, s. 169171. Antidotum na ten stan upatrywano we wzmo¿eniu dzia³añ na terenie zwi¹zków reakcyjnych, rozbudowie i uaktywnieniu
dzia³alnoci frakcji komunistycznych, co oznacza³o tworzenie jednolitego frontu robotniczego
metod¹ od do³u; ibidem, s. 175177. Zob. te¿ AAN, 9/1055 dop³yw, V Zjazd KPP, Warszawa,
10 XI 1930 r., k. 6868a; L. Ziaja, Ewolucja za³o¿eñ programowopolitycznych KPP (19181938),
Z pola walki 1985, nr 3, s. 39. Tym samym wci¹¿ podstawowym wyznacznikiem aktywnoci
KPP w ruchu zawodowym by³a infiltracja i destabilizacja dzia³añ socjalistów, przez któr¹,
wed³ug uchwa³y zjazdowej W sprawie programu KPP, zamierzano utorowaæ sobie drogê dotarcia do mas i uzyskania poparcia wiêkszoci robotniczej, bez której nie widziano szans na
urzeczywistnienie idei dyktatury proletariatu; KPP. Uchwa³y , t. 3, s. 265.
26
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Przed tym jeszcze VI plenum KC KPP (czerwiec 1929 r.)29 wziê³o kurs na
samodzieln¹, kierownicz¹ rolê w akcjach ekonomicznych w oparciu o lewicê
zwi¹zkow¹, to jest organizowaniu strajków poza legalnymi zwi¹zkami zawodowymi30. Forma ta jednak okaza³a siê problematyczn¹ nawet z komunistycznego punktu widzenia, gdy¿ komisja centraln¹ (PPS) wraz ze swymi zwi¹zkami
prowadzi³a wytê¿on¹ walkê (m.in. strajk powszechny w dniu 16. III. 1932 r.)
o prawa ekonomiczne i socjalne dla robotników, wytr¹cac tym samym broñ
z rêki komunistom31.
W uchwa³ach II plenum KC KPP (styczeñ 1931 r.) w zakresie wskazañ
taktycznych znajdujemy znowu cel, do którego zd¹¿a jednolity front: przy
pomocy wytrwale stosowanej taktyki jednolitego frontu z do³u, nale¿y potêgowaæ rozk³ad w partiach socjal-faszystowskich i przyspieszaæ proces przechodzenia id¹cych za nimi mas do obozu rewolucyjnego32.
VI zjazd KPP (listopad 1932 r.)33 i okres poprzedzaj¹cy go nie wniós³ nic
zasadniczego w omawianej sprawie.
Dopiero idea jednolitego frontu robotniczego od¿y³a na prze³omie 1932/33 r.
i zaczê³a ¿ywo absorbowaæ kierowników miêdzynarodowego ruchu socjalistycznego.
Najwa¿niejsz¹ okolicznoci¹, która spowodowa³a ponowne wysuniêcie
tego problemu, by³a sytuacja polityczna w Niemczech, kszta³tuj¹ca siê pod
zdecydowanym naciskiem partii represjami w stosunku do dzia³añ socjalizmu i komunizmu.
Kierownictwo miêdzynarodowego ruchu socjalistycznego musia³o przedstawiaæ siê bardzo gronie, skoro ju¿ w pierwszej po³owie lutego 1933 r.
zwo³ana zosta³a w Pary¿u konferencja kilku lewicowo-socjalistycznych partii34,
wród nich i NSPP35 z Polski, która zajê³a siê spraw¹ niebezpieczeñstwa
nowej wojny oraz zapowiadaj¹cej siê dyktatury Hitlera.
29

VI Plenum KC KPP obradowa³o w sierpniu 1929 r.
Zob. VI Plenum Komitetu Centralnego KPP, Nowy Przegl¹d, maj-lipiec 1929, nr 3,
s. 39; KPP w ruchu zawodowym, Nowy Przegl¹d, maj-lipiec 1929, nr 3, s. 1024; W kwestii
naszej taktyki zwi¹zkowej w Polsce, Nowy Przegl¹d, lipiec-sierpieñ 1930, nr 4, s. 2837; Nowe
momenty w sytuacji i zadania partii, w: KPP. Uchwa³y..., t. 2, s. 530532.
31 Zob. A. Tymieniecka, Warszawska organizacja PPS 19181939, Warszawa 1982, s. 175176;
J.A. Regu³a, Historia Komunistycznej Partii Polski w wietle faktów i dokumentów, Toruñ 1994,
s. 241242.
32 Zaostrzanie kryzysu gospodarczego, groba najazdu na ZSRR i zadania KPP, w: KPP.
Uchwa³y..., t. 3, s. 288. Przyk³adem takiego oddolnego usi³owania zbudowania frontu by³a odezwa
KPP z czerwca 1932 r. skierowana do robotników PPS, Bundu i innych organizacji; AAN,
158/VI-15 pt. 6, Wezwanie Komunistycznej Partji Polski do robotników z PPS, Bundu, niemieckiej
SD i wszystkich innych partji, do robotników wszystkich narodowoci w Polsce! Do robotników
zorganizowanych i niezorganizowanych! Towarzysze robotnicy!, Warszawa czerwiec 1932 r., k. 67a.
33 Zjazd obradowa³ na terenie ZSRS ko³o Mohylewa.
34 By³y wród nich W³oska Partia Socjalistyczna, Francuska Partia Jednoci Proletariackiej, Norweska Partia Robotnicza, Niezale¿na Partia Pracy w Wielkiej Brytanii; Miêdzynarodowy ruch robotniczy..., s. 576.
35 Niezale¿na Socjalistyczna Partia Pracy  partia powsta³a w 1921 r. w wyniku secesji z PPS. W 1924 r. organizacja po³¹czy³a siê z ¯ydowsk¹ Socjalistyczn¹ Parti¹ Robotnicz¹
30
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Jako rodek zaradczy przeciw obu tym niebezpieczeñstwom wy³oni³ siê
projekt utworzenia jednolitego frontu robotniczego w skali miêdzynarodowej.
W wyniku obrad konferencja wys³a³a telegramy do II miêdzynarodówki
w Zurichu i Kominternu w Moskwie z wezwaniem do niezw³ocznego zwo³ania
wspólnej narady obu miêdzynarodówek i wszystkich partii rewolucyjnych.
Niezale¿nie od depesz wyst¹pi³a konferencja z obszernym manifestem do
obu miêdzynarodówek i proletariatu miêdzynarodowego, podkrelaj¹c w nim
powagê sytuacji proletariatu, zagro¿onego z jednej strony przez terror faszystowski, z drugiej za przez niebezpieczeñstwo zbli¿aj¹cej siê nowej wojny wiatowej, do której przes³anki widzi ta konferencja w zatargu japoñsko-chiñskim.
Jako jedyne wyjcie z tego po³o¿enia i mo¿liwoæ skutecznego przeciwstawiania siê tym niebezpieczeñstwem, podaje konferencja utworzenie jednolitego frontu nie powierzchownego, lecz opartego na wspólnym uwiadomieniu
sobie wa¿noci walki klasowej, na dowiadczeniu walki rewolucyjnej w Rosji
i na twardym postanowieniu prowadzenia bezwzglêdnej walki z kapitalizmem.
Niew¹tpliwie pod wp³ywem tego manifestu Biuro II-ej Miêdzynarodówki
w Zurichu na posiedzeniu w dn. 18 i 19 lutego 1933 r. uchwali³o odezwê
(Robotnik z dn. 24.II.1933 r.)36, zawieraj¹c¹ apel do robotników ca³ego
wiata i owiadczenie gotowoci uk³adu z MK o wspóln¹ walkê przeciw
faszyzmowi z chwil¹, gdy ta wyrazi na to zgodê. Biuro zaproponowa³o pakt
o nieagresji wzajemnej, zaprzestanie walk bratobójczych i utworzenie platformy porozumienia w drodze bezporednich rokowañ miêdzy obydwiema
miêdzynarodówkami37.
Na tê propozycjê egzekutywa III miêdzynardówki odpowiedzia³a dopiero
5 marca 1933 r., uzale¿niaj¹c mo¿liwoæ przyst¹pienia do wspólnej walki
przeciw faszyzmowi i ofensywie kapita³u oraz wstrzymanie na okres ten
napaci na organizacje socjalistyczne, od spe³nienia 2-ch warunków;
1) natychmiastowe zorganizowanie i zrealizowanie protestu przeciw atakom kapitalizmu na organizacje polityczno-spo³eczne, na prasê, wolnoæ zgromadzeñ itp. klasy pracuj¹cej oraz podporz¹dkowanie akcji protestacyjnej
wspólnym komitetom akcji i utworzenia samoobrony;
2) natychmiastowy protest w formie wieców, demonstracyj, strajków itp.
przeciw redukcjom, obni¿kom p³ac, ograniczeniom wiadczeñ spo³ecznych,
zmniejszeniu zasi³ków dla bezrobotnych itp.38
Po przyjêciu tych warunków mog³y dopiero  wed³ug zalecenia KW MK
 sekcje Kominternu realizowaæ jednolity front w drodze pertraktacji z komitetami centralnymi partii socjalistycznych, zale¿nie od ró¿norodnoci warunków i konkretnych zadañ klasy robotniczej w ró¿nych pañstwach.
Ferajnigte. Od 1923 r. NSPP by³a cz³onkiem Socjalistycznej Miêdzynarodówki Robotniczej.
Liderem NSPP by³ Boles³aw Drobner. W 1928 r. czêæ dzia³aczy partyjnych skupionych wokó³
Drobnera scali³a siê z PPS, pozostali kontynuowali dzia³alnoæ do momentu rozwi¹zania partii
przez w³adze pañstwowe.
36 Miêdzynarodówka Socjalistyczna. Do robotników ca³ego wiata, Robotnik, 24 II 1933, nr 74.
37 Zob. Miêdzynarodowy ruch robotniczy..., s. 576577.
38 KW MK wyda³ odezwê pt. Do walki z faszyzmem, w której zawar³ powy¿sze warunki;
ibidem, s. 577.
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Ta forma owiadczenia Kominternu stanowi³a zmianê dotychczasowego
has³a jednolitego frontu od do³u ponad g³owami przywódców socjalistycznych, obowi¹zuj¹cego od V kongresu KM, na has³o jednolitego frontu
z masami za porednictwem partii socjal-demokratycznych poszczególnych
krajów. W rozumieniu KW MK, nie by³ to odwrót czy prze³om w dotychczasowym stanowisku, gdy¿, jak wyjani³ na XII plenum egzekutywy KM sekretarz Piatnicki, by³o to wynikiem logicznej polityki KM, d¹¿¹cej do pozyskania
szerokich mas robotniczych, dlatego musi siê prowadziæ podwójn¹ grê:
z jednej strony pertraktacje z w³adzami partii socjalistycznych, z drugiej za
tworzenie do³owych komitetów akcji39.
Wobec takiego stanowiska KW MK, egzekutywa miêdzynarodówki socjalistycznej powziê³a 1819 marca 1933 r. uchwa³ê, uzupe³nion¹ nastêpnie
przez Biuro Egzekutywy z dnia 27 marca 1933 r., zalecaj¹c¹ partiom socjalistycznym, nale¿¹cym do II miêdzynarodówki, by wstrzyma³y siê od jakichkolwiek rokowañ na w³asn¹ rêkê z partiami komunistycznymi (Robotnik
z dnia 1.IV.1933 r.)40.
W ten sposób zakoñczy³a siê niefortunnie próba stworzenia jednolitego
frontu w skali miêdzynarodowej. Przynios³a ona tylko stratê II miêdzynarodówce, gdy¿ wyst¹pi³a z niej Niezale¿na Socjalistyczna Partia Pracy.
Ne terenie Polski zagadnienie jednolitego frontu przechodzi³o podobne
koleje, jak na terenie miêdzynarodowym.
Po odezwie Egzekutywy Kominternu, KC KPP wyst¹pi³ w dn. 11.III.1933 r.
z listem otwartym do komitetów centralnych PPS i Bundu oraz innych partii
socjalistycznych, zawieraj¹cym tekst wspomnianej odezwy, oraz wprowadzaj¹cym pewne momenty, nadaj¹ce sprawie charakter dostosowany do terenu.
Jako pierwszy warunek postawi³ KC KPP natychmiastowe zorganizowanie
jednodniowego strajku generalnego na znak protestu przeciw nowemu ustawodawstwu socjalnemu41.
Inicjatywa ta spotka³a siê z rezerw¹ ze strony wszystkich zainteresowanych partii, które od³o¿y³y decyzjê do czasu uchwa³y Egzekutywy II Miêdzynarodówki42, a po jej otrzymaniu odpowiedzia³y odmownie43.
39

Zob. XII plenum IKKI stenograficzeskij otczet, t. 2, Moskwa 1933, s. 2530.
Uchwa³a Egzekutywy Miêdzynarodówki Socjalistycznej w sprawie paktu o nieagresji
z Miêdzynarodówk¹ Komunistyczn¹, Robotnik, 1 IV 1933, nr 116; Miêdzynarodowy ruch robotniczy..., s. 578.
41 Do walki o jednolity front robotniczy (Odezwa KC KPP), Nowy Przegl¹d, marzeckwiecieñ 1933, nr 34, s. 123125. Zob. te¿ KPP w obronie niepodleg³oci Polski. Materia³y
i dokumenty, Warszawa 1954, s. 184187; F. Kalicka, Z zagadnieñ jednolitego frontu KPP i PPS
w latach 19331934, Warszawa 1967, s. 7273.
42 19 III 1933 r. Egzekutywa II Miêdzynarodówki podjê³a uchwa³ê, w której zakazywa³a
partiom socjalistycznym samodzielnego podejmowania wspó³pracy z kompartiami do chwili
wypracowania ewentualnego porozumienia pomiêdzy miêdzynarodówkami: komunistyczn¹ i socjalistyczn¹; F. Kalicka, op. cit., s. 74.
43 Zob. ibidem; Sprawa Jednolitego frontu, Robotnik, 11 III 1933, nr 91. Postawa
adresatów odezwy KPP spotka³a siê z ostr¹ krytyk¹ ze strony kompartii zob. AAN, 158/VI-16
pt. 3, Robotnicy! Ch³opi!, Warszawa 25 III 1933 r., k. 11a
40
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Jednym z motywów odmowy ze strony CKW PPS wprawdzie niepodkrelonym otwarcie, by³o stanowisko KPP w odniesieniu do Pomorza i G. l¹ska
(samostanowienie a¿ do oderwania od Polski)44, podczas, gdy PPS stoi na
stanowisku nienaruszalnoci granic Pañstwa.
Bund, do czasu decyzji Egzekutywy II Miêdzynarodówki, wykorzystywa³
zrêcznie stanowisko PPS, manewruj¹c pod naciskiem do³ów partyjnych
 w kierunku pozytywnego ustosunkowania siê do jednolitego frontu  frazesem, ¿e bez PPS akcja ta jest nieistotn¹45.
Jedynie Poalej-Sjon Lew. w dniu 19 marca 1933 r. zadeklarowa³a sw¹
zasadnicz¹ zgodê i gotowoæ wspó³dzia³ania przy tworzeniu jednolitego frontu, o czem powiadamia KC KPP (Arbeiter-Cajtung z dn. 24 marca 1933 r.),
proponuj¹c zwo³anie narady dla ustalenia form organizacyjnych46. Propozycje jednak te pozosta³y bez rezultatów, a po og³oszeniu uchwa³y Egzekutywy
II Miêdzynarodówki47 nast¹pi³o zupe³ne zerwanie rokowañ, po czym walka
prasowa miêdzy II a III Miêdzynarodówk¹ przybra³a jeszcze na ostroci.
Poza tym KPP wszczê³a inny rodzaj akcji, mianowicie zjednywa³a w ³onie
PPS sympatyków jednolitego frontu i wprowadza³a w szeregi PPS komunistów dla prowadzania dywersji w tych szeregach i zwalczania kierownictwa
PPS. W ten sposób powstaje jednolitofrontowa opozycja PPS, która jednak
z powodu nik³ych wp³ywów w niektórych dzielnicach Warszawy zosta³a ³atwo
zlikwidowana48.
Wobec aktualnoci zagadnienia jednolitego frontu znaleli siê nowi inicjatorzy, mianowicie NSPP, która wyst¹pi³a z II Miêdzynarodówki49. Wystosowa³a ona zaproszenie do poszczególnych partii na konferencjê w dniu
24 maja 1933 r.50, która jednak do skutku nie dosz³a, gdy¿ przedstawiciel
KPP poprosi³ o odroczenie jej z braku pe³nomocnictw. Na drugiej konferencji
44

H. Cimek, Komunici..., s. 8485; J.A. Regu³a, op. cit., s. 252253.
Zob. F. Kalicka, op. cit., s. 74.
46 Ibidem, s. 75.
47 Patrz przypis 39.
48 Wed³ug Aleksandry Tymienieckiej KPP nie stosowa³a metody rozbijania struktur PPS
za pomoc¹ oddelegowanych tam swoich zakonspirowanych dzia³aczy i nie mo¿na wydarzeñ,
zwi¹zanych z wydaniem w Warszawie w maju 1931 r. jednodniówki rewolucyjnej opozycji
w PPS, traktowaæ jako dzia³añ inspirowanych przez KPP; A. Tymieniecka, op. cit., s. 178184.
Pogl¹d ten nawet przy cz¹stkowej analizie za³o¿eñ i wskazañ taktycznych kompartii jest nie do
obronienia. Na temat polityki KPP wobec PPS, a zw³aszcza inicjowania wewn¹trzsocjalistycznych roz³amów zob. AAN, 158/X-10 t. 2, Sprawozdanie instruktora roboty antypepesowskiej za
okres koniec sierpnia do 1 listopada 1933 r., k. 13; ibidem, Wydz. Wrog. Materja³y do oceny
naszej pracy, [1933], k. 46; ibidem, Sprawozdanie Wydzia³u Antypepesowskiego za padziernik-listopad 1933 r., k. 7; K. Sacewicz, Kilka uwag na temat stosunku KPRP/KPP do PPS
w miêdzywojennej Warszawie, w: Komunici w miêdzywojennej Warszawie, pod red. E. Kowalczyk, Warszawa 2014, s. 295332; J.A. Regu³a, op. cit., s. 268275.
49 Formalnie nast¹pi³o to 3 V 1933 r. wraz z przyjêciem przez konferencjê partyjn¹
uchwa³y w sprawie wyst¹pienia z II Miêdzynarodówki; F. Kalicka, op. cit., s. 524.
50 Proponowanym terminem zorganizowania konferencji miêdzypartyjnej by³ 11 IV 1933 r.;
zob. F. Kalicka, op. cit., s. 75.
45
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w dn. 27 maja tego¿ roku przedstawiciel Bundu nie zjawi³ siê, przys³a³
natomiast list z ¿¹daniem od KC KPP potepienia terroru, stosowanego
wzglêdem robotników bundowskich (zajcia miêdzy komunistami i bundowcami w Warszawie w dniu 30 maja 1933 r., w wyniku których jeden bundowiec zosta³ zabity, drugi za ciê¿ko ranny)51. Z powodu odmowy ze strony
KPP, pertraktacje te rozwia³y siê, wzgl. zosta³y odroczone.
Mimo tego niepowodzenia, KC KPP nie rezygnuje z szerzenia has³a jednolitego frontu, wysuwa kwestje, które  wed³ug jego zdania  mog¹ znaleæ
uznanie i u przeciwników politycznych. Tote¿ w grudniu 1933 r. i styczniu
1934 r. proponuje wspólny front walki, gdy chodzi o obronê ustawodawstwa
socjalnego52, w czerwcu 1934 r. o przeciwdzia³anie terrorowi faszystowskiemu53 i o uwolnienie przywódcy KP Niemiec Thälmama (list Politbiura KC
KPP z dn. 7 czerwca 1934 r.)54, a w lipcu 1934 r. przeciw niebezpieczeñstwu
wojny i o obronê ZSRR55.
We wszystkich tych wypadkach w³adze centralne PPS i Bundu zachowa³y milczenie, a Robotnik wrêcz owiadczy³, ¿e o zawarciu jednolitego frontu
z komunistami nie mo¿e byæ mowy56.
Stanowisko to by³o istotnie s³uszne, gdy¿ Politbiuro KPP w dyrektywach
z dnia 16 lipca 1934 r. pisz¹c do kierownictwa krajowego: Nie chodzi nam...
w tej chwili o dorane posuniêcia, lecz o taktykê jednolitofrontow¹, która
powinna staæ siê, jak to ju¿ nieraz podkrelalimy, podstawow¹ metod¹ mobilizacji mas przeciw bur¿uazji i zdobywania robotników socjalistycznych do
walki rewolucyjnej oraz: Celem naszej taktyki jest podniesienie wiadomoci rewolucyjnej mas. Nasza akcja jednolitofrontowa u³atwi rozwiniêcie wewn¹trz PPS, Bundu i innych partii socjalistycznych masowego ruchu opozycyjnego57.
51 Wydarzenia te mia³y miejsce 24 V 1933 r. W starciach zgin¹³ dzia³acz bundowski, Izrael
Szajnowicz; ibidem.
52 Zob. AAN, 158/VI-16 pt. 11, Do pracowników pañstwowych. Towarzysze i towarzyszki!,
Warszawa grudzieñ 1933 r., k. 33a; ibidem, 158/VI-17 pt. 1, W dniu 24 strajk powszechny
w ca³ym kraju! Robotnicy i ch³opi!, Warszawa 15 I 1934 r., k. 11a; ibidem, 158/VI-17 pt. 2,
Robotnicy! Ch³opi! ¯o³nierze!, Warszawa luty 1934 r., k. 12.
53 Zob. ibidem, 158/VI-17 pt. 6, Dyktatura faszystowska Pi³sudskiego wprowadza hitlerowskie obozy koncentracyjne, Warszawa 18 VI 1934 r., k. 33a.
54 Ibidem, 158/VI-17 pt. 6, Do ca³ej klasy robotniczej. Do robotników PPS, Bundu
i Niemieckiej SD. Do CKW PPS, KC Bundu, KC Niemieckiej SD, Warszawa 12 VI 1934 r., k. 44a.
Zob. te¿ ibidem, Wyrwijcie Ernesta Telmana z krwawych szponów hitlerowskich!, czerwiec 1934 r.,
k. 22a; ibidem, 158/VI-18 pt. 1, ¯¹damy uwolnienia wodza proletarjatu niemieckiego
 TELMANA, lipiec 1934 r., k. 11a; J.A. Regu³a, op. cit., s. 274; F. Kalicka, op. cit., s. 332333.
55 Zob. AAN, 158/VI-18 pt. 1, Robotnicy, Ch³opi, ¯o³nierze!, lipiec 1934 r., k. 33a; ibidem,
158/VI-18 pt. 2, Do robotników, ch³opów, ¿o³nierzy, do m³odzie¿y pracuj¹cej do wszystkich ludzi
pracy, Warszawa sierpieñ 1934 r., k. 55a.
56 Zob. Bezskuteczne próby, Robotnik, 24 VI 1934, nr 229. W odpowiedzi na rzeczony
artyku³ autorstwa Mieczys³awa Niedzia³kowskiego KC KPP wyda³ specjalny komunikat; AAN,
158/VI-17 pt. 6, Odpowied na ³garstwa socjal-faszystowskie. Komunikat K.C. K.P.P., Warszawa
czerwiec 1934 r., k. 77a.
57 Zob. F. Kalicka, op. cit., s. 345347.
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Wobec powy¿szego KC KPP nasili³ akcjê jednolitofrontow¹ w skali okrêgowej i dzielnicowej, zalecaj¹c z jednej strony swym komitetom wydanie
listów i odezw do odnonych komitetów partii socjalistycznych, z drugiej za
strony pobudzaj¹c Lew. Zwi¹zkow¹ do analogicznej akcji na terenie zwi¹zkowym58.
Powo³uj¹c siê na przyk³ad wspólnej akcji we Francji i Austrii pomiêdzy
komparti¹ a socjalistami, KPP w licie swym z dn. 7.VIII.1934 r. do CKW
PPS i innych ugrupowañ socjalistycznych, podkrela, ¿e wobec ataków faszyzmu na byt i prawa klasy robotniczej (obozy izolacyjne, groba zniesienia
wiadczeñ socjalnych, zapowied upañstwowienia zw. zawodowych itp.) gotów jest nawet pójæ na ustêpstwa i zaprzestaæ ataków politycznych. Co do
form i sposobów walki o powy¿sze ¿¹dania KPP owiadcza gotowoæ porozumienia w tej sprawie59.
Z identycznymi niemal propozycjami zwróci³ siê KC KZMP60 do komitetów centralnych ZNMS61, Tur62 i Zukunft63. Równolegle (w sierpniu 1934 r.)64
zwraca siê CK Lew. Zwi¹zkowa do Centralnej Komisji klas. zw. zawodowych,
wysuwaj¹c nastêpuj¹c¹ platformê65:
1) natychmiastowe zwo³anie zebrañ ogólnych i sekcyjnych dla wyborów
nowych zarz¹dów,
2) wprowadzenie proporcjonalnych, wyborów do wszystkich organów
zwi¹zkowych,
3) stworzenie we wszystkich zwi¹zkach sekcji m³odzie¿y,
4) przyjêcie wszystkich wykluczonych za przekonania i dzia³alnoæ rewolucyjn¹, zapewnienie wolnoci przekonañ i agitacji na terenie zwi¹zków66.
58 Zob. O pracy w zwi¹zkach zawodowych, w: KPP. Uchwa³y , t. 3, s. 492497; W. Ratyñski, Lewica Zwi¹zkowa w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1976, s. 271274 i in.
59 AAN, 158/VI-18 pt. 2, Do proletarjatu i ch³opstwa pracuj¹cego ca³ej Polski!, sierpieñ
1934 r., k. 11v.
60 Inicjatywy te, z powodu hegemonistycznych zakusów KC KZMP i jego braku do jakichkolwiek ustêpstw wzglêdem innych podmiotów, nie przynios³y pozytywnych dla kompartii rezultatów; zob. F. Kalicka, op. cit., s. 362365.
61 Zwi¹zek Niezale¿nej M³odzie¿y Socjalistycznej  organizacja akademicka ideowo bliska
PPS pozostaj¹ca poza wp³ywami lewicy partyjnej.
62 Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego  by³a to nieoficjalna przybudówka PPS. Jej
ko³a m³odzie¿owe w 1926 r. przyjê³y nazwê Organizacji M³odzie¿owej TUR. W latach trzydziestych znalaz³a siê ona pod wp³ywami lewicy partyjnej. Skutkiem takiego stanu rzeczy by³
konflikt z w³adzami PPS, które podjê³y decyzjê o rozwi¹zaniu OM TUR.
63 Socjaldemokratyczna Organizacja M³odzie¿y Przysz³oæ (Cukunft)  utworzona w 1910 r.
m³odzie¿owa przybudówka Bundu. W 1921 r. w wyniku roz³amu wykszta³ci³a siê z niej komunistyczna struktura pod nazw¹ Komtskunft.
64 23 VIII 1934 r. Komitet Krajowy Lewicy skierowa³ do Komisji Centralnej Zwi¹zków
Zawodowych list okrelaj¹cy zasady wspó³dzia³ania; W. Ratyñski, op. cit., s. 272; F. Kalicka,
op. cit., s. 380381.
65 Ibidem.
66 W. Ratyñski, op. cit., s. 271272.
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Rezolucje z tymi ¿¹daniami poleci³o Biuro Polityczne KPP proponowaæ
na wszystkich instancjach zwi¹zkowych, na zebraniach zwi¹zków, na masówkach fabrycznych itp., przeprowadzaæ w tej kwestii specjalne narady z cz³onkami zwi¹zków i poszczególnych instancyj zwi¹zkowych.
KPP chodzi o to, by wci¹gn¹æ do walki opozycyjnie nastawionych
aktywistów zwi¹zkowych i nak³oniæ ich do czynnego wspó³dzia³ania. Jako
jedn¹ z form wspó³pracy wysuwa Kompartia koniecznoæ organizowania
komitetów lub komisji inicjatywy dla walki o demokracjê robotnicz¹
w zwi¹zkach.
Inicjatywa ta  przyznaje siê KPP  nie jest doranym posuniêciem, ale
ma na celu spotêgowanie pracy w zwi¹zkach reformistycznych i skupienie
w nich wszystkich opozycyjnych ¿ywio³ów robotniczych.
Jak wiadcz¹ materia³y komunistyczne, argumenty KPP, wysuwane
w odezwach do poszczególnych instancji partii socjalistycznych, zaczê³y wywieraæ po¿¹dany skutek. Zwa¿aj¹c wprawdzie na zasady organizacyjne
i dyscyplinê partyjn¹, warunkowa³y normalnie lokalne organizacje socjalistyczne porozumienie od zgody w³adz centralnych, niemniej jednak zaczê³y
siê mno¿yæ wypadki bezporednich pertraktacji z KPP67.
Z tego te¿ wzglêdu CKW PPS okólnikiem swym z dnia 21 sierpnia 1934 r.
zabroni³ podleg³ym instancjom prowadzenie pertraktacji z KPP, uwa¿aj¹c, ¿e
wytwarza to niezdrow¹ atmosferê i wnosi do organizacji ferment68. Nacisk
jednak do³ów spowodowa³, ¿e sprawa odpowiedzi KW KPP znalaz³a siê na
porz¹dku dziennym obrad warszawskiego OKR PPS w dniu 9.IX. tego
roku69, który postanowi³ odpowiedzieæ w drodze pisemnej. W odpowiedzi tej
podkrelono, ¿e jakkolwiek dotychczasowe stanowisko KPP nacechowane
by³o nielojalnoci¹ w stosunku do PPS, na któr¹ skierowane by³y ci¹g³e ataki
komunistyczne, to jednak PPS, d¹¿¹c do odbudowania jednoci robotniczej,
godzi siê na porozumienie pod nastêpuj¹cymi warunkami: zlikwidowanie
separatystycznych zw. zawodowych, zaprzestanie wzajemnych ataków i wykazanie dobrej woli przy prowadzeniu akcji o charakterze ogólno-robotniczym70.

67 Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e okrêgowe ogniwa kompartii rozsy³a³y listy i apele o jednolitofrontow¹ wspó³pracê do okrêgowych struktur PPS. W obawie o niekontrolowane zachowanie organizacji dzielnicowych negatywnie do listu KW KPP ustosunkowa³ siê OKR PPS w Warszawie,
który m.in. w okólniku wewnêtrznym zakaza³ do³om partyjnym podejmowania jakichkolwiek
samodzielnych rozmów z komparti¹; zob. AAN, 114/XIII-90, Warszawski Okrêgowy Komitet
Robotniczy Polskiej Partji Socjalistycznej do Komitetu Warszawskiego KPP, [czerwiec 1934],
k. 89; A. Tymieniecka, op. cit., s. 198.
68 AAN, 114/XIII-90, Okólnik nr 8, Warszawa 22 VIII 1934 r., k. 1013. Zob. te¿ Ostro¿nie
z jednolitym frontem, Robotnik, 31 VIII 1934, nr 312; A. Tymieniecka, op. cit., s. 202.
69 OKR obradowa³ w dniu 3 wrzenia. Podjêta uchwa³a zosta³a opublikowana na ³amach
pisma okrêgowego; Tydzieñ Robotniczy, 9 IX 1934, nr 58. Zob. te¿ A. Tymieniecka, op. cit.,
s. 202.
70 Tydzieñ Robotniczy, 9 IX 1934, nr 58; A. Tymieniecka, op. cit., s. 202203.
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Stanowisko WOKR znalaz³o oddwiêk na odbytej w dniu 30 wrzenia
konferencji okrêgowej PPS, na której rezolucja Adama Próchnika71 o potrzebie
utworzenia jednolitego frontu uzyska³a znaczn¹ iloæ g³osów (37 przeciw 64)72.
Spraw¹ jednolitego frontu zajê³a siê równie¿ Rada Naczelna PPS, która
w swej uchwale (Robotnik z dnia 23.X.1934 r.) podkreli³a, ¿e najpowa¿niejsz¹ przeszkod¹ w zawarciu jednolitego frontu jest KPP i jej taktyka roz³amu
i nieustannego szczucia na PPS, w której KPP pos³uguje siê has³em jednolitego frontu, jako manewrem dla rozbijania organizacyj socjalistycznych73.
O ile chodzi wiêc o PPS, to sprawa jednolitego frontu utknê³a od razu
i nie da³a ¿adnych powa¿niejszych rezultatów ani nawet nie doprowadzi³a do
konkretnych pertraktacyj w tym kierunku, poza kilku drobnymi faktami
lokalnego porozumienia siê dzielnic obu partii.
Powa¿niejsze natomiast wyniki uzyska³a KPP w pertraktacjach z Bundem, którego Egzekutywa i Plenum KC odpowiedzia³y na apel KC KPP
z dnia 7.VIII.1934 r.74 gotowoci¹ podjêcia rokowañ. Dn. 22. VIII. delegacje
obu partii porozumia³y siê co do podstaw uk³adu o jednolitym froncie. Podstaw¹ tego uk³adu by³a nastêpuj¹ca platforma: zaprzestanie wzajemnych
ataków, przyci¹ganie PPS do jednolitego frontu, jednoæ ruchu zawodowego,
walka przeciwko faszyzmowi i atakom na klasy robotnicze, akcja o zniesienie
obozów izolacyjnych, o amnestiê, o zwolnienie Thälmanna i innych, zwalczanie we w³asnych szeregach wszelkich mo¿liwych wyst¹pieñ przeciwko treci
i duchowi zawartego uk³adu o jednolitym froncie75.
14. IX. Egzekutywa CK Bundu jednog³onie zatwierdzi³a uk³ad, a 15-go
mia³y siê spotkaæ obie delegacje po raz ostatni dla za³atwienia formalnoci
 podpisania polskiego przek³adu umowy.
Tymczasem zamiast podpisania umowy, przedstawiciel KC KPP owiadczy³, ¿e komunici wycofuj¹ siê, proponuj¹c wprowadzenie 9 poprawek, polegaj¹cych przewa¿nie na usuniêciu z ustalonego tekstu okrelenia klasowy
w stosunku do Bundu76. Na zapytanie, dlaczego KPP zale¿y na tym, przedstawiciel jej owiadczy³, ¿e ruchem klasowym jest jedynie ruch komunistycz71 Adam Próchnik (18921942)  dzia³acz i jeden z liderów PPS, w ramach której reprezentowa³ lewe skrzyd³o partii, doktor historii, archiwista, pose³ na Sejm RP II kadencji. Od
1934 do 1939 r. cz³onek Rady Naczelnej PPS, w której opowiada³ siê za podjêciem szerokiej,
jednolitofrontowej wspó³pracy w ruchu robotniczym, w tym m.in. z komunistami. W okresie
wojny i okupacji wspó³za³o¿yciel organizacji Polskich Socjalistów, opozycyjnej wzglêdem PPSWRN. Od wrzenia 1941 r. z ramienia PS wszed³ do Polskiego Komitetu Porozumiewawczego.
22 czerwca 1942 r. zmar³ na serce.
72 Zob. Konferencja Warszawskiej Org. PPS, Robotnik, 1 X 1934, nr 355; Jeszcze
o jednolitym froncie, Robotnik, 12 X 1934, nr 266; A. Tymieniecka, op. cit., s. 203; F. Kalicka,
op. cit., s. 412415.
73 Rada Naczelna Polskiej Partji Socjalistycznej. Uchwa³y o po³o¿eniu miêdzynarodowem
i wewnêtrznem kraju, Robotnik, 23 X 1934, nr 381.
74 Patrz przypis 56.
75 F. Kalicka, op. cit., s. 387289.
76 Ibidem.
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ny, Bund za i inne partie socjalistyczne mog¹ byæ uwa¿ane tylko za ruch
robotniczy w szerszym znaczeniu, obejmuj¹cy tak¿e chadecjê, ZZZ77 i inne.
Pertraktacje i wzajemne targi o uznanie klasowoci Bundu trwa³y mniej
wiêcej do koñca padziernika 1934 r. i nie przynios³y ostatecznie ¿adnych
rezultatów78.
Sytuacja jednak polityczna w wielu pañstwach (Austria, Hiszpania,
Francja) zmusi³a poszczególne partie socjalistyczne do dzia³ania samodzielnego i utworzenia jednolitego frontu z komunistami, wbrew zakazowi Egzekutywy II Miêdzynarodówki z marca 1933 r. Stoj¹c ju¿ wobec faktu dokonanego, w listopadzie 1934 r. Egzekutywa miêdzynarodówki socjalistycznej
zmienia swe poprzednie stanowisko i podejmuje uchwa³ê, daj¹c¹ swym sekcjom we wszystkich pañstwach i narodach  woln¹ rêkê w sprawie utworzenia jednolitego frontu.
W tym¿e czasie KPP znowu przystêpuje do bardzo intensywnej akcji nad
realizacj¹ tego frontu, natrafia jednak na nieprzewidziane trudnoci u do³u
ze wzglêdu na znaczn¹ spoistoæ PPS, wobec czego zmuszona zostaje kojarzyæ taktykê jednolitego frontu z do³u, z taktyk¹ jednolitego frontu z góry
(Nowy Przegl¹d ze stycznia 1935 r. str. 41)79.
W dniu 3 grudnia 1934 r. KC KPP zwróci³ siê z now¹ propozycj¹ do
CK Bundu, uwa¿aj¹c robotników bundowskich za bardziej zradykalizowanych od pepesowców80. Projekt tego nowego tekstu umowy nie odbiega
w swych punktach zasadniczych od projektu z dnia 22 sierpnia. Oczywicie
komunici pominêli tu s³owo klasowy w stosunku do Bundu.
Wytê¿ona i uporczywa agitacja KPP za jednolitym frontem wród robotników, w postaci ulotek, odezw, masówek itp., doprowadzi³a do tego, ¿e has³o
jednolitego frontu znalaz³o wielu sympatyków i podnios³y siê wród nich
g³osy przeciwko wodzem socjalistycznym, którym zarzucano interesy osobiste
w niedopuszczaniu do zawarcia paktu o jednolitym froncie.
Te okolicznoci zmusi³y partiê socjalistyczn¹ do zmiany taktyki wobec
poczynañ KPP i po og³oszeniu ostatniego listu do KC Bundu z dnia 3 grudnia
1934 r. PPS wyst¹pi³a z w³asnymi propozycjami.
W tym celu warszawski OKR PPS w po³owie grudnia 1934 r. zaproponowa³ zwo³anie narady robotniczej, która by zajê³a siê omówieniem tych
wszystkich zagadnieñ, jakie nurtuj¹ w masach i nie zosta³y dotychczas
uzgodnione.
Termin zwo³ania narady by³ kilkakrotnie odraczany, w koñcu jednak
odby³a siê ona w dniu 17.II.1935 r. Nadzieje komunistów jednak zosta³y
zawiedzione, gdy¿ narada zajê³a siê przewa¿nie spraw¹ ¿¹dañ ekonomicz77

Zwi¹zek Zwi¹zków Zawodowych.
16 X 1934 r. KC KPP przerwa³ rozmowy z Bundem; zob. F. Kalicka, op. cit., s. 391392.
79 Zob. Od zachwianej stabilizacji do drugiej tury rewolucyj i wojen, Nowy Przegl¹d
styczeñ 1935, nr 1, s. 41.
80 AAN, 158/VI-18 pt. 6, Do Komitetu Centralnego Bundu, Warszawa 3 XII 1934 r., k. 55a.
Zob. szerzej F. Kalicka, op. cit., s. 437439.
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nych robotników, pomijaj¹c zupe³nie kwestiê utworzenia jednolitego
frontu81.
Mimo wytê¿onej propagandy, sukcesy KPP by³y stosunkowo nik³e. Dlatego po naradzie ca³a uwaga zosta³a skierowana na przygotowanie siê do
wyst¹pieñ w dniu 1 maja.
Propozycje KPP o zorganizowanie wspólnych pochodów z socjalistami
pod has³em jednolitego frontu spotka³y siê ze sprzeciwem leaderów partyjnych. W kilku jednak orodkach robotniczych (np. Piotrków, Bia³ystok) dosz³o do wspólnych manifestacji jednolitofrontowych pod has³ami walki przeciwko nowej Konstytucji, projektowi ordynacji wyborczej, glajchszaltungowi
zwi¹zków i przygotowaniom wojennym przeciwko ZSRR.
Jeszcze przed obradami VII kongresu MK i przed og³oszeniem jego
uchwa³, KPP wyst¹pi³a z pomys³ami antyfaszystowskiego frontu ludowego82.
W odezwie z dnia 26 czerwca 1935 r., wydanej przez Komunistyczn¹
Frakcjê Poselsk¹ i skierowan¹ do wszystkich partii socjalistycznych w Polsce, do
NKW Str. Ludowego, do Tur`u, Cukunftu i Wici83. Kompartia proponuje:
utworzenie antyfaszystowskiego frontu ludowego w celu wspólnego
przeciwstawienia siê polityce rz¹du i jego projektom zarówno na terenie
Sejmu, jak i rodkami pozaparlamentarnymi przez wielk¹ masow¹ kampaniê
polityczn¹ w ca³ym kraju84.
Jako has³a rzekomo wspólne masom ludowym wysuniêto:
1) wycofanie ordynacji wyborczej,
2) zniesienie faszystowskiej Konstytucji,
3) wolnoæ s³owa, prasy, zebrañ, zgromadzeñ, stowarzyszeñ i strajków,
4) piêcioprzymiotnikowe (powszechne, równe, tajne, bezporednie i proporcjonalne) prawo wyborcze w wyborach gminnych, samorz¹dowych, sejmowych i senackich,
5) zniesienie obozu w Berezie Kartuskiej i zwolnienie wiêniów politycznych,
6) zerwanie z polityk¹ przymierza z hitlerowskimi Niemcami, podpisanie za przyk³adem Francji i Czechos³owacji paktu wzajemnej pomocy
z ZSRR85.
Na równi z tymi naczelnymi has³ami politycznymi, antyfaszystowski front
ludowy  zdaniem KPP  powinien wysun¹æ nastêpuj¹ce has³a i ¿¹dania:
1) przeciwko zamachom i próbom zglajchszaltowania organizacji zawodowych, gospodarczych i kulturalno-owiatowych oraz partii politycznych,
81 Zob. A. Tymieniecka, op. cit., s. 204205; J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 1892
1948, Warszawa 1983, s. 350351; F. Kalicka, op. cit., s. 474482.
82 Zob. H. Cimek, Sojusz robotniczo-ch³opski w Polsce 19181939, Warszawa 1989, s. 386396.
83 AAN, 158/VI-19 pt. 6, Do Komitetów Centralnych PPS, Bundu, USDP, USRP, niem. S.D.
Do naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego. Do Komisji Centralnej Zwi¹zków Zawodowych. Do kierownictwa Tura, Cukunftu i organizacji m³odzie¿y wiejskiej Wici,
Warszawa 26 VI 1935 r., k. 66a.
84 Ibidem.
85 Ibidem, k. 6a.
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2) przywrócenie ca³ego ustawodawstwa spo³ecznego,
3) zniesienie ustawy szarwarkowej, zorganizowanie wielkich robót publicznych, zarówno w okrêgach przemys³owych, jak wiejskich, zatrudniaj¹cych bezrobotnych wedle taryf przez opodatkowanie na ten cel klas posiadaj¹cych  postêpowe podatkowanie kapitalistycznych i obszarniczych
dochodów, dywidend, tantiem, wysokich pensyj dyrektorów przedsiêbiorstw
i wy¿szych urzêdników pañstwowych,
4) zwolnienie od podatków pañstwowych i samorz¹dowych biednych
i zubo¿a³ych rednich gospodarstw ch³opskich, a tak¿e drobnych warsztatów
rzemielniczych i drobnego handlu,
5) skrelenie wszystkich zaleg³oci podatkowych,
6) umorzenie wszelkich d³ugów i procentów od d³ugów, obci¹¿aj¹cych
ma³orolne i redniorolne gospodarstwa ch³opskie, w pierwszym rzêdzie zniesienie d³ugów parcelacyjnych, melioracyjnych i komasacyjnych oraz zaci¹gniêtych wskutek klêsk ¿ywio³owych.
7) bezzwrotne zapomogi w pieni¹dzach i w naturze g³oduj¹cym ch³opom,
8) rozwi¹zanie kapitalistycznych karteli, rubuj¹cych ceny wyrobów
przemys³owych; zni¿enie o 50% cen wyrobów przemys³owych,
9) zniesienie wszelkich op³at targowych, drogowych, mostowych, bêd¹cych prze¿ytkiem gospodarki szlachecko-feudalnej,
10) powszechne bezp³atne nauczanie, zniesienie wszelkich op³at szkolnych, wprowadzenie zasady nauczania w szkole pañstwowej w jêzyku ojczystym dzieci86.
NKW Str. Lud. ustosunkowa³ siê do tej propozycji negatywnie i w koñcu
sierpnia 1935 r.87 powzi¹³ uchwa³ê:
Str. Lud. odrzuca propozycjê KPP w sprawie wspó³dzia³ania z ni¹
z powodów nastêpuj¹cych: jakkolwiek Str. Lud. potêpia w sposób zdecydowany obecny kapitalizm i d¹¿y do gruntownej przebudowy ¿ycia gospodarczego
i spo³ecznego, to jednak stwierdza równoczenie, ¿e miêdzy wiatopogl¹dem
ludowym (agrarystycznym) z jednej strony a komunistycznym z drugiej jest
wielka przepaæ, uniemo¿liwiaj¹ca wspó³pracê.
KPP g³osi walkê z dyktatur¹ faszystowsk¹ po to, by wprowadziæ now¹
 swoj¹ dyktaturê, przy pomocy której chce zrealizowaæ program komunistyczny. Str. Lud. jest przeciwko ka¿dej dyktaturze, pragnie oprzeæ Pañstwo
na zasadach, wolnoci i demokracji  tym bardziej i¿ dowiadczenia poczynione w Rosji Sow. dowodz¹, ¿e dyktatura komunistyczna jest tak samo
wroga i tak samo zgubna dla ch³opów, jak ka¿da inna dyktatura.
KPP jest kierowana przez Moskwê i zale¿na od czynników zewnêtrznych.
Str. Lud., chocia¿ jest w opozycji do obecnego systemu rz¹dzenia i prowadzi
z nim walkê, to jednak stoi zdecydowanie na gruncie pañstwowym; jest
86

Ibidem.
KPP ju¿ w czerwcu 1935 r. krytycznie wypowiada³a siê o braku natychmiastowej,
a przede wszystkim pozytywnej reakcji na propozycje zawarcia wspólnego frontu antyfaszystowskiego; zob. AAN, 158/VI-19 pt. 6, Towarzysze! Obywatele!, Warszawa, czerwiec 1935 r., k. 88a.
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i tylko chce byæ nadal w swoich d¹¿eniach i dzia³aniach zale¿ny tylko od
w³asnego uznania i w³asnej woli, odrzucaj¹c wszelkie wp³ywy zewnêtrzne
tak bezporednie, jak i porednie, sk¹dkolwiekby one pochodzi³y88.
Charakterystycznym jest, i¿ NKW powzi¹³ tê uchwa³ê samodzielnie, bez
przedstawienia sprawy na kongresie, który odby³ siê w Warszawie 14.VII.35
r. Przywódcy bowiem obawiali siê wyst¹pieñ licznej grupy zradykalizowanych delegatów, usposobionych przychylnie do tego has³a89.
Z chwil¹ zakoñczenia obrad VII kongresu Kominternu (25.VII. 
 20.VIII.1935 r.) nast¹pi³a nowa era w dzia³alnoci komunistycznej.
Nowa orientacja (obowi¹zuje obecnie wszystkie sekcje III miêdzynarodówki), wytkniêta przez VII kongres kominternu stanowi prze³om w dotychczasowej ideologii i taktyce komunistów z 2-ch wzglêdów90:
1) porzucenie teorii socjalfaszyzmu i
2) wyrzeczenie siê i napiêtnowanie sekciarstwa  kó³kowego zasklepienia, stanowi¹cego do tej pory jedn¹ z g³ównych w³aciwoci III miêdzynarodówki91.
Rezolucje, uchwalone przez ten kongres w zakresie jednolitego frontu,
g³osz¹, i¿ celem jego jest prowadzenie skutecznej walki przeciw kapitalizmowi, rz¹dom bur¿uazyjnym i faszyzmowi, a¿ do zwyciêstwa rewolucji proletariackiej92. Cel ten mo¿e byæ osi¹gniêty  g³osz¹ dalej rezolucje  gdy partie
komunistyczne uwzglêdni¹ zmienion¹ sytuacjê i zastosuj¹ taktykê jednolitego frontu w nowy sposób, d¹¿¹c do porozumienia we wspólnych akcjach
z organizacjami mas pracuj¹cych ró¿nych kierunków politycznych w skali
fabrycznej, lokalnej, okrêgowej, ogólnonarodowej i miêdzynarodowej93.
88

Odpowied Komunistycznej Partji, Zielony Sztandar, 8 IX 1935, nr 58. Zob. te¿ H. Cimek,
Sojusz..., s. 401.
89 Obrady kongresowe zogniskowa³y siê przede wszystkim wokó³ zagadnienia bojkotu lub
te¿ udzia³u w zbli¿aj¹cych siê wyborach parlamentarnych. Kongres zdecydowa³ o ich bojkocie.
90 W³adze Kominternu, jak równie¿ kierownictwo WKP(b) podkrela³y ogromne znaczenie
postanowieñ VII Kongresu, lansuj¹c przy tym ideê jednolitofrontow¹ i intensyfikuj¹c dzia³ania
na rzecz wspó³dzia³ania z Miêdzynarodówk¹ Socjalistyczn¹; zob. D. Manuilski, Wyniki VII Kongresu Miêdzynarodówki Komunistycznej. Referat tow. Manuilskiego na zebraniu moskiewskiego
i leningradzkiego aktywu partyjnego, Warszawa 1933, s. 354; Depesza Egzekutywy Miêdzynarodówki Komunistycznej do II Miêdzynarodówki, Nowy Przegl¹d, listopad 1935, nr 82, s. 812813.
Zachwytów komunistycznych nie podziela³y w³adze socjalistycznej miêdzynarodówki. W sposób
jednoznaczny odrzuci³y one propozycje Kominternu; zob. Rezolucja Egzekutywy Miêdzynarodówki Socjalistycznej, Nowy Przegl¹d, listopad 1935, nr 82, s. 815.
91 Zob. VII Kongres kommunisticzieskogo internacjona³a i borba protiw faszyzma i wojny.
Sbornik dokumentow, red. K.K. Szirina, Moskwa 1975, passim; Komintern protiw faszyzma.
Dokumenty, red. N.P. Komo³ow, Moskwa 1999, s. 402411.
92 Podczas obrad kongresowych stosunek do faszyzmu, a tak¿e za³o¿enia koncepcji jednolitego frontu omówione zosta³y w referacie Georgi Dymitrowa; zob. J. Dymitrow, Klasa robotnicza przeciw faszyzmowi, Warszawa 1935, s. 1328, 3566.
93 VII Kongres wiatowy Miêdzynarodówki Komunistycznej. Rezolucje i uchwa³y, MoskwaLeningrad 1933, s. 15 (tak¿e Rezolucje VII wiatowego Kongresu Miêdzynarodówki Komunistycznej, Warszawa 1935, s. 12).
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Wschodz¹c z tych za³o¿eñ, kongres daje wskazówki co do przeprowadzenia taktyki jednolitego frontu, które mo¿na uj¹æ w nastêpuj¹ce punkty:
1) obrona bezporednich interesów ekonomicznych i politycznych klasy robotniczej, obrona jej przeciw faszyzmowi przez mobilizowanie mas wokó³ programu takich ¿¹dañ, które dezorganizuj¹ faszyzm, utrudniaj¹ przygotowania do
wojny imperialistycznej, os³abiaj¹ bur¿uazjê i wzmacniaj¹ pozycjê proletariatu;
2) d¹¿enie do wspólnych wyst¹pieñ z partiami socjalistycznymi, demokratycznymi, reformistycznymi zw. zawodowymi i innymi organizacjami masowymi przeciw wrogom klasowym na podstawie krótko- lub d³ugotrwa³ych
porozumieñ;
3) formy realizacji jednolitego frontu mog¹ byæ rozmaite zale¿nie od
stanu organizacji i konkretnej sytuacji. A wiêc bêd¹ to: walki ekonomiczne
w fabrykach i poszczególnych ga³êziach produkcji, tworzenie samoobrony
(np. w razie ekscesów antysemickich), okazywanie pomocy wiêniom politycznym i ich rodzinom, bez wzglêdu na pogl¹dy  byleby tylko antyfaszystowskie, obrona interesów m³odzie¿y i kobiet, popieranie ¿¹dañ ch³opów,
dzia³alnoci w dziedzinie kooperacji, kultury, sportu itd.;
4) krytykowanie projektów socjalistycznych, nie uzgodnionych z komunistami i wyci¹ganie z nich takich momentów, które dadz¹ siê powi¹zaæ
z walk¹ o jednolity front, prowadzon¹ przez Kompartiê;
5) wyjanianie robotnikom socjalistycznych zasad i programu komunizmu oraz jednoczesne prowadzenie walki przeciwko reakcyjnej czêci socjaldemokracji;
6) wystêpowanie w kampaniach wyborczych ze wspóln¹ platform¹, ze
wspólnymi listami frontu antyfaszystowskiego, zastrzegaj¹c sobie jedynie
swobodê agitacji politycznej i krytyki;
7) d¹¿enie do zjednoczenia pod kierownictwem kompartii walki ch³opstwa pracuj¹cego, drobnomieszczañstwa i mas pracuj¹cych oraz d¹¿enie do
stworzenia z nich szerokiego antyfaszystowskiego frontu ludowego na bazie
jednolitego frontu proletariackiego. Zadaniem tego antyfaszystowskiego frontu ludowego ma byæ walka o specyficzne ¿¹dania tych warstw;
8) popieranie wszelkimi sposobami oraz obrona praw i interesów inteligencji przeciw reakcji kulturalnej i u³atwianie tej inteligencji przejcie na
stronê klasy robotniczej przeciw faszyzmowi;
9) stworzenie wreszcie istotnych przes³anek rz¹du jednolitofrontowego.
Przes³ankami tymi s¹: a) sparali¿owanie aparatu pañstwowego, b) wywo³anie burzliwych wyst¹pieñ przeciwko faszyzmówi i reakcji, c) doprowadzenie
do wspólnej walki ze znaczn¹ czêci¹ socjal-demokracji przeciwko faszystom
i innym reakcjonistom94.
Dalej kongres podkrela wa¿noæ stworzenia: jednolitego frontu w dziedzinie walki ekonomicznej robotników i jednoci ruchu zwi¹zkowego, jako
szczególnie wa¿nego etapu wzmocnienia jednolitego frontu.
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Ze spraw¹ jednolitego frontu wi¹¿e siê równie¿ sprawa ruchu antyfaszystowskiego, któremu wiele miejsca powiêcaj¹ uchwa³y kongresowe. Wa¿niejsze z tych uchwa³ s¹ nastêpuj¹ce:
1) komunici powinni wstêpowaæ do wszystkich masowych organizacji
faszystowskich, które posiadaj¹ monopol legalnoci w danym kraju, wykorzystuj¹c nawet najmniejsz¹ mo¿liwoæ legalnej i pó³legalnej pracy w tych organizacjach dla przeciwstawienia interesów mas do nich nale¿¹cych polityce
faszyzmu i dla rozk³adu jego bazy masowej;
2) wci¹gaæ bezrobotnych do ruchu jednolitofrontowego, wypieraj¹c
wszelkimi sposobami wp³yw faszyzmu z ich rodowiska;
3) walcz¹c z niedocenianiem wa¿noci pracy masowej wród m³odzie¿y
pracuj¹cej, stosuj¹c skuteczne rodki w celu przezwyciê¿enia odosobnienia
komunistycznych organizacji m³odzie¿y, partie komunistyczne powinny
wszelkimi sposobami pomagaæ zjednoczeniu wszystkich si³ niefaszystowskich
organizacji masowych m³odzie¿y, na podstawie jak najszerszego jednolitego
frontu a¿ do stworzenia ró¿nego rodzaju wspólnych organizacyj dla walki
przeciw faszyzmowi, militaryzowaniu m³odzie¿y i o interesy ekonomiczne
oraz kulturalne m³odego pokolenia;
4) wci¹gniêcie do jednolitego frontu ludowego mas kobiet pracuj¹cych,
przede wszystkim robotnic i ch³opek niezale¿nie od ich pogl¹dów partyjnych
i przekonañ religijnych;
5) wci¹gniêcie do szeregów jednolitego frontu organizacji spó³dzielczych95.
Jeszcze jednym frontem, lansowanym przez miêdzynarodówkê komunistyczn¹ jest front pokoju, który w ostatnich miesi¹cach znalaz³ oddwiêk
nie tylko w Polsce, ale w ca³ej Europie, w zwi¹zku z kampani¹ na rzecz
kongresu pokoju w Brukseli.
Tematem tym zajmuj¹ siê rezolucje VII kongresu MK w czêci pt.
o zadaniach miêdzynarodówki komunistycznej w zwi¹zku z przygotowaniem
przez imperialistów nowej wojny wiatowej (rezolucje do referatu Ercolego)
w rozdziale III zadania MK w walce o pokój przeciw wojnie imperialistycznej96.
W kwestii tej Komintern stawia nastêpuj¹ce g³ówne zadania:
1) walka o pokój i w obronie ZSRR w zwi¹zku ze zbrojeniami niemieckimi i japoñskimi;
2) jednolity front ludowy w walce o pokój przeciw pod¿egaczom wojennym.
To has³o MK traktuje jako maksymalne mo¿liwoci stworzenia jak najszerszego frontu jednolitego, do którego winni byæ wci¹gniêci wszyscy, którzy s¹ zainteresowani w zachowaniu pokoju. Jednolity ten front ma byæ
skoncentrowany  jak g³osz¹ dalej te uchwa³y  przeciwko g³ównym w ka¿95
96

Ibidem, s. 2426.
Ibidem, s. 3242.
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dym momencie pod¿egaczom wojennym (w chwili obecnej przeciwko faszystowskim Niemcom i zwi¹zanym z nimi Polsce i Japonii). Do tego jednolitego frontu komunici maj¹ wci¹gaæ organizacje socjal-domokratyczne, reformistyczne i pacyfistyczne oraz mobilizowaæ zwolenników pokoju sporód
mas drobnomieszczañskich, inteligencji postêpowej, kobiet i m³odzie¿y;
3) ³¹czenie walki przeciw wojnie imperialistycznej z walk¹ przeciw faszyzmowi;
4) walka przeciw militaryzmowi i zbrojeniom, przeciw wydatkom na wojnê (bud¿et wojskowy), zmilitaryzowaniu m³odzie¿y, kobiet i bezrobotnych,
przeciw subsydiowaniu przemys³u wojennego itd.;
5) walka przeciw szowinizmowi przez wychowywanie ogó³u robotników
w duchu internacjonalizmu;
6) walka o wyzwolenie narodowe i popieranie wojen narodowo-wyzwoleñczych97.
W koñcu w rozdz. IV pt. Od walki o pokój do walki o rewolucjê, kongres
zwraca siê z apelem nastêpuj¹cym:
Jeli rozpoczêta wojna kontrrewolucyjna zmusi zwi¹zek radziecki do
uruchomienia armii czerwonej w obronie socjalizmu, to komunici wezw¹
wszystkich ludzi pracy, aby wszelkimi rodkami i za wszelk¹ cenê pomagali
zwyciêstwu armii czerwonej nad armiami imperialistów98.
Kwestie dotycz¹ce frontu m³odego pokolenia rozszerzy³ i uzupe³ni³
VI kongres komunistycznej miêdzynarodówki m³odzie¿y (25.IX.  11.X.1935 r.).
G³ówn¹ cech¹ uchwa³ tego kongresu, to ¿¹danie zmiany charakteru
i ca³kowitej, zasadniczej przebudowy KZM-ów. Kongres ¿¹da zjednoczenia
m³odzie¿y w masowe, legalne lub pó³legalne, niepartyjne organizacje, skupiaj¹ce w swych szeregach nie tylko m³odzie¿ komunistyczn¹, lecz i socjalistyczn¹, bezpartyjn¹, narodowo-rewolucyjn¹, pacyfistyczn¹, religijn¹ itp., w organizacje, które jednoczenie maj¹ wychowywaæ swych cz³onków w duchu
walki klasowej marksizmu-leninizmu i proletariackiego internacjonalizmu.
Jako formy organizacyjne, kongres KMM wskazuje na korzenie ró¿nych
klubów i kó³, odpowiadaj¹cych kulturalnym, ekonomicznym, zawodowym
i politycznym wymogom m³odzie¿y, na organizowanie lokalnych stowarzyszeñ, kursów, oddzielnych grup bezrobotnej, ch³opskiej, ¿eñskiej i ucz¹cej siê
m³odzie¿y, na przejcie od systemu ciasnych, zamkniêtych kó³ek i ogólnej
agitacji, do bezporedniej legalnej i pó³legalnej dzia³alnoci masowej99.
Po og³oszeniu uchwa³ kongresowych, KPP niezw³ocznie przystêpuje do
realizowania nowego programu100.
We wrzeniu 1935 r. pod has³em jednoci ruchu zawodowego nastêpuje
likwidacja tzw. Lewicy Zwi¹zkowej. Odt¹d Lewica Zwi¹zkowa istnieje tylko
97
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99 Ibidem, s. 950.
100 Zob. Zadania KPP w wietle uchwa³ VII Kongresu Miêdzynarodówki Komunistycznej
(Uchwa³a KC KPP), Nowy Przegl¹d, grudzieñ 1935, nr 83, s. 842853.
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wewn¹trz zwi¹zku, a nie jest organizacj¹ pozazwi¹zkow¹ (list Politbiura
KPP kierownictwa krajowego z dnia 23.VIII.l935 r.)101. Jednoczenie kompartia nakazuje cz³onkom Lewicy bezwzglêdnie wstêpowaæ do zwi¹zków zawodowych, aby w nich pracowaæ, umacniaæ je i werbowaæ do nich robotników niezorganizowanych, kieruj¹c wszystkie wysi³ki na to, aby organizacje
te faktycznie broni³y interesów robotników i stara³y siê rzeczywicie byæ
organizacjami konsekwentnie klasowymi. (W tym¿e licie Politbiura).
Zmiana jednak taktyki, na skutek uchwa³ kongresowych KM102, zagmatwa³a sprawê jednolitego frontu robotniczego, szczególnie na odcinku ¿ydowskim.
Bund bowiem wyklucza wci¹ganie do jednolitego frontu jakichkolwiek
elementów drobnomieszczañskich, stoj¹c na stanowisku walki klasowej. KPP
natomiast zastrzega sobie swobodê w kierunku porozumienia siê z tymi elementami dla zorganizowania ich do walki p r z e c i w k o faszyzmowi i wojnie.
PPS za nie chce wierzyæ w szczeroæ zamierzeñ kompartii, pamiêtaj¹c
jeszcze nie tak dawn¹ uchwa³ê XII Plenum KW MK z 1932 r., stawiaj¹c¹
jako najbli¿sze zadanie KPP  zniszczenie masowych wp³ywów PPS103.
Dlatego to CKW PPS nowym okólnikiem z dnia 2 padziernika 1935 r.
zabrania zawierania paktów jednolitofrontowych z komunistami, podleg³ym
sobie ogniwom partyjnym, bez wiedzy w³adz centralnych104.
KC KPP jednak nie zra¿a siê tymi niepowodzeniami i w listopadzie 1935 r.
og³asza sw¹ uchwa³ê o zadaniach KPP w wietle uchwa³ VII kongresu Kominternu105 (uchwa³y te zosta³y zatwierdzone przez IV plenum KC KPP
101

W. Ratyñski, op. cit., s. 283.
Komunistycznej Miêdzynarodówki.
103 XII plenum IKKI stenograficzeskij otczet, t. 3, Moskwa 1933, s. 167.
104 AAN, 114/III-16, Okólnik nr 34, Warszawa 2 X 1935 r., k. 1011. CKW okrelaj¹c swój
stosunek do zagadnienia jednolitofrontowego promowanego przez kompartie stwierdza³: Stoj¹c
na stanowisku jednoci klasy robotniczej CKW d¹¿yæ bêdzie nadal i konsekwentnie do usuniêcia z ruchu robotniczego wszystkich przejawów wzajemnej napaci i oszczerczych kalumnji
w prasie i agitacji. Nade wszystko za wszelkie zgromadzenia klasowe publiczne i poufne musz¹
cieszyæ siê tolerancj¹ wszystkich klasowych od³amów politycznych i nie mog¹ byæ pod ¿adnym
pozorem zam¹cone, czy te¿ co gorsze, rozbijane. Tak samo wszelkie dywersje planowo organizowane i próby tworzenia tzw. »jaczejek« na terenie organizacji nie mog¹ odt¹d mieæ miejsca
i w dzia³alnoci musz¹ byæ wyrugowane. CKW jest przekonany, ¿e wszystkie organizacje istotnie robotnicze, a wród nich i komunici, w interesie powodzenia walki z faszyzmem, kapitalizmem i nacjonalizmem stan¹ na gruncie powy¿szej zasady i zwalczaæ bêd¹ ka¿de jej naruszenie, jako akt warcholstwa i dywersji, godz¹cych w ca³oæ i jednoæ ruchu robotniczego i jego
organizacji. W Zwi¹zku z t¹ uchwa³¹ ostrzegamy Komitety Partyjne przed jakimkolwiek porozumiewaniem siê z ró¿nemi »delegatami« nachodz¹cymi nasze organizacje i domagaj¹cymi siê
odpowiedzi na ró¿ne listy »otwarte«. W tej chwili ta akcja »chodzenia« do komitetów i Zwi¹zków
ma charakter b. niebezpieczny, gdy¿ niewiadomo, kto za ni¹ naprawdê stoi. I dlatego w interesie bezpieczeñstwa organizacji nale¿y z ca³¹ stanowczoci¹ odgrodziæ siê od ró¿nych delegatów
jednolitofrontowych, tym bardziej ¿e od samego pocz¹tku sprawê traktowalimy, traktujemy
i bêdziemy traktowaæ jako nale¿¹c¹ wy³¹cznie do kompetencji CKW, a zatem Komitety nie maj¹
¿adnej potrzeby do niej siê anga¿owaæ.
105 Zob. Zadania KPP w wietle uchwa³ VII Kongresu Miêdzynarodówki Komunistycznej
(Uchwa³a KC KPP), Nowy Przegl¹d, grudzieñ 1935, nr 83, s. 842853.
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w marcu 1936 r.)106. G³ówne tezy tych uchwa³ dadz¹ siê streciæ w nastêpuj¹cych punktach:
1) d¹¿enie wszelkimi si³ami przez walkê o wolnoæ, chleb i pokój do
obalenia obecnego systemu rz¹dów w Polsce;
2) wysuwanie tzw. platformy ¿¹dañ czêciowych:
w dziedzinie ekonomicznej  rozszerzenia moratorium, wstrzymanie
egzekucji podatkowych, obni¿enie cen artyku³ów monopolowych i kartelowych, pomoc w gotówce i naturze dla bezrobotnych, obni¿enie komornego
o 50%, 6-cio godz. dzieñ pracy, zwalczanie dro¿yzny, opodatkowanie wysokich
zysków itp.;
w dziedzinie politycznej  amnestia dla wszystkich emigrantów
i wiêniów politycznych, zniesienie MO107, rozwi¹zanie Sejmu i Senatu oraz
rozpisanie nowych wyborów, przywrócenie autonomii G. l¹ska, zniesienie
cenzury, wolnoæ s³owa i zgromadzeñ, legalizacja KPP, nauczanie w jêz. ojczystym na koszt pañstwa;
w dziedzinie polityki zagranicznej  zerwanie wszelkich umów
z Niemcami i zawarcie sojuszów z ZSRR, Czechos³owacj¹ i Francj¹;
3) zwalczanie narodowej demokracji i walka z pogromami ¿ydowskimi;
4) równouprawnienie narodowe i autonomia dla tzw. Zach. Ukrainy
i Zach. Bia³orusi;
5) ziemia bez wykupu dla ch³opów przez podzia³ maj. pañstwowych
i wielkiej w³asnoci;
6) wystêpowanie z inicjatyw¹ obrony mas drobnomieszczañskich, rzemielniczych i inteligencji oraz wci¹ganie ich do antyfaszystowskiego frontu
ludowego;
7) doprowadzenie do zjednoczenia m³odzie¿y komunistycznej z socjalistyczn¹ (Tur, Cukunft) i ludow¹ (Wici).
Na p³aszczynie tych ¿¹dañ czêciowych KC KPP 6-cio krotnie zwraca³
siê w ci¹gu roku 1936 do CKW PPS, do CK Bundu, Bundu, do NKW Str.
Ludowego i innych pomniejszych partii z propozycj¹ zawarcia jednolitego
frontu.
I tak listem otwartym z dnia 28. I. 1936 r. proponuje podjêcie wspólnej
walki w obronie zw. zawodowych i o przeprowadzenie kampanii werbunkowej do zwi¹zków108.
W marcu tego roku nawo³uje do tworzenia wspólnych komitetów pokoju
i do walki z rz¹dem, wyjaniaj¹c jednoczenie, i¿ komunici stoj¹ na stanowisku bytu niepodleg³ego Pañstwa Polskiego109.
106 O konsekwentne przeprowadzenie linii VII Kongresu Miêdzynarodówki Komunistycznej, w: KPP. Uchwa³y..., t. 3, s. 543558.
107 Miejsca Odosobnienia.
108 AAN, 158/VI-21 pt. 1, Do C.K.W. P.P.S., K.C. Bundu, S.D.A.P., U.S.D.P., P-C Lewicy
i Komisji Centralnej Klasowych Zwi¹zków Zawodowych. List Otwarty, Warszawa 28 I 1936 r., k. 22a.
109 Ibidem, 158/VI-21, pt. 3, Do wszystkich cz³onków, organizacyj i dzia³aczy ch³opskich
Stronnictwa Ludowego, marzec 1936 r., k. 55a.
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Równie¿ w marcu zwraca siê KC KPP do ogó³u cz³onków Str. Ludowego
o zawarcie jednolitego frontu wbrew zakazom NKW S.L. przy czym jako
has³o sztandarowe wysuwa tu  ziemia bez wykupu dla ch³opów, bezp³atna
7 klas. szko³a powszechna, rozwi¹zanie Sejmu i Senatu oraz rozpisanie nowych wyborów, zalegalizowanie KPP, zniesienie MO itd.110
Z powodu zajæ w Krakowie, Czêstochowie i Lwowie111, listem z dnia
17 kwietnia proponuje partiom socjalistycznym utworzenie jednolitofrontowych komitetów strajkowych i uchwalenie 24 godz. strajku powszechnego112.
W czerwcu 1936 r. og³asza nowy list otwarty do partii socjalistycznych
i ludowych, nawo³uj¹c ich do walki z rz¹dem na platformie z listopada 1935 r.113
W lipcu 1936 r. KC KPP wystêpuje z ponownym listem do cz³onków Str.
Ludowego i Wici, nawo³uj¹c ich do niebrania udzia³u w obchodzie wiêta
czynu ch³opskiego w dniu 15 sierpnia r.b. i wyjaniaj¹c im jednoczenie, i¿
zorganizowanie tego wiêta jest manewrem NKW S.L., który usi³uje odci¹gn¹æ masy ch³opskie od jednolitego frontu114.
Ostatnim listem otwartym z padziernika 1936 r., z powodu naprê¿onej
sytuacji w Gdañsku, rewolucji w Hiszpanii oraz wzmo¿enia siê dzia³alnoci
terrorystycznej Str. Narodowego, CK KPP wzywa do zawarcia jednolitego frontu
dla obalenia obecnego re¿imu i ujêcia steru rz¹du w rêce frontu ludowego115.
110

Ibidem.
W dniu 23 III 1936 r. podczas demonstracji robotników Polskich Zak³adów Gumowych
Semperit w Krakowie, których strajk okupacyjny zosta³ spacyfikowany przez policjê 21 marca,
dosz³o do interwencji policji. W jej wyniku ¿ycie straci³o omiu protestuj¹cych, a kilkanacie osób
zosta³o rannych; szerzej zob. W. Suleja, Polska Partia Socjalistyczna 18921948. Zarys dziejów,
Warszawa 1988, s. 205207. W dniu 15 IV 1936 r. we Lwowie mia³a miejsce kilkutysiêczna
demonstracja robotnicza. W wyniku interwencji policji mieræ poniós³ jeden z jej uczestników
 W³adys³aw Kozak. Jego pogrzeb w dniu 16 kwietnia przekszta³ci³ siê w kolejn¹ demonstracjê.
Podczas pacyfikacji przez policjê, wed³ug oficjalnych danych, mieræ ponios³o 19 osób. KPP
informowa³a za o bezporedniej mierci 31 osób oraz o kolejnych 18, którzy zmarli w wyniku
odniesionych ran. Liczba poszkodowanych wynosi³a ponad 300 osób, aresztowanych zosta³o
ponad 500; szerzej zob. Krwawa demonstracja bezrobotnych, Gazeta Lwowska, 16 IV 1936, nr
87; Dochodzenie w sprawie awantur ulicznych, Gazeta Lwowska, 17 IV 1936, nr 88; Tragiczne
zajcia we Lwowie. Zabici i rani, Gazeta Lwowska, 18 IV 1936, nr 89; Po tragicznych zajciach, Gazeta Lwowska, 19 IV 1936, nr 90.
112 AAN, 158/VI-21 pt. 4, Do C.K.W. P.P.S., do K.C. Bundu, do komisji Centralnej Zwi¹zków
zawodowych, do U.S.D., N.S.D., P.C; do Stronnictwa Ludowego; do wszystkich okrêgowych i dzielnicowych organizacyj P.P.S. i Bundu; oraz do wszystkich antyfaszystowskich organizacyj robotników, ch³opów, inteligencji pracuj¹cej. Towarzysze, obywatele!, Warszawa 17 IV 1936 r., k. 77a.
113 Ibidem, 158/VI-21 pt. 6, Do CKW PPS, do NKW Stronnictwa Ludowego, do CK Bundu,
do N.S.D. Do wszystkich organizacyj robotniczo-ch³opskich! Szanowni Towarzysze!, czerwiec
1936 r., k. 1.
114 Ibidem, 158/VI-21 pt. 7, Do Ch³opów. Do Stronnictwa Ludowego, do organizacyj Stronnictwa Ludowego. Do Wici, do wszystkich antyfaszystowskich organizacyj ch³opskich do dzia³aczy ludowych, lipiec 1936 r., k. 11a.
115 Ibidem, 158/VI-21 pt. 9, Do Rady naczelnej P.P.S. cz³onków i dzia³aczy Polskiej Partji
Socjalistycznej, Stronnictwa Ludowego i Wici. Do robotników, ch³opów, do wszystkich ludzi
pracy. Wszystkich, komu droga przysz³oæ pañstwa polskiego, komu droga Polska niepodleg³a,
Warszawa padziernik 1936 r., k. 11a.
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Nie pozostaje równie¿ w tyle CK KPZU, wystêpuj¹c dwukrotnie
do ukraiñskich partii demokratycznych z propozycj¹ zawarcia jednolitego
frontu116.
Równie¿ KC KPZB listami otwartymi ze stycznia i marca 1936 r. zwraca
siê do robotników ZZZ, organizacji litewskich i bia³oruskich o zawarcie paktu
jednolitofrontowego w walce o chleb, pracê, wolnoæ i pokój oraz o w³adzê
robotników i ch³opów117.
Niezale¿nie od tych wyst¹pieñ listownych, Kompartia usi³uje braæ udzia³
we wszystkich wyst¹pieniach partii socjalistycznych, ludowych i innych
w skali krajowej (1 maj, lipiec  demonstracje z powodu Gdañska, 15.VIII.
 wiêto czynu ch³opskiego, 6.IX.  rocznica krwawej rody). Inspiruje równie¿ sama rozmaite akcje, jak np. kampaniê na rzecz kongresu pokoju
w Brukseli (lipiec-wrzesieñ 1936 r.)118.
Z konkretnych sukcesów, jednolitofrontowych kompartii, to zawarcie porozumienia z PPS i kl. zw. w £odzi oraz wspólne przyst¹pienie do wyborów
do rady miejskiej. Do tego do³¹czy³a siê jeszcze wygrana wyborcza, gdy¿ na
ogóln¹ iloæ 72 mandatów, jednolity front uzyska³ 34, a sami komunici, jak
twierdzi przez nich wydany komunikat, zapewnili sobie 13 miejsc w radzie
miejskiej119.
Podobnie jak punktem wyjciowym nowej taktyki dla KPP sta³ siê
VII Kongres KM, tak dla KZMP by³y uchwa³y VI Kongresu KMM120.
KC KZMP przystêpuj¹c do urzeczywistnienia uchwa³ kongresowych,
opracowa³ na pocz¹tku 1936 r. projekt deklaracji praw m³odego pokolenia
Polski121 i przes³a³ ten projekt swym komitetom okrêgowym dla przedyskutowania i wypowiedzenia siê122.
W lutym 1936 r. KC KZMP og³asza drukiem Platformê Jednoci Organicznej M³odzie¿y Socjalistycznej i komunistycznej w Polsce (projekt),
a dalej jako dodatek do centralnego organu KZMP Towarzysze Nr 2
z marca 1936 r., zostaje do³¹czona Deklaracja Walki M³odego Pokolenia
Ludu Pracuj¹cego.
Z tymi trzema projektami pokrywa sie zupe³nie ideowo i politycznie
Deklaracaja Praw M³odego Pokolenia Polski og³oszona w 1936 r.123 w legal116

Zob. H. Cimek, Komunici..., s. 102103; idem, Sojusz..., s. 426427.
Idem, Sojusz..., s. 426.
118 Powszechny Kongres Pokoju, Przegl¹d, listopad 1936, nr 1. Zob. te¿ H. Cimek, Komunici..., s. 105.
119 Na temat stosunków pomiêdzy PPS a komparti¹ w £odzi zob. F. Kalicka, op. cit., s. 33,
384385, 415416, 440441.
120 Kongres obradowa³ w dniach 25 wrzenia  11 padziernika 1935 r.
121 H. Cimek, Sojusz..., s. 422.
122 Deklaracja zosta³a skrytykowana przez KC KPP jako przejaw nacjonalistyczno-prawicowego odchylenia i awangardyzmu KC KZMP.
123 Deklaracja praw m³odego pokolenia Polski, Po prostu, 20 III 1936, nr 16. Zob. te¿
Dokumenty programowe polskiego ruchu robotniczego 18781984, pod red. N. Ko³omejczyka,
B. Syzdek, Warszawa 1986, s. 219223.
117
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nych czaspoismach komunizuj¹cych Poprostu124 nr 16 w Wilnie i Ugory125 nr 1 w Warszawie126.
Front M³odego Pokolenia postawi³ sobie za zadanie zmobilizowaæ
w Zjednoczonym Zwi¹zku M³odzie¿y nie tylko m³odzie¿ o pogl¹dach antyfaszystowskich, ale równie¿ m³odzie¿ wszystkich nieantyfaszystowskich organizacji i nawet do³owych ogniw m³odzie¿y endeckiej i bojowo-sanacyjnych
organizacji (art. pt. ABC Frontu M³odego Pokolenia  Towarzysz Nr 2,
luty 1936 r.). Na pierwszy plan wysuwane jest opanowanie takich zrzeszeñ,
jak np. Legion M³odych127, Zwi¹zek M³odej Wsi128, Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej129, Zw. P.M.D.130, Zw. Strzelecki131, wietlice, ogniska OMP132, ONR
(tylko robotników i ch³opów)133.
Front ten pomylany jest jako szko³a ¿ycia spo³ecznego i walki klasowej
przeciwko faszyzmowi i niebezpieczeñstwu wojny imperjalistycznej oraz
o idea³ socjalizmu i niepodleg³oæ Polski.
D¹¿¹c do przejcia na tory dzia³alnoci legalnej, KC KZMP wraz z komitetami okrêgowymi przyst¹pi³ ju¿ do likwidacji niektórych ni¿szych ogniw
partyjnych, wcielaj¹c swych cz³onków do legalnych zrzeszeñ m³odzie¿y ró¿nego rodzaju (kluby sportowe, zwi¹zki m³odzie¿y robotniczej lub ludowej, towarzystwa owiatowo-kulturalne itd.)134.
124 Po prostu  dwutygodnik literacko-spo³eczny za³o¿ony i wydawany w Wilnie w latach
19351936. £¹cznie ukaza³o siê 16 numerów. Do grona twórców i publicystów pisma nale¿eli
m.in. Stefan Jêdrychowski oraz Henryk Dembiñski. Organizacyjnie pismo wspierane by³o przez
Zwi¹zek Lewicy Akademickiej Front.
125 Ugory  literackie pismo lewicowe redagowane przez Mariana Kubickiego.
126 Deklaracja praw m³odego pokolenia Polski, Po prostu, 20 III 1936, nr 16.
127 Akademicki Zwi¹zek Pracy dla Pañstwa  Legion M³odych  organizacja m³odzie¿y
akademickiej powsta³a w 1930 r. W 1936 r. w wyniku roz³amu powsta³ Legion M³odych-Frakcja,
który rok póniej scali³ siê z PPS, czêæ za wspar³a OZN, inni za wspó³tworzyli Zwi¹zek
Polskiej M³odzie¿y Demokratycznej.
128 Centralny Zwi¹zek M³odej Wsi  organizacja powsta³a w 1934 r. w wyniku po³¹czenia
siê Centralnego Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej Siew i Zwi¹zku M³odzie¿y Ludowej.
129 Zwi¹zek M³odzie¿y Ludowej  organizacja powsta³a w 1927 r. z inicjatyw dzia³aczy
PSL-Piast. Od 1928 r. Zwi¹zek wspó³dzia³a³ z obozem pi³sudczykowskim.
130 Zwi¹zek Polskiej M³odzie¿y Demokratycznej  sanacyjna organizacja akademicka dzia³aj¹ca od 1927 r.
131 Zwi¹zek Strzelecki  zwi¹zana z obozem pi³sudczykowskim m³odzie¿owa organizacja
o charakterze sportowo-wojskowym.
132 Organizacja M³odzie¿y Pracuj¹cej  sanacyjna organizacja m³odzie¿owa. W 1937 r.
wspó³tworzy³a razem z Zwi¹zkiem Strzeleckim, Zwi¹zkiem Harcerstwa Polskiego i Centralnym
Zwi¹zkiem M³odej Wsi tzw. czwórporozumienie skierowane przeciw hegemonistycznym zakusom Zwi¹zku M³odej Polski.
133 Obóz Narodowo Radykalny  organizacja powsta³a w kwietniu 1934 r. w wyniku
roz³amu w Obozie Wielkiej Polski. W lipcu tego¿ roku zdelegalizowana przez w³adze pañstwowe. W kwietniu 1935 r. dosz³o w niej do roz³amu. W jego wyniku wykszta³ci³y siê dwie odrêbne
organizacje: ONR-ABC oraz ONR-Falanga.
134 Zob. H. Toruñczyk, W walce o front m³odego pokolenia. Komunistyczny Zwi¹zek M³odzie¿y Polski w latach 19331936, Warszawa 1970, passim; H. Cimek, Sojusz..., s. 422424.
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Lecz na przeszkodzie dalszemu rozwojowi frontu ludowego i frontu m³odego pokolenia stanê³a sprawa rozstrzelania w Moskwie 16 przywódców opozycji trockistowskiej w sierpniu 1936 r. Wskutek tego wypadku od¿y³a
z powrotem opozycja w ³onie KPP, a w PPS nast¹pi³ upadek sympatii jednolitofrontowych, bo gdy Egzekutywa II miêdzynarodówki zwróci³a siê do
WKP(b) o u³askawienie skazanych, w odpowiedzi na tê probê pos¹dzono j¹
o sprzyjanie terrorystom135.
Wyrazem oceny tej sytuacji i zdecydowanie negatywnego ustosunkowania siê do wspó³pracy z KPP s¹ ostatnie uchwa³y Rady Naczelnej PPS
z 7 listopada 1936 r., które w czêci dotycz¹cej jednolitego frontu g³osz¹:
Rada Naczelna stwierdza s³usznoæ powziêtej ju¿ poprzednio decyzji, odrzucaj¹cej mo¿liwoæ wspó³pracy PPS z parti¹ komunistyczn¹. Stosunek komunistów do frontów ludowych wogóle, a do socjalistów w szczególnoci,
pozosta³ i nadal stosunkiem nie szczerym, nie raz w istocie wrogim. Komunici stosuj¹ wci¹¿ swoje metody dywersji w ruchu socjalistycznym, nie cofaj¹c
siê przed podrywaniem autorytetu organizacji i kierunków socjalistycznych
czy zawodowych.
W tych warunkach has³o komunistyczne jednolitego frontu  wszêdzie,
tylko nie w Rosji, wspó³praca z socjalistami wszêdzie  a w Rosji przeladowania i wiêzienia i zbiorowy mord dokonywany na socjalistach i opozycji
komunistycznej  musi byæ traktowane jako frazes, za którym siê kryje
zamiar rozsadzenia ruchu robotniczego i socjalistycznego i os³abienia go
w nadziei, ¿e wówczas podda siê on komendzie komunistycznej. Dlatego PPS
stoj¹c na stanowisku istotnej jednoci klasy robotniczej, jej jednoci politycznej i zawodowej, przeciwstawia siê has³u jednolitego frontu, utrzymuj¹cego
w praktyce dalszy roz³am polityczny klasy robotniczej. Partia wierna swoim
zasadom prowadziæ bêdzie dzie³o zjednoczenia polskiej klasy robotniczej
w PPS i klasowych organizacjach zawodowych pod w³asnym jedynie sztandarem, wbrew komunistom136.
Stanowisko NKW Str. Lud. od sierpnia zesz³ego roku nie uleg³o zmianie
i w dalszym ci¹gu odrzuca on stanowczo wszelkie pomys³y jednolitofrontowe
z KPP, czemu da³ jeszcze raz wyraz w owiadczeniu swym z wrzenia 1936 r.137
po zajciach w ¯ukowie, pow. hrubieszowski138.
135 Zob. W. Suleja, op. cit., s. 209. Nie bez znaczenia dla stosunków PPS-KPP by³a sprawa
Tadeusza ¯arskiego i wysuwane na ich podstawie oskar¿enia o prowokatorskie inspiracje pod
adresem Zygmunta Zaremby.
136 AAN, 114/III-17, Okólnik nr 61 (zawiera uchwa³y Rady Naczelnej), Warszawa 12 XI
1936 r., k. 20a.
137 Zob. H. Cimek, Sojusz..., s. 430431.
138 Mowa o wydarzeniach, które rozegra³y siê w dniu 15 VIII 1936 r. podczas pokojowych
obchodów wiêta Czynu Ch³opskiego. Wówczas to wojsko oraz policja przeprowadzi³y dzia³ania
pacyfikacyjne wobec 21 wsi na Zamojszczynie. W wyniku tych dzia³añ w ¯ukowie w powiecie
Hrubieszów mieræ ponios³o 5 osób; J. Gmitruk, Geneza Wielkiego Strajku Ch³opskiego w sierpniu 1937 roku, w: Wielki Strajk Ch³opski w 1937 roku. Uwarunkowania i konsekwencje, pod red.
W. Wierzbieñca, Rzeszów 2008, s. 34.
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Natomiast od czasu procesu moskiewskiego nastroje jednolitofrontowe
w KC Bundu i innych lewicowych partiach polit.-¿yd. by³y doæ silne, lecz po
tym wypadku wp³ywy osi¹gneli sympatycy trockistowscy, tak, ¿e i na tym
terenie KPP w obecnej sytuacji nie mo¿e liczyæ na powodzenie.
ród³o: AAN, 9/1055 dop³yw, k. 91105 (tak¿e ibidem, 9/1192, k. 129; ibidem 322/5288,
k. 440468), mps.
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WSPOMNIENIA JANA WOJTALA
Z WYPADKÓW MAJOWYCH 1926 ROKU.
WYBRANE FRAGMENTY
Pisz¹c o zamachu majowym nale¿y stwierdziæ, ¿e jest to zagadnienie
wci¹¿ popularne w polskiej historiografii. Jedno z najwa¿niejszych wydarzeñ
¿ycia politycznego II Rzeczypospolitej nadal cieszy siê du¿ym zainteresowaniem historyków oraz pasjonatów historii. Jednym z szerzej nieznanych dot¹d wiadectw, odnosz¹cych siê do wypadków z po³owy maja 1926 r., s¹
wspomnienia Jana Wojtala.
Analizuj¹c wspomnienia Jana Wojtala, warto podkreliæ, ¿e ich przygotowanie poprzedzone zosta³o kwerend¹ biblioteczn¹ oraz lektur¹ dostêpnych
wówczas wspomnieñ i opracowañ. Autor dos³ownie przytacza w nim m.in.
odezwy polityków obu walcz¹cych stron, s³ynny rozkaz marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego z 22 maja 1926 r. skierowany do wojska, a tak¿e opinie wybranych tytu³ów prasowych, m.in. Wyzwolenia czy Robotnika. Niew¹tpliwie
z jednej strony doceniæ nale¿y wysi³ek, jaki Wojtal w³o¿y³ w rzetelne przygotowanie wspomnieñ. Patrz¹c na to w innym aspekcie, wypada zauwa¿yæ, ¿e
powszechnie znane badaczom historii politycznej II RP odezwy Wincentego
Witosa, Stanis³awa Wojciechowskiego czy Ignacego Mocickiego le wp³ywaj¹
na lekturê samego tekstu, burz¹c w pewnym stopniu jego narracjê. Mo¿na
odnieæ wra¿enie, ¿e Wojtal w niektórych momentach ratuje siê fragmentami dokumentów urzêdowych, sztucznie wype³niaj¹c treæ przekazu. Fragmenty te znajduj¹ siê w pe³nej wersji wiadectwa p³k. Wojtala. W celu nadania wiêkszej przejrzystoci niniejszemu opracowaniu cytowane przez Jana
Wojtala dokumenty i obszerne komentarze prasowe zosta³y pominiête.
Zdaniem pisz¹cego niniejsze s³owa, w tekcie Wojtala brakuje te¿ pog³êbionych w³asnych refleksji. Jak ju¿ wczeniej wspomniano, autor rzetelnie
odtwarza wydarzenia z po³owy maja 1926 roku, ale nie zajmuje wobec nich
wyranego stanowiska. Wpisuje siê raczej w nurt ogólnych opinii o charakte-
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rze opozycyjnym wobec sposobu objêcia w³adzy przez Marsza³ka. Wydaje siê,
¿e ma to zwi¹zek z ideow¹ postaw¹ Szko³y Podchor¹¿ych wobec przewrotu,
co Jan Wojtal skwapliwie podkrela. Nie sposób nie wspomnieæ, ¿e niechêæ do
nowej w³adzy nie ³¹czy siê u autora wiadectwa z krytyk¹ Józefa Pi³sudskiego. Z kolei ujemnie na wartoæ prezentowanych wspomnieñ wp³ywa fakt, ¿e
zosta³y spisane po up³ywie blisko szeædziesiêciu lat od prezentowanych
w nich wydarzeñ. Mimo uzupe³nienia przekazu ród³ami historycznymi,
up³yw czasu i zawodnoæ ludzkiej pamiêci nieco zdezawuowa³y walory poznawcze relacji. Wydaje siê, ¿e przedstawione wczeniej niedoci¹gniêcia w
przygotowaniu wspomnieñ nie powinny dziwiæ, poniewa¿ Jan Wojtal mia³
skromne dowiadczenie w publikowaniu wydawnictw historycznych. Oprócz
poni¿szego tekstu, jest on bowiem wspó³autorem jedynie obszernej monografii, dotycz¹cej walk podziemia niepodleg³ociowego, g³ównie o proweniencji
ludowej, na ziemi krasnostawskiej w czasie II wojny wiatowej1.
P³k Jan Wojtal (19031984) by³ absolwentem Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty (1927), a nastêpnie pe³ni³ ¿o³niersk¹ s³u¿bê w 9. pu³ku piechoty Legionów oraz 37. pu³ku piechoty. W czasie II wojny wiatowej by³ cz³onkiem
Zwi¹zku Walki Zbrojnej, Armii Krajowej oraz Batalionów Ch³opskich. W konspiracji w latach 19401942 by³ komendantem Obwodu Krasnystaw Okrêgu
AK Lublin, a od 1 I 1943 do 31 III 1944 r. szefem sztabu Okrêgu BCh Lublin
oraz zastêpc¹ komendanta Okrêgu ds. oddzia³ów taktycznych i wyszkolenia.
Od kwietnia do grudnia 1944 r. by³ komendantem obwodu Krasnystaw scalonych AK i BCh. Bra³ udzia³ w akcji Burza na Lubelszczynie. Tej ostatniej
funkcji zosta³ pozbawiony ze wzglêdu na podjêcie rozmów z PKWN-em
w sprawie ujawnienia organizacji. Po zakoñczeniu wojny, w 1945 r. kierowa³
pracami Komisji Likwidacyjnej BCh na Lubelszczynie. Nastêpnie wyjecha³
do Wroc³awia, gdzie w 1953 r. skoñczy³ Wy¿sz¹ Szko³ê Ekonomiczn¹ i pracowa³ w administracji pañstwowej. By³ cz³onkiem Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego. Zmar³ 21 sierpnia 1984 r. we Wroc³awiu w wieku 81 lat2.
Wspomnienia Jana Wojtala stanowiæ mog¹ interesuj¹ce uzupe³nienie posiadanej przez historyków wiedzy na temat jednego z najdoniolejszych wydarzeñ ¿ycia politycznego Polski miêdzywojennej. Prezentowane poni¿ej
wiadectwo przedstawia majowy zamach stanu z perspektywy naocznego
wiadka, elewa II roku Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty w Warszawie. Tekst
wspomnieñ Jana Wojtala znajduje siê w archiwum warszawskiego Zak³adu
Historii Ruchu Ludowego3. Umieszczono go w zasobie wiadectw ró¿nych
osób zwi¹zanych z ruchem ludowym na przestrzeni dziejów. Samo ród³o ma
formê maszynopisu i jest dobrze zachowane. wiadectwo Jana Wojtala sporz¹dzone zosta³o niespe³na dwa lata przed jego mierci¹, a cilej 6 sierpnia
1 J. Wojtal, P. Czuba, Walczyli na ziemi krasnostawskiej 19391945, Warszawa 1979,
ss. 294.
2 Zob. M. Wojtas, S³ownik biograficzny ¿o³nierzy Batalionów Ch³opskich: IV Okrêg Lublin,
Lublin 1998, s. 667668.
3 Zak³ad Historii Ruchu Ludowego w Warszawie (AZHRL), sygn. P-369, k 121.
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1982 r. we Wroc³awiu. Najprawdopodobniej do momentu likwidacji Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego znajdowa³o siê ono w zbiorach ko³a, do którego nale¿a³ autor. Po przemianach roku 1989 trafi³o do warszawskiego archiwum. Publikowane fragmenty wspomnieñ opatrzono aparatem naukowym,
zachowuj¹c ich oryginaln¹ pisowniê.

Wspomnienia w³asne z wypadków majowych 1926 r.
1. Warszawska Szko³a Podchor¹¿ych
Ma³o kto ju¿ dzi pamiêta, ¿e w Warszawie w Alejach Ujazdowskich
naprzeciw £azienek w latach 1918 do 1926 r. w gmachach od Placu na
Rozdro¿u a¿ do ulicy Bagatela mieci³a siê Szko³a Podchor¹¿ych4.
Szko³a ta powsta³a po uzyskaniu naszej niepodleg³oci w 1918 roku
i kszta³ci³a m³ode kadry oficerskie na krótkich kursach dla potrzeb organizuj¹cej siê armii polskiej, prowadz¹cej w tym czasie walki o nasze granice.
Po Traktacie Ryskim w 1921 roku i po przejciu wojska na szkolenie
pokojowe, Szko³a Podchor¹¿ych ze szkolenia krótkoterminowego przesz³a na
szkolenie d³ugoterminowe  roczne. [ ]
Szko³a Podchor¹¿ych uwa¿a³a siê za spadkobierczyniê tradycji Szko³y
Podchor¹¿ych z czasów Królestwa Polskiego, a dzieñ 29 listopada ku pamiêci
zrywów podchor¹¿ych z Powstania Listopadowego by³ uroczystym wiêtem
szkolnym.
W tym dniu podchor¹¿owie pe³nili honorow¹ s³u¿bê wartownicz¹ na posterunkach w Belwederze, w siedzibie [ ] Prezydenta Rzeczypospolitej. Ca³a
szko³a w tym dniu w godzinach rannych maszerowa³a przed gmach by³ej
szko³y podchor¹¿ych z czasów Królestwa Polskiego w £azienkach. Tu na
placu przed gmachem elewi pierwszego rocznika, po trzymiesiêcznym szkoleniu otrzymywali tytu³y podchor¹¿ych i awanse na starszych strzelców.
Na tê uroczystoæ przyje¿d¿a³ zawsze Prezydent Rzeczypospolitej, odbiera³ od komendanta szko³y raport, s³ucha³ rozkazu o nadaniu tytu³ów podchor¹¿ego elewom, wybranym kilku z poszczególnych kompanii, przypina³ odznaki
podchor¹¿owskie i odbiera³ defiladê. Na tym ca³a uroczystoæ w £azienkach
koñczy³a siê.
W godzinach popo³udniowych w gmachu szko³y odbywa³a siê uroczysta
akademia po³¹czona z wystêpami artystów scen warszawskich, a wieczorem
bal podchor¹¿ych.
4 O strukturze i zadaniach Szko³y Podchor¹¿ych Piechoty i Oficerskiej Szko³y Piechoty
zob. S. Rutkowski, Zarys dziejów polskiego szkolnictwa wojskowego, Warszawa 1970, s. 96104;
Z. Jagie³³o, Piechota Wojska Polskiego 19181939, Warszawa 2005, s. 95100; Oficerskie Szko³y
Piechoty w Polsce. Zarys dziejów, pod red. T. Wójcika, Wroc³aw 2001, s. 3070.

278

Piotr Bojarski

2. Uroczystoæ 29 listopada 1925 roku
Po ukoñczeniu rocznego kursu nauki w roku szkolnym 1924/25 i po
odbyciu 3-miesiêcznej praktyki w 4 Pu³ku Strzelców Podhalañskich w Cieszynie5, zosta³em elewem6 Oficerskiej Szko³y Piechoty, która mieci³a siê
w tym samym gmachu Szko³y Podchor¹¿ych w Warszawie w Alejach Ujazdowskich.
W drugim roku mojej nauki w tej szkole, jej komendantem by³ p³k
Gustaw Paszkiewicz7, dyrektorem nauk mjr Marian Porwit8, kwatermistrzem mjr Merwin9.
5 W skrócie: 4 pspodh. Od listopada 1920 r. garnizonem pu³ku by³ Cieszyn. wiêto pu³kowe obchodzono 26 wrzenia  w dniu bitwy o rejon Obuchowa w czasie operacji niemeñskiej.
W czasie kampanii wrzeniowej pu³k walczy³ w sk³adzie 21 Dywizji Piechoty Górskiej, za co
zosta³ odznaczony orderem Virtuti Militari. O pu³ku zob m.in.: J. Odziemkowski, Leksykon
wojny polsko-rosyjskiej 19191920, Warszawa 2004, ss. 530; W. Legutko, Zarys historii wojennej
4-go Pu³ku Strzelców Podhalañskich, Warszawa 1929, ss. 51. Praca Legutki ukaza³a siê
w ramach cyklu wydawniczego Zarys historii wojennej 156 polskich pu³ków na zlecenie Wojskowego Biura Historycznego.
6 Nazwa pochodzi z jêzyka francuskiego i oznacza ucznia, kandydata na ¿o³nierza zawodowego w okresie rekruckim, do momentu z³o¿enia przysiêgi wojskowej. Tak jak w wypadku autora
wspomnieñ czêsto kandydaci na ¿o³nierzy okrelaj¹cy siê mianem elewa pobierali nauki w szkole
podoficerskiej. Zob: Leksykon wiedzy wojskowej, pod red. M. Laprusa, Warszawa 1979, s. 111.
7 Gustaw Paszkiewicz (18921955), gen. dyw. WP. S³u¿bê rozpocz¹³ w armii rosyjskiej,
nastêpnie w I Korpusie. Od 1918 r. s³u¿y³ w Wojsku Polskim. W czasie wojny z Ukraiñcami oraz
wojny polsko-bolszewickiej dowodzi³ 55 pu³kiem piechoty, walczy³ m.in. pod Lwowem i Stryjem.
Od 15 X 1924 r. do 16 V 1926 r. komendant Szko³y Podchor¹¿ych i Oficerskiej Szko³y Piechoty
w Warszawie. Po 1926 r. dowodzi³ m.in. 12 Dywizj¹ Piechoty w Tarnopolu. W latach 19371938
kierowa³ pacyfikacj¹ ludnoci ukraiñskiej. Po kampanii wrzeniowej, w której zosta³ dwukrotnie ranny, internowany w Rumunii. Od 1 XII 1939 r. do 23 VI 1940 r. pe³ni³ funkcjê zastêpcy
komendanta ZWZ Kazimierza Sosnkowskiego. Po klêsce Francji pe³ni³ s³u¿bê w ró¿nych jednostkach Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. W grudniu 1945 r. powróci³ do kraju, 15 stycznia
1946 r. wstêpuj¹c do Wojska Polskiego. Dowodzi³ 18 Dywizj¹ Piechoty w Bia³ymstoku. Obowi¹zki te ³¹czy³ z funkcj¹ przewodnicz¹cego Wojewódzkiego Komitetu Bezpieczeñstwa w Bia³ymstoku, odpowiedzialnego m.in. za koordynowanie dzia³añ Korpusu Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego,
Milicji i Urzêdu Bezpieczeñstwa. Koncentrowa³y siê one przede wszystkim na eliminacji podziemia niepodleg³ociowego. Pose³ do Sejmu Ustawodawczego. Cz³onek Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego. Od 1952 r. w stanie spoczynku. Zmar³ 27 lutego 1955 r. Nie istnieje biografia gen.
Paszkiewicza. Informacje na temat ró¿nych epizodów jego ¿ycia zob. m.in.: T. Jurga, Obrona
Polski 1939, Warszawa 1990, s. 801802; Warszawski Okrêg Wojskowy. Historia i wspó³czesnoæ,
Warszawa 1997, ss. 248; S. Haller, Wypadki warszawskie. Od 12 do 15 maja 1926 r., Kraków
1926, s. 61; T. Kryska-Karski, S. ¯urakowski, Genera³owie Polski Niepodleg³ej, Warszawa 1991,
s. 142.
8 Marian Porwit (18951988), p³k WP, historyk wojskowoci. S³u¿bê rozpocz¹³ w Legionach Polskich. Po odzyskaniu niepodleg³oci pracowa³ m.in. w Instytucie Historyczno-Wojskowym, a po jego likwidacji w Departamencie Naukowo-Szkolnym Ministerstwa Spraw Wojskowych. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pe³ni³ s³u¿bê w VII Brygadzie Piechoty. Jego
kompetencje mia³y zostaæ wysoko ocenione m.in. przez gen. Leonarda Skierskiego. Od wrzenia
1926 r. w Wojskowym Instytucie Naukowo-Wydawniczym, nastêpnie m.in. dowodzi³ Batalionem
Szkolnym KOP w Osowcu, a tak¿e sprawowa³ funkcjê dyrektora Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie( 19301932). Od padziernika 1936 r. do wiosny 1939 r. by³ kierownikiem
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Pierwszy rocznik sk³ada³ siê z 3-ech kompanii po 140 ludzi10 i stanowi³
I-szy batalion pod dowództwem kpt. Or³owskiego11, II-gi batalion w sile I-ej
kompanii 140 ludzi drugiego rocznika plus jedna kompania trzeciego rocznika
w sile osiemdziesiêciu ludzi pod dowództwem kpt. Jana Rzepeckiego12. Ogó³em stan obydwu szkó³ wynosi³ oko³o 660 dobrze wyszkolonych ¿o³nierzy13.
Jak corocznie, 29 listopada 1925 roku przed gmach Szko³y Podchor¹¿ych
Królestwa Polskiego w parku ³azienkowskim przyjecha³ powozem zaprzê¿oI rocznika Wy¿szej Szko³y Wojennej. W kampanii wrzeniowej wzi¹³ czynny udzia³ w obronie
Warszawy. Wojnê spêdzi³ w ró¿nych oflagach na terenie Niemiec. Do kraju powróci³ w 1946 r.
Pozostawi³ po sobie obszerne wspomnienia. Zob. M. Porwit, Spojrzenie poprzez moje ¿ycie,
Warszawa 1986, ss. 526.
9 Bertold Merwin (w³aciwie Baruch Menkes) (18791946), legionista pochodzenia ¿ydowskiego, s³u¿y³ m.in. w komendzie Legionów jako referent prasowy, a tak¿e w komendzie
II Brygady. W Wojsku Polskim by³ m.in. adiutantem gen. mig³ego-Rydza, bra³ udzia³ w wyprawie kijowskiej. Po wojnie zweryfikowany jako major piechoty. Od 22 III 1926 r. wyk³adowca
historii wojen i organizacji armii w Oficerskiej Szkole Piechoty. 31 III 1928 r. przeniesiony
w stan spoczynku. Zarówno przed, jak i po s³u¿bie wojskowej wykonywa³ zawód dziennikarza.
Po 17 IX 1939 r. znalaz³ siê w Rumunii, by nastêpnie wyjechaæ do Zambii, gdzie w Lusace
prowadzi³ gimnazjum polskie dla dzieci. Zmar³ tam¿e 10 stycznia 1946 r. Zob. mjp.najlepszemedia.pl/wykaz-legionistów/merwin [dostêp: 14.04.2016].
10 M. Porwit, op. cit., s. 308.
11 Piotr Or³owski, dowódca batalionu szkolnego w Szkole Podchor¹¿ych Piechoty. Zast¹pi³
na tym stanowisku mjra Tadeusza Pe³czyñskiego.
12 Jan Rzepecki, ps. Bia³ynia, Górski, O¿óg, Wolski ( 18991983), p³k dypl. WP, szef Biura
Informacji i Propagandy KG Armii Krajowej, prezes pierwszego Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia
Wolnoæ i Niezawis³oæ, historyk wojskowoci. W II Rzeczypospolitej s³u¿y³ m.in. jako wyk³adowca w Oficerskiej Szkole Piechoty w Warszawie. W czasie zamachu majowego opowiedzia³ siê
po stronie wojsk rz¹dowych. Po wypadkach majowych przeniesiony do DOK nr II w Lublinie.
W latach trzydziestych asystent i wyk³adowca taktyki w Wy¿szej Szkole Wojennej. Od po³owy
X 1940 r. do kapitulacji powstania warszawskiego szef Biura Informacji i Propagandy KG AK.
Z jego inspiracji powsta³ m.in. konspiracyjny fachowy miesiêcznik wojskowy Insurekcja czy
te¿ pomys³ akcji N. Delegat Si³ Zbrojnych RP na kraj od 30 IV 1945 r. Prezes Zarz¹du
G³ównego WiN. Aresztowany przez organy bezpieczeñstwa i skazany na 8 lat wiêzienia. Dwa
dni po wyroku u³askawiony (5 II 1947). W latach 50., po odejciu na wojskow¹ emeryturê, m.in.
pracownik Instytutu Historii PAN. Zob A. K. Kunert, G. Mazur, Jan Rzepecki, ipsb.nina.gov.pl/
jan-rzepecki [dostêp: 15.04.2016], biogram pochodzi z XXXIV tomu PSB opublikowanego
w l. 19921993, zob. te¿: J. Rzepecki, Wspomnienia i przyczynki historyczne, Warszawa 1983, ss.
398; S. Korboñski, Bohaterowie polskiego pañstwa podziemnego  jak ich zna³em, Warszawa
1990, s. 121124. Wspomnienia o Rzepeckim umiecili w swoich pracach m.in. M. Porwit
i J. Kuropieska.
13 Wedle ustaleñ z 1923 r. dotycz¹cych organizacji Oficerskiej Szko³y Piechoty, batalion
podchor¹¿ych sk³ada³ siê z czterech kompanii. Ustalono etat 500 uczniów na dwóch rocznikach.
Zasady te obowi¹zywa³y do przewrotu majowego. Wyliczenia Wojtala zgadzaj¹ siê zatem
z panuj¹cymi wówczas regu³ami. Zob. Z. Jagie³³o, op. cit., s. 98. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e
Oficerska Szko³a Piechoty, Oficerska Szko³a Jazdy czy Oficerska Szko³a Marynarki Wojennej
dysponowa³y na pocz¹tku pokojowego okresu funkcjonowania  jeszcze przed wprowadzeniem
nowej struktury  niewielk¹ liczb¹ etatów. Np. etat Oficerskiej Szko³y Piechoty przewidywa³
kszta³cenie 60 podchor¹¿ych na ka¿dym roku. W Oficerskiej Szkole Jazdy by³o to 50 miejsc dla
ewentualnych kandydatów. Tym samym nadawa³o to omawianym placówkom wrêcz elitarny
charakter. Zob. L. Wyszczelski, Od demobilizacji do zamachu majowego. Wojsko Polskie
w latach 19211926, Warszawa 2007, s. 223224.
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nym w bia³e araby ze swoj¹ wit¹ Prezydent Rzeczypospolitej Stanis³aw
Wojciechowski.
Odebra³ raport od Komendanta Szko³y p³k. Gustawa Paszkiewicza, dokona³ przegl¹du oddzia³ów i wys³ucha³ odczytywanego rozkazu o nadanie tytu³ów podchor¹¿ego i awansu elewom I-go rocznika. Kilku podchor¹¿ym przypi¹³ na naramiennikach inicja³y SP (Szko³a Podchor¹¿ych).
Po tych ceremoniach Komendant Szko³y p³k Gustaw Paszkiewicz wyg³osi³ przemówienie, w którym powiedzia³: Panie Prezydencie! Szko³a Podchor¹¿ych zawsze bêdzie wierna Ojczynie. Zawsze stanie w obronie prawa i Konstytucji Rzeczypospolitej.
Po przemówieniu odby³a siê defilada przed Prezydentem Rzeczypospolitej, a po niej odmarsz do koszar. Ca³a uroczystoæ zosta³a sfilmowana
i pokazana w kronice filmowej w kinach Warszawy i ca³ej Polski z podaniem
ostatniego cytatu Komendanta Szko³y na tamie filmowej.
Z tej uroczystoci wry³y siê mocno w pamiêæ wszystkim podchor¹¿ym
ostatnie s³owa przemówienia naszego komendanta. Jaki czas by³y dyskusje
na temat tych s³ów, lecz nawa³ zajêæ przerwa³ dyskusjê. Uformowa³ jednak
w nas poczucie godnoci i dumy ¿o³nierskiej, ¿e jestemy s³ugami Ojczyzny,
maj¹cymi broniæ jej praw.
Film z tej uroczystoci pokazano nam dwukrotnie w naszym szkolnym
kinie. Ogl¹daj¹c na tym filmie nas stoj¹cych w zwartych szeregach przed
g³ow¹ Pañstwa i czytaj¹c ostatnie s³owa przemówienia komendanta, zdawalimy sobie sprawê, ¿e jest to preludium do maj¹cych wkrótce nast¹piæ wypadków, ale w jakiej formie to nie zdawalimy sobie wcale sprawy.
W styczniu z okazji rocznicy Powstania Styczniowego, w jedn¹ niedzielê
w naszej szkole dla oficerów garnizonu warszawskiego i dla historyków marsza³ek Józef Pi³sudski wyg³osi³ odczyt na temat Powstania Styczniowego.
Podchor¹¿owie w tym odczycie udzia³u nie brali. By³em ciekawy zobaczyæ
marsza³ka. Uda³o mi siê go widzieæ w westybulum14 jak po odczycie opuszcza³ gmach szko³y. Nasz komendant zameldowa³ siê jako komendant szko³y.
Marsza³ek meldunek przyj¹³ i nie podawszy komendantowi rêki, zasalutowa³
tylko i wyszed³ z gmachu do samochodu.
Przyznaæ siê muszê, ¿e by³em zafascynowany widokiem marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Dla mnie bi³ od niego jaki nimb. By³ to przecie¿ twórca
wojska polskiego, wieloletni naczelnik Pañstwa i jego budowniczy oraz zwyciêski wódz w wojnie z Rosj¹ o wschodnie granice Polski. Nie przychodzi³o mi
wtedy do g³owy, ¿e za kilka miesiêcy stanê do walki przeciw zwyciêskiemu
wodzowi na ulicach Warszawy. [ ]
W pierwszych dniach maja 1926 roku nast¹pi³o przesilenie rz¹dowe,
spowodowane dymisj¹ rz¹du hrabiego Skrzyñskiego. Zacz¹³ siê chaos, atmosfera stawa³a siê coraz gorêtsza.
14 Chodzi o westybul  rodzaj reprezentacyjnego przedpokoju, przedsionka przy wejciu
np. do pa³acu.
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3. Czas oczekiwania
Oto przysz³o wiêto 3 Maja. Moja kompania zamiast wzi¹æ udzia³
w defiladzie na Placu Zwyciêstwa, ca³¹ noc z 2 na 3 maja spêdzi³a w podziemiach komendy miasta Warszawa, uzbrojona po zêby.
Tylko s³yszelimy odg³osy granych marszów, dochodz¹cych nas z niedalekiego miejsca defilady. Po defiladzie przywieziono nam obiad, a po obiedzie
odmaszerowalimy na swoje kwatery w Alejach Ujazdowskich. Po zdaniu
amunicji i granatów otrzymalimy zezwolenie na wyjcie do miasta, a wieczorem obejrza³a ca³a szko³a film z uroczystoci 29 listopada 1925 roku
z przemówieniem naszego komendanta. [ ]
Po uroczystociach 3 Maja zajêcia rozpoczê³y siê niby normalnie tylko
z tym, ¿e przestalimy wychodziæ na æwiczenia polowe na Pola Mokotowskie.
Pierwszy rocznik wymaszerowa³ na obóz letni do Rembertowa wraz
z komendantem szko³y. Moja kompania jak te¿ kompania 3-go rocznika s³uchalimy wyk³adów i zdawalimy teoretyczne egzaminy. Nie trwa³o to jednak
d³ugo, gdy¿ od 6-go maja zosta³o zarz¹dzone ostre pogotowie. Polega³o ono na
tym, ¿e otrzymalimy po 120 sztuk naboi do kb, po 5 granatów zaczepnych, po
5 tam naboi do lkm-ów15. Ca³e to wyposa¿enie jak pasy z ³adownicami
i granaty w chlebakach wisia³o na porêczach ³ó¿ek w sali sypialnej. Codziennie
by³y prowadzone æwiczenia w walkach ulicznych i rozpêdzaniu t³umów. Na noc
do snu rozbieralimy siê, ale ju¿ od 10 maja spalimy w ubraniach i butach.
By³o to bardzo mêcz¹ce, ale rozkaz by³ rozkazem, nie by³o na to rady. [ ]
W tym dniu [ utworzenia rz¹du Witosa  P.B.] to jest 11 maja ukaza³ siê
wywiad marsz. Józefa Pi³sudskiego w Kurierze Porannym, który zosta³
przez Komisariat Rz¹du skonfiskowany16. Wywiad ten by³ pe³en oszczerstw,
insynuacji i k³amstw pod adresem powsta³ego rz¹du z Witosem na czele.
W zwi¹zku z wywiadem rozesz³a siê pog³oska o napadzie jakiej bandy
na willê marsz. Pi³sudskiego w Sulejówku, któr¹ ostrzelano gêstym ogniem
rewolwerowym i karabinowym. Wiadomoæ o napadzie umieci³ Przegl¹d
Wieczorny. By³a to prowokacja, która uda³a siê. Szerokie masy spo³eczeñstwa uwierzy³y, ¿e rz¹d Wincentego Witosa chcia³ zg³adziæ marsza³ka.
Wywiad marsz. Pi³sudskiego nie pozosta³ bez nastêpstw. Tego¿ dnia wieczorem po kawiarniach oficerowie wraz ze strzelcami urz¹dzili ha³aliwe
manifestacje i awantury przeciwrz¹dowe. piewali Pierwsz¹ brygadê
i zmuszali do piewania goci kawiarnianych. Kto nie piewa³ by³ zniewa¿any i bity. Zarz¹dzone przez ministra spraw wojskowych aresztowania awanturników przywróci³y spokój w miecie.

15 Lekki karabin maszynowy. W armii II RP najczêciej stosowano niemiecki MG 08/15.
Zob wiêcej: www.muzeumwp.pl [dostêp: 29.04.2016].
16 Pe³ny tekst wywiadu zob. J. Pi³sudski, Pisma zbiorowe, t. VIII, Warszawa 1937, ss. 336
lub na str. internetowej www.dws-xip.pl [dostêp: 14.04.2016].
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Ale rano w dniu 12 maja, na pilnym spotkaniu minister spraw wojskowych poinformowa³ premiera, ¿e Batalion Manewrowy17, stacjonuj¹cy
w Rembertowie, nie wróci³ na noc do koszar i wedle otrzymanych cis³ych
informacji w tym oddziale znajduje siê marsz. Pi³sudski i przygotowuje
marsz na Warszawê. [ ]18

4. I tak siê zaczê³o
Po obiedzie 12 maja 1926 roku zosta³ zarz¹dzony alarm w Szkole Podchor¹¿ych i wymarsz na most ks. Józefa Poniatowskiego. Przed wymarszem
kilku podchor¹¿ych z mojej kompanii zosta³o wyznaczonych na goñców
i ³¹czników do ró¿nych jednostek wojskowych i instytucji cywilnych. Ja
z koleg¹ podchor¹¿ym Kacprem lepokur¹ zosta³em wys³any na ³¹cznika do
1 Pu³ku Artylerii Przeciwlotniczej19, stacjonuj¹cego na Mokotowie przy ulicy
Pu³awskiej.
Moja kompania20 pod dowództwem kpt. Kazimierza Rudnickiego21
i kompania 3-go rocznika z mjr. Marianem Porwitem22, jako zastêpc¹ komendanta szko³y i kpt. Janem Rzepeckim jako dowódc¹ batalionu, uda³a siê na
most ks. Józefa Poniatowskiego, gdzie na nim zajê³a stanowiska ogniowe od
strony miasta. [ ]
W nied³ugim czasie rozleg³y siê strza³y na mocie Kierbedzia23 i okrzyki:
hura hura. To batalion manewrowy z Rembertowa szturmem wtargn¹³ do
miasta i zaj¹³ Komendê Miasta na Placu Zwyciêstwa [Saskim  P.B.].
Szko³a Podchor¹¿ych nie atakowana w sile 2-wu kompanii wycofa³a siê
z mostu Poniatowskiego i uda³a siê przed gmach Rady Ministrów na Krakowskim Przedmieciu. Tam t³umy demonstrantów prowadzi³y agitacjê prze17 Du¿o wiêksze zaniepokojenie wzbudzi³a postawa 22 pu³ku piechoty z Siedlec. 12 maja
oko³o godziny 9 pu³k otoczy³ dworzec kolejowy. Dowódca (p³k Henryk Krok-Paszkowski) ¿¹da³
zawagonowania pu³ku i odprawienia go do Warszawy. Zob. W. Suleja, Zamach majowy, w: Polski
wiek XX. Dwudziestolecie, pod red. K. Persaka i P. Machcewicza, Warszawa 2009, s. 147.
18 W tym miejscu Wojtal umieszcza komunikat premiera Witosa do wojska. Zob. Komunikat urzêdowy, S³owo nr 108, Wilno 1926, s. 1. Najprawdopodobniej komunikat ten powsta³
jeszcze przed wymarszem wojsk Pi³sudskiego do stolicy.
19 1 Pu³k Artylerii Przeciwlotniczej im. marsz. Edwarda Rydza-mig³ego. Jednostka powsta³a w 1924 r. Jej miejscem stacjonowania by³a Warszawa. Swój rodowód bra³a z Dywizjonu
Szkolnego Artylerii Zenitowej. Obecnie w czêci dawnych koszar pu³ku mieci siê Wojskowa
Akademia Techniczna w Warszawie. Zob. Z. Moszumañski, 1 pu³k artylerii przeciwlotniczej
19201939, Pruszków 2005, ss. 154.
20 Jan Wojtal by³ wówczas na I roku.
21 Kpt. Kazimierz Rudnicki, po zamachu majowym przeniesiony do 7 pp Leg, póniej
s³u¿y³ w DOK nr II, zob. J. Rzepecki, Z podchor¹¿ówk¹ w maju 1926, w: O przewrocie
majowym 1926 roku, wstêp i opracowanie E. Koz³owski, Warszawa 1984, s. 124.
22 Rolê, jak¹ Porwit odegra³ w wypadkach majowych, opisa³ Marian Romeyko. Zob.
M. Romeyko, Przed i po maju, Warszawa 1967, s. 307.
23 Most Kierbedzia zaj¹³ wydzielony oddzia³ 36 Pu³ku Piechoty. Zob. W. Suleja, op. cit.,
s. 150.
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ciw rz¹dowi. Rozrzucano ulotki, wszêdzie by³o s³ychaæ okrzyki: precz z rz¹dem Witosa, niech ¿yje marsz. Pi³sudski, na szubienice z nimi itp.
Wród takich okrzyków i oceny sytuacji, ¿e w niedalekiej Komendzie
Miasta s¹ ju¿ buntownicy, rz¹d postanowi³ przenieæ siê do Belwederu, by
mieæ kontakt z Prezydentem i mieæ swobodê dzia³ania. Szko³a Podchor¹¿ych
zajê³a zdecydowan¹ postawê wobec wyj¹cych t³umów i utworzy³a szpaler,
którym samochody z rz¹dem uda³y siê do Belwederu.
Po odjedzie rz¹du zwarte szeregi podchor¹¿ych zaczê³y wycofywaæ siê
w kierunku Belwederu Nowym wiatem i Alejami Ujazdowskimi. Na te
zwarte szeregi, zajmuj¹ce ca³¹ szerokoæ ulicy, ca³y czas napiera³ t³um demonstrantów obojga p³ci. Okrzykom Witosowe parobki i innym nie by³o koñca. Wezwania do rozejcia siê nie odnosi³y ¿adnego skutku. Wreszcie pad³
strza³ z t³umu i jeden podchor¹¿y zosta³ ranny w nogê. Tego by³o ju¿ za du¿o.
Rozleg³ siê trzykrotny sygna³ tr¹bki i po trzykrotnym wezwaniu do rozejcia
siê huknê³a salwa ponad t³umem. T³um rozproszy³ siê i znik³ jak bañka
mydlana za ¿elaznymi p³otami Alei Ujazdowskich.
Zatarasowano ulicê krzes³ami i ³awkami gêsto stoj¹cymi przy chodniku.
I tak cofaj¹c siê Szko³a Podchor¹¿ych znalaz³a siê na placu zwanym Rozdro¿e, gdzie krzy¿uj¹ siê ulice Agrykola, Mokotowska i Nowowiejska oraz Aleje
Szucha. Tu zatrzymano siê. Pad³ rozkaz okopania siê. Posz³y w ruch ³opatki,
zrywano bruk z kostki drewnianej w samych Alejach Ujazdowskich i bazaltowej z ulic krzy¿uj¹cych siê na Rozdro¿u.
W nocy przyby³ z Rembertowa, na czele z komendantem Szko³y Podchor¹¿ych p³k. Gustawem Paszkiewiczem, pierwszy rocznik w sile 3-ch kompanii. Tej¿e nocy nad ranem zosta³ dokonany wypad podchor¹¿ych na koszary
1 pu³ku szwole¿erów. Zabrano do niewoli oko³o 300-tu u³anów. Pozostawiono
w koszarach tylko obs³ugê koni. Przyprowadzono ich na dziedziniec Belwederu, gdzie Prezydent przemówi³ do ¿o³nierzy. Pisano i mówiono, ¿e Prezydent
bi³ po twarzach ¿o³nierzy, co by³o wierutnym k³amstwem. Przemówienie Prezydenta by³o ojcowskie i dotyczy³o oba³amucenia ¿o³nierzy przez dowódców.
Z braku miejsca zakwaterowano szwole¿erów w jadalni szko³y. Z miesi¹c
czasu po wypadkach majowych sala jadalna by³a pe³na zapachu stajennego
po szwole¿erach.
Tak jak mówi³ p³k Gustaw Paszkiewicz jako komendant Szko³y Podchor¹¿ych w dniu 29 listopada 1925 roku na uroczystoci w £azienkach, ca³a Szko³a
Podchor¹¿ych stanê³a w obronie prawa i Konstytucji Rzeczypospolitej na czele
ze swoim komendantem, z wyj¹tkiem 4-ch oficerów legionistów, a mianowicie
mjr. Merwina, kpt. Zycha, kpt. Górczyñskiego i por. Kwieciñskiego. [ ]
Niebezpieczny okaza³ siê przy Rozdro¿u d³ugi gmach Ministerstwa
Spraw Wojskowych przy ul. Nowowiejskiej, ci¹gn¹cy siê od Alei Ujazdowskich a¿ do Placu Zbawiciela. W nim zgromadzi³o siê wielu oficerów pi³sudczyków, którzy z okien zaczêli strzelaæ do okopanych podchor¹¿ych na Rozdro¿u. Zosta³ ranny w g³owê z okien tego gmachu por. Kamiñski, dowódca
kompanii 1-go rocznika i podchor¹¿y Wac³aw Cmakowski z mojej kompanii.
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Zgromadzone nasze oddzia³y uderzy³y na przeciwnika i odrzuci³y pi³sudczyków na liniê ulicy Piêknej i do ogrodu sejmowego. Poznaniacy, jeden
pluton podchor¹¿ych pod dowództwem por. Henryka Pi¹tkowskiego24, od
strony Alei Szucha uderzyli na gmach Ministerstwa Spraw Wojskowych
a kompania 3-go rocznika, na samochodach pancernych wzd³u¿ ulicy Nowowiejskiej. W walce wrêcz o ka¿de piêtro i ka¿dy pokój zdobyto ca³y gmach od
Alei Ujazdowskich a¿ po Plac Zbawiciela.
Poleg³o w tej walce wielu poznaniaków, z plutonu podchor¹¿ych poleg³
mój serdeczny kolega Kunierczyk25, a podchor¹¿y Medwecki zosta³ ranny.
Gdy tak jak wy¿ej poda³em, koledzy mojej kompanii brali udzia³ w spotkaniu Prezydenta Stanis³awa Wojciechowskiego z marsza³kiem Józefem Pi³sudskim na mocie ks. Józefa Poniatowskiego, a nastêpnie znaleli siê na
Placu na Rozdro¿u i wziêli udzia³ w walkach w dniu 13 maja, a ja z koleg¹
Kacprem lepokur¹, po wyznaczeniu nas na ³¹czników, udalimy siê na Mokotów, gdzie zameldowalimy siê w dowództwie 1 pu³ku artylerii przeciwlotniczej. Przyj¹³ nas wysoki i barczysty kapitan, adiutant pu³ku. Da³ nam
kwaterê w pobli¿u dowództwa pu³ku i poleci³ w ka¿dej chwili byæ gotowym
do pe³nienia s³u¿by ³¹cznika.
Dzieñ do wieczora i noc spêdzilimy bez zak³óceñ. Rano po niadaniu,
s³ysz¹c dochodz¹ce nas odg³osy strza³ów od strony Placu Zbawiciela, zameldowalimy siê do s³u¿by u adiutanta pu³ku.
Powiedzia³ nam, ¿e na razie nas nie potrzebuje i poleci³ byæ w pogotowiu
na ka¿de wezwanie.
Wyszed³szy z dowództwa pu³ku, spotkalimy kanoniera z rêk¹ na temblaku. Zapytalimy, co siê z nim sta³o. Odpowiedzia³ nam, ¿e wys³any
z koleg¹ jako goniec na miasto zosta³ ranny strza³em z okna na ulicy Bagatela. Zorientowalimy siê, ¿e w zaistnia³ych warunkach s³u¿ba goñca jest bardzo niebezpieczna. Musimy byæ przygotowani na odbywanie marszruty
w ci¹g³ym zagro¿eniu26.
24 Henryk Pi¹tkowski (19021969), gen. bryg. WP, zawodnik lekkoatletycznej sekcji Polonii Warszawa. Na pocz¹tku lat dwudziestych zwi¹zany ze Szko³¹ Podchor¹¿ych Piechoty, najpierw jako s³uchacz, a nastêpnie jako jeden z przedstawicieli kadry nauczycielskiej. W latach
trzydziestych s³u¿y³ m.in. w Chojnicach, Wilnie i Czêstochowie. Podczas przewrotu majowego,
podobnie jak wiêkszoæ kadry i uczniów Szko³y Podchor¹¿ych, opowiedzia³ siê po stronie rz¹dowej. Oddzia³ pod jego dowództwem obsadzi³ most Poniatowskiego. Henryk Pi¹tkowski by³ obecny przy rozmowie Józefa Pi³sudskiego ze Stanis³awem Wojciechowskim. To do niego Marsza³ek
skierowa³ s³ynne s³owa: Có¿ to, dziecko, do mnie bêdziesz strzela³? Na co Pi¹tkowski odpowiedzia³: Tak jest Panie Marsza³ku ! Mam rozkaz Pana Prezydenta i jeszcze jeden krok, a ka¿ê
strzelaæ. Cytat na podstawie: H. Pi¹tkowski, Wspomnienia z wypadków majowych 1926 roku,
Bellona, Londyn 1961, z. IIIIV, s. 186187. Krótki biogram H. Pi¹tkowskiego zob. T. KryskaKarski, S. ¯urakowski, op. cit., s. 146; P. Stawecki, Henryk Pi¹tkowski, ipsb.nina.gov.pl/henryktadeusz-piatkowski [dostêp: 15.04.2016]. Biogram pochodzi z XXVI tomu PSB, opublikowanego
w 1981 r.
25 W³ac. Zygmunt Kumierczyk.
26 W tym miejscu Wojtal cytuje w ca³oci odezwê Prezydenta Wojciechowskiego do ¿o³nierzy, odczytan¹ w 1 pu³ku artylerii przeciwlotniczej.
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Tymczasem zarz¹dzono zbiórkê ca³ego pu³ku na placu alarmowym. Adiutant pu³ku odczyta³ odezwê Prezydenta do ¿o³nierzy27. [ ]
Po odczytaniu odezwy, bez ¿adnych komentarzy, zarz¹dzono rozejcie
siê oddzia³ów i przyst¹pienie do normalnych zajêæ. A zajêcia te polega³y
czêciowo na szkoleniu dzia³oczynów28 i czêciowo na ³adowaniu tam ostrymi nabojami do ckm-ów29, przy pomocy specjalnych maszyn (gurtownic)
i czyszczeniu ze smaru oraz przygotowywaniu ckm-ów do strzelania.
Po po³udniu zostalimy wys³ani z koleg¹ z papierami do Belwederu.
Najkrótsza droga do Belwederu prowadzi³a przez ulicê Pu³awsk¹ i Bagatelê.
Id¹c ostro¿nie i ogl¹daj¹c siê po oknach kamienic dotarlimy szczêliwie do
pa³acu belwederskiego. Jako nikt do nas nie strzela³. Wrêczylimy przyniesione papiery i po otrzymaniu koperty z pieczêci¹ i podpisem, wrócilimy t¹
sam¹ drog¹ do dowództwa 1 pu³ku artylerii przeciwlotniczej, gdzie oddalimy
adiutantowi przyniesion¹ pocztê. Nie bardzo podoba³ siê nam rozgardiasz,
jaki panowa³ w pokojach dowództwa w Belwederze. By³ tam niesamowity
t³ok. Krêci³o siê wielu oficerów i wiele osób cywilnych.
Podczas wrêczania przyniesionej poczty adiutantowi pu³ku, by³ u niego
oficer w stopniu porucznika, pe³ni¹cy s³u¿bê komendanta wart pu³ku. Spotkawszy tam nas, zapyta³ adiutanta pu³ku, czy nie móg³by wzi¹æ nas do
s³u¿by wartowniczej. [ ] Zaprowadzi³ nas na posterunek wartowniczy na
ulicê Rakowieck¹ przy buduj¹cym siê gmachu Wy¿szej Szko³y Handlowej.
Tam dostarczono dla warty obiad. Po obiedzie obj¹³em posterunek ko³o ogrodzenia buduj¹cego siê gmachu z wgl¹dem na Pole Mokotowskie. Po godzinie
czasu us³ysza³em wdrapywanie siê wewn¹trz na p³ot ogrodzonego budynku
i zobaczy³em mê¿czyznê wed³ug mojej oceny z marginesu spo³ecznego. Zdj¹³em karabin z ramienia i zapyta³em, co on tu robi. A on w odpowiedzi na to
wrêcz mnie zapyta³: Czy pan za dziadkiem czy na dziadka. Nic mu na to nie
odpowiedzia³em, tylko wezwa³em do oddalenia siê. Nie b¹d pan taki cwany
 powiedzia³ do mnie i poszed³ w kierunku miasta. Po mnie posterunek obj¹³
mój kolega. Wieczorem zostalimy zwolnieni z pe³nienia s³u¿by wartowniczej
i wrócilimy do koszar na swój posterunek.
27

Zob. Rozkaz Prezydenta Rzeczypospolitej do wojska, S³owo nr 108, Wilno 1926, s. 1.
Pod tym pojêciem rozumieæ nale¿y zespó³ czynnoci wykonywanych przez obs³ugê dzia³a w celu przygotowania go do prowadzenia ognia. Dzia³oczyny s³u¿¹ wyszkoleniu kanonierów
(strzelców) w obs³ugiwaniu sprzêtu podczas strzelania. Szkolenie ma umo¿liwiæ strzelcom wykonywanie obs³ugi baterii w sposób szybki i sprawny przy jak najmniejszym wysi³ku. Zob. Regulamin artylerii przeciwlotniczej. Dzia³oczyny przy 40 mm armacie przeciwlotniczej wz. 1936,
Nr instrukcji: Art. 2-1/1937 Warszawa 1938, s. 1, www: zbrojownia.cbw.pl [dostêp: 14.04.2016].
29 Ciê¿kich karabinów maszynowych. Najpopularniejsze w omawianym okresie karabiny
tego typu to m.in. nieudany ckm wz. 25 produkcji francuskiej firmy zbrojeniowej Hotchkiss.
Karabiny te w 1927 r. zosta³y wycofane z jednostek piechoty. Inne popularne ciê¿kie karabiny
maszynowe to austriacki Schwarzlose m.7/12, Maxim wz. 1910 czy Hotchkiss wz. 14, zob.
A. Ciepliñski, R. Woniak, Encyklopedia wspó³czesnej broni palnej (od po³owy XIX wieku),
Warszawa 1994, ss. 252; Z. Gwód, P. Zarzycki, Polskie konstrukcje broni strzeleckiej, Warszawa 1993, ss. 295.
28
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Wieczór i noc minê³y nam spokojnie. Wczesnym rankiem obydwaj z koleg¹ wyszlimy na dziedziniec koszarowy, na którym spotkalimy gen. W³odzimierza Zagórskiego. Genera³ przywo³awszy nas do siebie powiedzia³: Jestecie z podchor¹¿ówki. Cieszê siê bardzo, ¿e was spotka³em i dajê wam rozkaz
zdobycia lotniska zajêtego przez wroga. Jak siê nazywacie? Bêdê o was pamiêta³ jak wykonacie mój rozkaz.  Jestemy tylko goñcami ze Szko³y Podchor¹¿ych i nie mamy ¿adnego wojska.  Jest wojsko, zaraz was zaprowadzê.
I udalimy siê z nim na strzelnicê, znan¹ nam z odbywanych na niej strzelañ
szkolnych Szko³y Podchor¹¿ych. Tam uzbrojona w kb30 sta³a w dwuszeregu
bateria artylerzystów wraz ze swoimi oficerami. To jest wojsko do waszej
dyspozycji, powiedzia³ genera³. Ja na to odpowiedzia³em: Panie generale!
Przecie¿ tu s¹ panowie oficerowie, ich dowódcy. Na to genera³: To s¹ artylerzyci, nieznaj¹cy siê wcale na walce piechoty. Niech pan obejmuje komendê,
wskaza³ na mnie genera³. Ja niewiele myl¹c zawo³a³em: Bateria na moj¹
komendê bacznoæ. Spocznij. Nazywam siê kpr. pchor. Jan Wojtal, od tej
chwili na rozkaz pana genera³a jestem waszym dowódc¹, a to mój zastêpca
kpr. pchor. Kacper lepokura.
Wraz z koleg¹ dokonalimy podzia³u baterii na dru¿yny strzeleckie po
13-tu ludzi i zajêlimy stanowiska wyjciowe na wale okalaj¹cym strzelnicê.
Podczas dokonywania tych czynnoci gen. Zagórski przyprowadzi³ do naszej
dyspozycji porucznika poznaniaka z ckm i trzema ludmi obs³ugi do naszej
dyspozycji. Poniewa¿ obs³uga ckm sk³ada siê z 6-ciu ludzi zapyta³em, gdzie
reszta.  Polegli, powiedzia³ porucznik i przedstawi³ siê. Jestem porucznik
Kajzer. Nie zwlekaj¹c wcale porucznik Kajzer zaj¹³ stanowisko ogniowe na
wale i otworzy³ ogieñ, a ca³a bateria rozwiniêta w tyralierê na mój rozkaz
ruszy³a do natarcia. Przeciwnik nie stawia³ zbytniego oporu i wkrótce rozwiniêta tyraliera znalaz³a siê na wysokoci stoj¹cej w szeregu eskadry samolotów. Nie wiadomo sk¹d wród nacieraj¹cych pojawi³ siê pu³kownik lotnictwa,
wysokiego wzrostu i zacz¹³ wydawaæ rozkazy. Ch³opcy naprzód, nie baæ siê.
¯o³nierze nie bali siê i szli naprzód a¿ do ulicy Wawelskiej. Tam dopadlimy
przeciwnika w postaci szwole¿erów, którzy podnieli rêce do góry i wo³ali: ja nie
winowat. Byli to wo³yniacy. Wtedy pu³kownik zarz¹dzi³ zbiórkê nacieraj¹cych
i piew Madalon. Ja siê na to nie zgodzi³em. Zaczê³a siê scysja miêdzy mn¹
a nim, któr¹ zakoñczy³ ogieñ ckm przeciwnika z wie¿y kocio³a Zbawiciela.
Lotnisko zosta³o zdobyte, a gen. Zagórski rozpocz¹³ loty. Uporz¹dkowalimy nasz oddzia³ z koleg¹ na zajêtych pozycjach i czekalimy, co bêdzie dalej.
A towarzysz¹cy nam pu³kownik lotnictwa wda³ siê w k³ótniê z oficerami
przeciwnej strony, którzy pojawili siê na naszym przedpolu.
I tak czekaj¹c na zajêtych pozycjach, zaproponowa³em por. Kajzerowi
objêcie dowództwa, na co ten siê zgodzi³, a sam uda³em siê wraz z koleg¹
30 Krótki karabinek powtarzalny wzorowany na niemieckim Kar98AZ. Zob. wiêcej: K. Ha³adaj, P. Rozd¿estwieñski, Karabiny i karabinki Mauser 98 w Wojsku Polskim w latach 19181939,
Warszawa, ss. 88.
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i kilku ¿o³nierzami do koszar po ckm-y i amunicjê. Uda³em siê dlatego, ¿e
widzia³em w czasie naszego pobytu w koszarach przygotowywanie ckm-ów
i tam amunicji do walki. By³o to konieczne, gdy¿ ckm por. Kajzera mia³
przestrzelon¹ ch³odnicê i brak³o do niego amunicji. Kiedy znalelimy siê
w koszarach, spotkalimy plutonowego podchor¹¿ego rezerwy, pe³ni¹cego
s³u¿bê oficera s³u¿bowego dywizjonu. Zameldowalimy mu, ¿e przyszlimy
z pola walki po ckm-y i amunicjê. Bardzo dobrze odpowiedzia³ na to podchor¹¿y i zaprosi³ nas do kuchni na niadanie. Zaproszenie bardzo chêtnie
przyjêlimy, gdy¿ bylimy naprawdê g³odni. Podczas niadania zaczê³a siê
z podchor¹¿ym dyskusja, z której zorientowalimy siê, ¿e podchor¹¿y jest
za Pi³sudskim. Wynika³o to tak¿e z tego, ¿e kiedy powiedzielimy i¿ musimy wracaæ na pole walki on zaproponowa³ nam po jeszcze jednej porcji
niadania.
Podziêkowalimy za to i wzi¹wszy dwa ckm oraz odpowiedni¹ iloæ
skrzynek amunicji z tamami wyruszylimy z budynku koszar. Tu¿ za progiem spotkalimy siê z widokiem nadzwyczajnym. Oto ¿o³nierze 7 p.p Leg.
z Che³ma Lubelskiego31 rozbrajali na placu koszarowym naszych artylerzystów. Wyda³em komendê postaw i wszyscy pozostawiwszy ckm-y i skrzynki
z amunicj¹, wbieglimy do budynku koszarowego. Po schodach wbieglimy
na trzecie piêtro, gdzie w sali plutonu ³¹cznoci ukrywalimy karabiny
i ³adownice z nabojami pod siennikami ³ó¿ek.
Tymczasem atakuj¹cy przebiegli przez koszary i posunêli siê w kierunku
ulicy Pu³awskiej. W koszarach artylerii wkrótce zapanowa³ spokój.
Adiutant pu³ku zarz¹dzi³ zbiórkê ca³ego pu³ku na dziedziñcu koszar. Do
zebranego pu³ku w zwartych szeregach rozpocz¹³ przemówienie nastêpuj¹cymi s³owy: ¯o³nierze! Dla nas walka skoñczy³a siê. Obecnie przechodzimy pod
rozkazy marsz. Józefa Pi³sudskiego. Wzywam was do zachowania spokoju.
I tu przerwa³ jak ten trêbacz na wie¿y Mariackiej w Krakowie. Oto z wie¿y
kocio³a na placu Zbawiciela odezwa³ siê karabin maszynowy i pociski ryj¹c
szuter na dziedziñcu koszar, szybko zbli¿a³y siê do stoj¹cej kolumny ca³ego
pu³ku. Kolumna samorzutnie ruszy³a ku cianie budynku os³aniaj¹cej od
ra¿enia pociskami. Na tym zbiórka pu³ku i wyg³aszane przemówienie zakoñczy³o siê. Poniewa¿ na ca³ym placu pod cianami budynków pe³no by³o karabinów po rozbrojonych artylerzystach, dowództwo pu³ku zarz¹dzi³o zebranie
wszystkiej broni do magazynu, a tak¿e bêd¹cej jeszcze w rêkach ¿o³nierzy.
My z koleg¹ te¿ musielimy oddaæ swoje karabiny wraz z amunicj¹, której po
walce ju¿ niewiele mielimy w ³adownicach. Oddalimy te¿ ckm-y pozostawione przez nas przy wyjciu z budynku.

31 7 Pu³k Piechoty Legionów: jednostka stacjonowa³a w Che³mie i wchodzi³a w sk³ad
3 Dywizji Piechoty Legionów. Pu³k wyró¿ni³ siê w boju pod Brzostowic¹ Wielk¹ k. Grodna
22 wrzenia 1920 r. Dzieñ ten od 1927 r. obchodzono jako wiêto pu³kowe. Zob. Ksiêga chwa³y
piechoty, pod red. B. Prugar-Ketlinga, Warszawa 19371939, s. 482.
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Róbcie sobie co chcecie powiedzia³ adiutant pu³ku, kiedy zapytalimy
o dalsze rozkazy i doda³, zwalniam was ze s³u¿by. Po obiedzie postanowilimy
wraz z koleg¹ wróciæ na swoje kwatery w Aleje Ujazdowskie. Jednak powrót
nie by³ wcale ³atwy, gdy¿ do podchor¹¿ych zia³a straszn¹ nienawici¹ ulica
warszawska. Mo¿na by³o spotkaæ siê ze zlinczowaniem. A ¿e z bramy jednostek wojskowych przy ulicy Pu³awskiej by³o niedaleko do naszych koszar,
wyruszylimy w drogê i nie zaczepiani przez nikogo, dotarlimy do bramy
budynków szko³y w Alejach Szucha. [ ] Udalimy siê na swoje kwatery. Tu
nikogo nie by³o. £ó¿ka by³y czêciowo zas³ane, ale wszystkie szafy by³y pootwierane i spl¹drowane. W mojej szafie nie by³o moich rzeczy osobistych
i bielizny. [ ] Z sali sypialnej udalimy siê na nasze sale wyk³adowe. Tam na
korytarzu i w westybulu do gmachu szko³y zobaczylimy ca³e stosy skrzynek
z amunicj¹ do kb i ckm oraz ca³e stosy skrzynek z granatami rêcznymi
obronnymi i zaczepnymi. Tu spotkalimy kpt. Zycha, wyk³adowcê nauki
o broni i strzelania. [ ] Powiedzia³ nam, ¿e ca³a Szko³a Podchor¹¿ych wraz
z rz¹dem wycofa³a siê do Wilanowa, ¿e rz¹d poda³ siê do dymisji, a Prezydent
abdykowa³: A wy nie krêæcie siê tutaj, gdy¿ mo¿ecie dostaæ siê do niewoli, jak
ci na ulicy. Tu wskaza³ przez okno na prowadzony oddzia³ ¿o³nierzy bez
broni, otoczony eskort¹ cywiln¹ z czerwonymi opaskami na ramieniu. Poznalimy w tym oddziale kilku podchor¹¿ych i naszego sier¿anta instruktora
broni maszynowej. Co robiæ, gdzie siê ukryæ?. Udalimy siê z koleg¹ na izbê
chorych. Nie mogê was przyj¹æ, powiedzia³ nasz lekarz kpt. Gergowicz, gdy¿
mam pe³no rannych. Wtedy dowiedzielimy siê, ¿e na dziedziñcu koszarowym poleg³ nasz kolega podchor¹¿y Medwecki32. By³ lekko ranny i przebywa³ na naszej sali sypialnej. Kiedy zacz¹³ siê szturm na budynki szkolne od
strony Alei Szucha, on zerwa³ siê z ³ó¿ka, chwyci³ za karabin i wybieg³szy
przez okno na dziedziniec, zacz¹³ strzelaæ do wyj¹cego t³umu cywilów z czerwonymi opaskami. Pad³ zszyty pociskami. By³a to istna banda, która spl¹drowa³a nasze szafy, a tak¿e wdar³szy siê do kaplicy szkolnej sprofanowa³a
tabernakulum.
Poniewa¿ zbli¿a³ siê wieczór, dla unikniêcia ewentualnego dostania siê
do niewoli [ ] zabralimy z koleg¹ materace i pociel z naszych ³ó¿ek
i udalimy siê na strych, gdzie pod dachem rozgrzanym w dzieñ s³oñcem
spêdzilimy noc.
Na drugi dzieñ, a by³o to 15 maja, do szko³y wróci³a spora gromada
podchor¹¿ych. Byli to ci, którzy tak jak my byli goñcami i nie dotarli do
swoich kompanii w czasie odwrotu do Wilanowa. Byli tacy, którzy zbiegli
z niewoli lub gdzie w odwrocie zawieruszyli siê. Kwatermistrz szko³y mjr
Merwin zorganizowa³ dla wszystkich wy¿ywienie. A podczas spotkania
z nami przy obiedzie powiedzia³, ¿e ju¿ nie bêdzie nami dowodzi³ i nad nami
panowa³ ten wata¿ka, tj. p³k Paszkiewicz. [ ]
32

Witold Medwecki.
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Reszta naszych dowódców stanê³a w obronie rz¹du, prawa i Konstytucji.
Bardzo dzielnie i umiejêtnie prowadzili podchor¹¿ych do walki. To Szko³a
Podchor¹¿ych trzyma³a na swych barkach ca³y front walki od Agrykoli a¿ po
Pola Mokotowskie. Gdzie by³o ciê¿ko i rwa³a siê obrona, tam posy³ano oddzia³y podchor¹¿ych dla przywrócenia pierwotnego po³o¿enia, przez wszystkie dni walki. Te jednostki, które wziê³y udzia³ w walce po stronie rz¹du,
sk³ada³y siê z m³odych ¿o³nierzy, jeszcze rekrutów, powo³anych do wojska
w marcu. Przez to nie by³y sprawne w boju. Natomiast podchor¹¿owie
stanowili oddzia³y bardzo dobrze wyszkolone i sk³adaj¹ce siê z samych
inteligentnych ¿o³nierzy. A wiadczy o tym rezultat tych walk. Na oko³o 660
podchor¹¿ych poleg³o 14-tu, a rannych by³o oko³o 100-u33. W Szkole Podchor¹¿ych w westybulu na cianie by³a tablica marmurowa z nazwiskami
podchor¹¿ych poleg³ych w czasie wojny. Na tablicy u góry by³o motto Umieraæ musi co ma ¿yæ /Wyspiañski/. Po wypadkach majowych zosta³y dopisanie
nazwiska 14-tu podchor¹¿ych z podaniem poleg³ na ulicach Warszawy
1214.05.1926.
Równoczenie z zajêciem lotniska i gmachu Szko³y Podchor¹¿ych oraz
zbli¿ania siê bandy uzbrojonych cywilów ze zbuntowanymi wojskami do Belwederu, rz¹d opuci³ ten gmach i przez ogród belwederski wycofa³ siê pieszo
z Prezydentem, w uci¹¿liwych warunkach, wród gêsto padaj¹cych pocisków,
do Wilanowa. Odwrót os³ania³ p³k Anders i Szko³a Podchor¹¿ych z p³k. Gustawem Paszkiewczem na czele.
W Wilanowie Prezydent Stanis³aw Wojciechowski uzna³ za niemo¿liwe
prowadzenie dalszej walki i zebrane oddzia³y przed pa³acem wilanowskim
zwolni³ od obrony i podziêkowa³ za wiernoæ i powiêcenie. Krótkie przemówienie Prezydenta zosta³o przyjête z niezadowoleniem i chêci¹ dalszej walki.
Szko³a Podchor¹¿ych na czele ze swoim komendantem pozosta³a wierna do
koñca. [ ]34.

5. Skutki przegranej w wypadkach majowych 1926 r.
Nasta³y rz¹dy sanacji, które gnêbi³y ca³y Naród a¿ do upadku w 1939
roku. [ ] Partie lewicowe spodziewa³y siê, ¿e marsz. Pi³sudski dokona wielkich zmian. Jako dyktator rozwi¹¿e Sejm, przeprowadzi nowe wybory, zmieni
Konstytucjê, przeprowadzi reformê roln¹ bez odszkodowania. Lewica by³a
pe³na nadziei, za prawica nie bardzo ufa³a marsz. Pi³sudskiemu, który za33 Podczas walk zbrojnych w maju 1926 r. poleg³o piêciu podchor¹¿ych (oprócz wspomnianego wczeniej Medweckiego tak¿e Stanis³aw Kobza, Roman Rudkowski i Tadeusz Piekarski),
a tak¿e Zygmunt Kumierczyk z batalionu Jana Rzepeckiego. mieræ poniós³ tak¿e jeden oficer,
a rannych w obu szko³ach by³o oko³o 20. Zob. J. Rzepecki, op. cit., s. 148, Oficerskie Szko³y
Piechoty , s. 37.
34 Autor wspomnieñ w pe³nej wersji przytacza tekst owiadczenia o zrzeczeniu siê urzêdu
przez Stanis³awa Wojciechowskiego, zob. Prezydent Wojciechowski zrzek³ siê urzêdu, S³owo,
nr 112, Wilno 1926, s. 1.
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wiód³ jednych i drugich. Ludziom siê zdawa³o, ¿e marsz. Pi³sudski przeprowadzi pacyfikacjê stosunków spo³ecznych. Z pewnym optymizmem przyjêto
rozkaz marsz. Pi³sudskiego do wojska 2335.05.1926 roku36, wydany z racji
pogrzebu ofiar zamachu majowego37. [ ]
Na temat tego rozkazu by³o wiele komentarzy, a przede wszystkim wiele
niewiary w s³owo o pojednaniu i staniu obok obu stron walcz¹cych na ulicach
Warszawy. [ ]
Szko³a Podchor¹¿ych po wyjedzie Prezydenta i cz³onków rz¹du wróci³a
z Wilanowa na swoje kwatery do Warszawy w Aleje Ujazdowskie. Najm³odszy rocznik szko³y wróci³ na obóz letni do Rembertowa. Za rocznik II-gi i III-ci
pozosta³y jeszcze w Warszawie dla wys³uchania wyk³adów i zdania teoretycznych egzaminów.
Pu³kownik Gustaw Paszkiewicz na stanowisko komendanta szko³y ju¿
nie wróci³. Z trzech przedstawianych nam co kilka dni kandydatów na komendanta szko³y, ostatni, p³k Chilewski38 zosta³ komendantem szko³y.
Przedstawienie jego odby³o siê w obecnoci p³k. Paszkiewicza, który do nas
przemówi³ tymi s³owy: Podchor¹¿owie! Odchodzê od was! ¯egnaj¹c siê
z wami, ¿yczê wam tego wszystkiego, czego mo¿e ¿yczyæ dowódca swoim dzielnym i nieustraszonym w boju ¿o³nierzom. Na swoich barkach dwigalicie
ca³y front walki i na tym froncie wytrwalicie do koñca naszych zmagañ.
Dowiedlicie, ¿e podchor¹¿y nigdy broni z rêki nie wypuszcza, ¿e walczy do
ostatniego tchu. Mia³ tu na myli naszego kolegê Medweckiego, który zgin¹³
na dziedziñcu koszarowym. Bêdê mia³ was zawsze w swojej pamiêci. Je¿eli
ka¿dego z was kiedykolwiek spotkam, serdecznie uciskam prawicê.
Tak wygl¹da³o po¿egnanie siê by³ego komendanta szko³y z podchor¹¿ymi
II-go i III-go rocznika. Po¿egnanie zakoñczy³o siê podrzucaniem komendanta
w górê i okrzykami Niech ¿yje!39. wiadkiem po¿egnania by³ nowy ko35

W³aciwie 22 maja.
Tutaj równie¿ Wojtal przytacza pe³ny tekst. Zob. Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa-Rembertów (CAW): sygn. 372.64. 2, Rozkaz L:35 z 25 maja 1926 r., Komenda Garnizonu
Wilno.
37 Rozkaz ten by³ szeroko komentowany przez ówczesnych obserwatorów ¿ycia politycznego, zob. m.in. S. Mackiewicz, Historia Polski od 11 listopada 1918 roku do 17 wrzenia 1939
roku, Warszawa 1990, s. 171174.
38 Marian Chilewski( 18921939), cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego, legionista, wyró¿ni³ siê
m.in. w bitwie pod Kostiuchnówk¹ 4 VII 1916 r. W II RP m.in. komendant Oficerskiej Szko³y
Piechoty (20 V 1926  24 V 1926), dowódca 58 pp  do padziernika 1936 r. Po 17 IX 1939 r.
znalaz³ siê w Rumunii, gdzie zmar³ 27 XI 1939 r. Zob. mjp.najlepszemedia.pl/wykaz-legionistow/
Chilewski.
39 Warto podkreliæ, ¿e przed rokiem 1926 Paszkiewicz by³ jedn¹ z najbardziej rozpoznawalnych postaci w armii, jako bohater wojny 1920 r. cieszy³ siê szacunkiem samego Józefa
Pi³sudskiego. wiadectwo Wojtala potwierdza, ¿e by³ osob¹ uwielbian¹ przez swoich podkomendnych. W maju 1926 r. pomimo zabiegów pi³sudczykom nie uda³o siê go pozyskaæ. Po
przewrocie jego kariera wojskowa wyhamowa³a, co mog³o wp³yn¹æ na za³amanie psychiczne
genera³a. Rozgoryczenie wi¹¿¹ce siê ze s³u¿b¹ po 1926 r. oraz niezbyt udany epizod w kampanii
wrzeniowej mo¿na po³¹czyæ z tez¹, która pojawi³a siê w pracach Piotra Ko³akowskiego NWKD
36
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mendant szko³y p³k Chilewski, który wyci¹gn¹³ sobie z tego odpowiednie
wnioski.
Pobyt nasz w Warszawie nie trwa³ d³ugo. Oto w koñcu maja mia³ siê
zebraæ Sejm celem dokonania wyboru prezydenta i powo³ania nowego rz¹du.
Ostatniej niedzieli przed posiedzeniem Sejmu, zosta³ zarz¹dzony nasz marsz
na obóz letni do Rembertowa, mimo nie zakoñczonych planów wyk³adów
i egzaminów. W ostatni¹ niedzielê maja po obiedzie, specjalnie zamówione
tramwaje wywioz³y nas na Grochów, sk¹d dalej ju¿ pieszo wieczorem przybylimy do obozu. Orientowalimy siê dobrze, co by³o przyczyn¹ usuniêcia nas
z Warszawy. By³y obawy, ¿e w razie czego Szko³a Podchor¹¿ych stanie po
w³aciwej stronie.
Nic siê jednak nie sta³o. Sejm na prezydenta wybra³ marsz. Józefa Pi³sudskiego, czyli tym samym rozgrzeszy³ go z gwa³tu i zbrodni wypadków
majowych, w których poleg³o ponad 400 ludzi obojga p³ci40. Józef Pi³sudski
wyboru nie przyj¹³, motywuj¹c odmowê obaw¹ o swoje ¿ycie i swojej rodziny41. W dniu 1 czerwca 1926 roku na wniosek Józefa Pi³sudskiego Prezydentem Rzeczypospolitej zosta³ wybrany in¿ynier chemik Ignacy Mocicki. Zosta³
te¿ powo³any rz¹d pod przywództwem Kazimierza Bartla. Taki by³ epilog
wypadków majowych. Marsza³ek Pi³sudski zosta³ ministrem spraw wojskowych. W prasie42 ukaza³o siê orêdzie nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej. [ ]
Los zwyciê¿onych nie by³ zbyt przyjazny dla cz³onków by³ego rz¹du
z Witosem na czele, dla dowódców wojskowych, którzy stanêli w obronie
prawa i Konstytucji. Odczulimy to bardzo po odejciu komendanta szko³y
i po usuniêciu naszych dowódców kompanii i plutonów. [ ]
Jak do tego dosz³o, ¿e wojsko stanê³o po stronie marsz. Pi³sudskiego.
By³o to bardzo proste, gdy¿ na czele tych pu³ków byli dowódcami legionici.
Jak zachowali siê oficerowie zdaj¹cy sobie sprawê z tego co czyni¹, niech
pos³u¿y opowiadanie43 gen. W³adys³awa Bortnowskiego, by³ego dowódcy Ari GRU na ziemiach polskich 19391945, Warszawa 2002, s. 9798 oraz Pretorianie Stalina.
Sowieckie s³u¿by bezpieczeñstwa i wywiadu na ziemiach polskich 19391945, Warszawa 2010,
s. 139. W wymienionych pozycjach pojawiaj¹ siê podejrzenia, jakoby gen. Paszkiewicz, wówczas
zastêpca Komendanta G³ównego ZWZ, mia³ byæ wspó³pracownikiem sowieckich s³u¿b specjalnych. Kwestia ta wci¹¿ pozostaje dyskusyjna, a jej rozstrzygniêcie mo¿e umo¿liwiæ jedynie
kwerenda w archiwach rosyjskich.
40 W³aciwie zginê³o oko³o 350 osób, a ponad 900 zosta³o rannych.
41 Motywy nieprzyjêcia wyboru na prezydenta mia³y nieco inne pod³o¿e. Zob. J. Pi³sudski,
op. cit., t. IX, s. 3334, por. A. Garlicki, op. cit., s. 387.
42 Zob. np.: Kurjer Warszawski nr 152, 5 czerwca 1926. Do nowo wybranego prezydenta
kierowano z ca³ego kraju gratulacje, wyrazy uznania, a tak¿e oczekiwania odnonie ewentualnych zmian w ¿yciu politycznym, które stan¹ siê jego udzia³em. Przyk³ad takiego dokumentu
stanowi uchwa³a Sejmiku Powiatowego Wilejsko-Mo³odeczañskiego z dnia 7 czerwca 1926 r.,
zob. Litewskie Centralne Pañstwowe Archiwum w Wilnie (LCPA), f. 51, t. 130.
43 Bortnowski mia³ wypowiedzieæ przytoczon¹ opiniê na balu pu³kowym w Kutnie w 1938 r.,
gdzie przyby³ jako inspektor armii z Torunia.
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mii Pomorze w kampanii wrzeniowej, który w 1926 roku by³ dowódc¹
37 p.p. w Kutnie44. [ ]
Bêd¹c dowódc¹ pu³ku zdawa³em sobie sprawê, ¿e prêdzej czy póniej
dojdzie do w³adzy marsz. Pi³sudski. I kiedy ta chwila nadesz³a, nie by³o to
dla mnie zaskoczeniem. Powiadomiony telefoniczne o wyst¹pieniu zbrojnym
marsza³ka, w dniu 13 maja wczesnym rankiem zarz¹dzi³em alarm pu³ku
i poleci³em wydaæ ostr¹ amunicjê. Kiedy ca³y pu³k stan¹³ na placu alarmowym, po przegl¹dzie oddzia³ów zarz¹dzi³em odprawê oficerów w gabinecie
dowódcy pu³ku.
Odprawa odby³a siê na stoj¹co. Zaj¹wszy miejsce za biurkiem, po³o¿y³em
na nim swój pistolet na wszelki wypadek i nie bez obawy czy mnie us³uchaj¹
czy te¿ nie, przedstawi³em ca³¹ sytuacjê rozgrywaj¹c¹ siê w Warszawie. Na
koñcu powiedzia³em, ¿e jako legionista, mimo ¿e nie jest to zgodne z przysiêg¹ ¿o³niersk¹, chcê iæ z pu³kiem na pomoc marsz. Pi³sudskiemu. Nikomu
z panów nie mogê daæ rozkazu. Tylko proszê panów, kto chce iæ ze mn¹
proszê przejæ na praw¹ stronê, kto nie chce iæ ze mn¹ niech przejdzie na
lew¹ stronê. Nikt nie ruszy³ siê z miejsca. Zapanowa³a miertelna cisza.
I wród tej ciszy poprosi³ o g³os pp³k. Józef Ku, lekarz pu³kowy45.
 Panie pu³kowniku! Orientujemy siê w sytuacji i zdajemy sobie sprawê
jak pan chce post¹piæ. Czy pan zdaje sobie z tego sprawê i czy pan bierze na
siebie pe³n¹ odpowiedzialnoæ za wszystko.
 Tak, zdajê sobie sprawê i biorê za to wszystko na siebie pe³n¹ odpowiedzialnoæ.  Skoro tak to my, panie pu³kowniku, nie mamy nic do powiedzenia, powiedzia³ lekarz pu³kowy i za pañskim przewodem wyruszamy do Warszawy.
Kamieñ spad³ mi z serca. Schowa³em pistolet i wyda³em rozkaz udania
siê oficerów do swych oddzia³ów. Za trzy godziny pu³k by³ ju¿ w poci¹gu
i jecha³ do Warszawy.
A jak by³o w 9 p.p. Leg. w Zamociu46. Dowódca pu³ku p³k Ostrowski47,
stary oficer carski, by³y uczestnik wojny rosyjsko-japoñskiej, powiadomiony
44 37 £êczycki Pu³k Piechoty. Swoimi tradycjami nawi¹zywa³ do 4 pu³ku piechoty Ksiêstwa Warszawskiego, st¹d wybór patrona  ks. Józefa Poniatowskiego. Pu³k walczy³ w wojnie
polsko-ukraiñskiej i polsko-bolszewickiej. W maju 1926 r.  zgodnie z relacj¹ W³adys³awa
Bortnowskiego  popar³ Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Jednostka uczestniczy³a równie¿
w akcji pacyfikacyjnej na terenie Ma³opolski Wschodniej jesieni¹ 1930 r. W czasie bitwy nad
Bzur¹ pu³k praktycznie zosta³ zlikwidowany. Resztki pu³ku przedar³y siê przez Puszczê Kampinosk¹ na odsiecz Warszawie. Zob. B. Prugar-Ketling, op. cit., s. 509, E. Walczak, 37 Pu³k
Piechoty, Warszawa 1991, ss. 44, seria Zarys historii wojennej pu³ków polskich w kampanii
wrzeniowej.
45 Pp³k s³. zdrowia Józef Ku ( 18861940), lekarz wojskowy, uczestnik wojny polskobolszewickiej w szeregach m.in. 1 p.p Legionów. Od 1922 r. naczelny lekarz 1 p.p Legionów,
16 p.p oraz 37 p.p. Zamordowany w Charkowie w 1940 r.
46 9 Pu³k Piechoty Legionów: utworzony w Komorowie k. Ostrowi Mazowieckiej jako
3 pu³k piechoty Polskiej Si³y Zbrojnej. 16 lutego 1919 r. przemianowany na 9 pp. Leg. Walczy³
m.in. przeciwko Ukraiñcom, Czechom na l¹sku Cieszyñskim, w czasie wojny polsko-bolszewickiej przeciwstawia³ siê m.in. armii konnej Budionnego. Jedne z najpiêkniejszych kart w swojej
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o zamiarze wyjazdu pu³ku do Warszawy, odpowiedzia³ adiutantowi pu³ku, ¿e
jest na urlopie. Jego zastêpca, p³k Schwarzenberg-Czerny48 poprowadzi³ pu³k
do Warszawy. W 7 p.p. Leg. dowódca pu³ku pope³ni³ samobójstwo49, ale pu³k
wyruszy³ do Warszawy. [ ]
Szko³a Podchor¹¿ych miesi¹ce letnie spêdza³a na obozie szkoleniowym
w Rembertowie. W koñcu czerwca rozpoczyna³ siê powrót do Warszawy najpierw I-go rocznika, a w pierwszej po³owie sierpnia II-go i III-go rocznika.
Kiedy I-szy rocznik w marszu z obozu do Warszawy znalaz³ siê w Alejach
Ujazdowskich, t³umy warszawiaków z przewag¹ m³odzie¿y akademickiej zgotowa³y podchor¹¿ym wspania³e przywitanie z kwiatami i okrzykami, którym
przez ca³y czas marszu nie by³o koñca. Niech ¿yj¹ obroñcy prawa!. Niech
¿yj¹ obroñcy Konstytucji!. Czeæ dzielnym podchor¹¿ym!. Takim i podobnym okrzykom nie by³o koñca. W tryumfie, z narêczami kwiatów wesz³y
kompanie podchor¹¿ych w bramy swoich koszar.
Tak wita³a m³odzie¿ warszawska Szko³ê Podchor¹¿ych. Pisa³a szeroko
o tym przywitaniu prasa. I z tak¹ owacj¹ mia³y byæ witane roczniki II-gi
i III-ci, które do Warszawy wraca³y przed 15-tym sierpnia.
Wymarsz z Rembertowa do Warszawy roczników II-go i III-go wyznaczony na 12 sierpnia o godzinie 14-ej, zosta³ przesuniêty na godziny póniejsze.
Poczt¹ pantoflow¹ dowiedzielimy siê, ¿e szykuje siê przywitanie nas w Warszawie takie same jak I-go rocznika.
Dopiero o godzinie 24-ej w nocy pad³ rozkaz wymarszu do Warszawy.
Zacz¹³ padaæ drobny deszcz, który z godziny na godzinê stawa³ siê coraz
gêstszy i dokuczliwszy. Towarzyszy³ nam przez ca³¹ drogê. Aleje Ujazdowskie
by³y puste, kiedy znalelimy siê w nich nad ranem. Zupe³nie przemokniêci
weszlimy w bramê koszar. Powitania obroñców prawa i Konstytucji nie by³o.
historii zapisa³ 29 lipca 1920 r. podczas obrony £ucka oraz w boju pod Brzostowic¹ Wielk¹,
który mia³ niepolednie znaczenie dla wyniku bitwy niemeñskiej. W padzierniku 1920 r. pu³k
os³ania³ od ewentualnych ataków Sowietów oddzia³y ¯eligowskiego id¹ce na Wilno. W okresie
pokoju stacjonowa³ w garnizonie Zamoæ. Na pami¹tkê obrony £ucka 29 lipca od 1927 r. by³
wiêtem pu³kowym. W kampanii wrzeniowej pu³k walczy³ w sk³adzie 39 DP. Zob. B. PrugarKetling, op. cit., s. 484.
47 Bronis³aw Ostrowski(18801968): dowódca m.in. 9 pu³ku piechoty Legionów w Zamociu (19201926), dowódca Brygad KOP Polesie (1926) i Nowogródek (19261928).
48 Boles³aw Schwarzenberg-Czerny (18901940): urodzony w Krakowie, przed 1918 r. s³u¿y³ w armii austriackiej. W II RP s³u¿y³ m.in. w 9 pp. Leg i 30 Pu³ku Strzelców Kaniowskich.
W maju 1926 r. opowiedzia³ siê po stronie Józefa Pi³sudskiego. W przedwojennej armii dos³u¿y³
siê stopnia pu³kownika. Od 9 wrzenia 1939 r. dowodzi³ 24 DP z Jaros³awia. Dosta³ siê do
niewoli sowieckiej. By³ wiêziony w Starobielsku. Zamordowany wiosn¹ 1940 r. w Charkowie.
49 Chodzi o p³k. Mieczys³awa Wiêckowskiego (18951926), legionistê, jednego z twórców
krakowskich struktur Polskiej Organizacji Wojskowej. W niepodleg³ej Polsce s³u¿y³ m.in.
w DOK nr II w Lublinie, gdzie by³ zastêpc¹ szefa sztabu. W wieku zaledwie 30 lat, w listopadzie
1925 r. zosta³ dowódc¹ 7. pu³ku piechoty legionów w Che³mie. Podczas przewrotu majowego
wys³a³ swoich podkomendnych na pomoc Marsza³kowi. Sam na skutek rozkazu zabraniaj¹cego
wyjazdu z Che³ma na pomoc walcz¹cym do Warszawy targn¹³ siê na w³asne ¿ycie. Zmar³
13 maja 1926 r. w Lublinie. Zob. mjp.najlepszemedia.pl/wykaz-legionistow/wieckowski [dostêp:
15.04.2016], por.: A. Garlicki, op. cit., s. 338.
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Zadba³y o to nasze w³adze. Nie dane nam by³o prze¿yæ tryumfu po tych
z³owrogich okrzykach t³umu na ulicach Warszawy w czasie wypadków majowych. Znu¿eni marszem i przemokniêci, po przygotowanej dla nas k¹pieli
udalimy siê na kilkugodzinny odpoczynek.
W dniu 15 sierpnia 1926 roku, w Dzieñ Zwyciêstwa nad Wis³¹, odby³a siê
promocja podchor¹¿ych III-go rocznika na podporuczników. Skromna by³a to
uroczystoæ. Udzia³ w niej wzi¹³ z ramienia Ministra Spraw Wojskowych
inspektor armii gen. Osiñski. Nie by³o przemówieñ oprócz odczytania rozkazu o nadaniu stopnia oficerskiego i rozdaniu dyplomów.
Po tej uroczystoci nast¹pi³ wyjazd na jednomiesiêczne urlopy, a po urlopie wyjazd na praktyki do pu³ków piechoty. Ja na praktykê wybra³em 8 pu³k
piechoty Legionów w Lublinie.
Na tym zakoñczy³ siê pobyt Szko³y Podchor¹¿ych w Warszawie. Gmach
szko³y zosta³ przeznaczony na pomieszczenia Generalnego Inspektoratu Si³
Zbrojnych, a Szko³a Podchor¹¿ych zosta³a przeniesiona do Komorowa ko³o
Ostrowi Mazowieckiej. Tam zakoñczy³em swoje studia wojskowe i w dniu
15 sierpnia 1927 roku zosta³em mianowany porucznikiem.
Otrzyma³em przydzia³ do 9 pu³ku piechoty Legionów w Zamociu.
Wroc³aw, dnia 6 sierpnia 1982 roku

Jan Wojtal p³k
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POLEMIKI, RECENZJE I OMÓWIENIA

Iwona Pietkiewicz, Rozwój statków latarniowych Ba³tyku, Cienin
Duñskich i Kattegatu w latach 18201988, Wydawnictwo Naukowe
GRADO, Toruñ 2014, ss. 219.
Recenzowana monografia by³a podstaw¹ do ubiegania siê autorki o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych
w dyscyplinie historia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie1.
Iwona Pietkiewicz jest magistrem pedagogiki, w 2002 r. uzyska³a dyplom
Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w S³upsku (st¹d zrozumia³e s¹ zauwa¿alne braki w warsztacie historyka). Dysertacjê doktorsk¹ (Latarnicy
i latarnie morskie polskiego wybrze¿a 19182006  promotor prof. dr hab.
Antoni F. Komorowski, recenzenci: prof. dr kpt. ¿.w. Aleksander Walczak
 Akademia Morska w Szczecinie oraz dr hab. Henryk Æwiêk, prof. AJD)
obroni³a na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana D³ugosza
w Czêstochowie (dyplom z 8 lipca 2009 r.). Zawodowo zwi¹zana jest z Akademi¹ Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. W latach
20022008 by³a specjalist¹ w Oddziale Kszta³cenia; do lutego 2010 r.  asystentem w Instytucie Historii Wydzia³u Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych, natomiast w latach 20102014 adiunktem (a jednoczenie zastêpc¹
dyrektora Instytutu Pedagogiki na tym¿e Wydziale). Aktualnie jest prodziekanem ds. kszta³cenia i studenckich. Nale¿y zatem zauwa¿yæ, i¿ tempo kariery administracyjno-naukowej Iwony Pietkiewicz jest wrêcz imponuj¹ce.
W latach 20082010 Iwona Pietkiewicz by³a g³ównym wykonawc¹ grantu
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego (dalej: MNiSW) (nr ON108000435,
kierownik projektu, prof. dr hab. Antoni F. Komorowski) pt. Rozwój i wojskowe zastosowania latarni morskich wybrze¿a polskiego  diagnoza i prognoza.
Z kolei w latach 20102012 realizowa³a  jako g³ówny wykonawca  grant
MNiSW (nr ON108626839, kierownik projektu, prof. dr hab. Antoni F. Komorowski) pt. Statki latarniowe w dzia³aniach militarnych i zapewnieniu bezpieczeñstwa ¿eglugi na Ba³tyku w XIX i XX w. Kierownik projektu, prof. dr hab.
Antoni F. Komorowski jako rezultaty tych¿e badañ [http://nauka polska.pl/
1 Jako jedyny z recenzentów i cz³onków Komisji stwierdzi³em  po du¿ych wahaniach  i¿
nie mogê poprzeæ wniosku dr Iwony Pietkiewicz o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. Jest on bowiem przedwczesny. Aktualnie swoje uwagi, odbiegaj¹ce w sposób zasadniczy od pozosta³ych, poddajê pod szerszy os¹d.
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dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=267425 dostêp:
21 lipca 2015 r.] podaje: Realizacja zadañ okrelonych w harmonogramie
wymaga³a przeprowadzenia kwerendy archiwalnej w kilku archiwach i muzeach krajowych oraz zagranicznych: Archiwum Pañstwowe w Gdañsku, Archiwum Pañstwowe w Szczecinie, Muzeum Brake, Muzeum Morskie w Bremerhaven, Bundesarchiv w Koblencji, Wehrtechnische Studiensammlung
w Koblencji, Bundesarchiv w Berlinie, Geheimes Staatsarchiv Prussischer
Kulturbesitz w Berlinie, Archiwum RGAVMF w Rosji  Sankt Petersburg, The
United Kingdom Hydrographic Office  Taunton Somerset, Riksarchivet
w Sztokholmie. Dodatkowo pozyskano bez wyjazdu, niektóre materia³y z Militararchiv Freiburg, Muzeum w Esbjergu (Dania) oraz zakupiono ksi¹¿kê opisuj¹c¹ latarniowce duñskie Dannmarks fyrtarne og fyrskibe. W wyniku
przeprowadzonej kwerendy uzyskano dane konstrukcyjne i eksploatacyjne niektórych latarniowców niemieckich, duñskich, szwedzkich, fiñskich i rosyjskich. W odniesieniu do dzia³añ militarnych na Ba³tyku odnaleziono dokumenty potwierdzaj¹ce udzia³ statków latarniowych w operacjach wojennych.
Dotyczy to jednostek niemieckich, które uczestniczy³y w dzia³aniach I wojny
wiatowej (np. operacja Albion zajêcia wyspy Dago) oraz II wojny wiatowej.
Statki latarniowe by³y w tym czasie przemalowane na kolor szary lub czarny
charakterystyczny dla okrêtów wojennych i na burtach mia³y oznaczenia literowe (np. A, B itp.). Ogólnie mo¿na stwierdziæ, i¿ zaplanowane w harmonogramie projektu zadania zosta³y w pe³ni wykonane. Do najwa¿niejszych dokonañ projektu zaliczamy: opublikowanie monografii Morskie drogowskazy
polskiego wybrze¿a. Marine Signposts of the Polish Coast, Wyd. Fundacja
Rozwoju Przemys³u Okrêtowego i Gospodarki Morskiej, Gdañsk 2011 (ss. 428),
w której znajduje siê rozdzia³ dotycz¹cy statków latarniowych; wyg³oszenie
referatu The Swina estuary navigation Marks changes after 1793 na V Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej Inland Shipping, dotycz¹cego oznakowania drogi morskiej Szczecin-winoujcie, gdzie s³u¿bê pe³ni³y równie¿ statki
latarniowe. Logistyka nr 6/2011, CD3; opracowanie nowej metody graficznej
(metoda dr I. Pietkiewicz) rekonstrukcji statków latarniowych w oparciu
o fragmenty dokumentów archiwalnych i innych; opublikowanie w Zeszytach
Naukowych AMW Nr 3/2011 artyku³u naukowego Historia techniki morskiej:
rozwój systemów wietlnych na latarniowcach; opublikowanie artyku³u Die
Schifffahrtspolitik und die Markierung des Schifffahrtsweges Stettin-Swinemünde in den Jahren 18201945, Studia Maritima, Volume XXIV, Uniw.
Szczeciñski, Szczecin 2011; wyg³oszenie referatu Bezpieczeñstwo ¿eglugi: znaczenie wojennych latarniowców w operacjach morskich na Ba³tyku, Konferencja Europa, Kultura, Religia, Bezpieczeñstwo, Edukacja  szko³a i uczelnia
w XXI wieku Gdynia  Karlskrona  Gdynia 2729 wrzenia 2012 r.; wyg³oszenie referatu Rola statków latarniowych w zabezpieczeniu ¿eglugi na Ba³tyku
na II Konferencji Naukowej Forum Bezpieczeñstwa, Jastarnia 1719 padziernika 2012 r. Na marginesie dodam, i¿ jednym z wykonawców tego projektu by³ prof. dr hab. Andrzej Makowski [http://nauka polska.pl/dhtml/ra-
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porty/ludzieNauki?rtype=opis&lang=pl&objectId=9551  dostêp: 21 padziernika 2016 r.] tak¿e recenzent w przewodzie habilitacyjnym.
Jak wynika z powy¿szego wyszczególnienia cel projektu, realizowanego
w latach 20102012, zosta³ wiêc osi¹gniêty. W Autoreferacie (s. 12) dr
I. Pietkiewicz pisze: Realizacja omawianego grantu stanowi³a pog³êbione badania nad tematyk¹ statków latarniowych, które zosta³y zapocz¹tkowane
w ramach pracy statutowej, której by³am g³ównym wykonawc¹, realizowanej
w latach 20092010, pod kierunkiem prof. Antoniego Komorowskiego, pt.
Statki latarniowe w s³u¿bie oznakowania nawigacyjnego po³udniowego Ba³tyku w XIX i XX w.. Kilkuletnie badania umo¿liwi³y zaprezentowanie wyników badañ i dog³êbnych analiz w monografii Rozwój statków latarniowych
Ba³tyku, Cienin Duñskich i Kattegatu w latach 18201988, Wyd. Naukowe
Grado, Toruñ 2014, bêd¹cej moj¹ dysertacj¹ habilitacyjn¹. W zbli¿onym czasie Iwona Pietkiewicz by³a g³ównym wykonawc¹, a tak¿e kierownikiem prac
pt. Wychowanie wojskowe m³odzie¿y akademiach wojskowych w Polsce.
I nadal z Autoreferatu (s. 13): Trzeci obszar moich badañ obejmuje natomiast
szeroko rozumiane bezpieczeñstwo narodowe pañstwa. W latach 20112013
by³am g³ównym wykonawc¹ pracy statutowej pt. Polityka Prus w zakresie
rozwoju ratownictwa morskiego i bezpieczeñstwa ¿eglugi w XIX i XX w. (kierownik Antoni F. Komorowski).
Na dorobek Iwony Pietkiewicz sk³ada siê przesz³o 40 artyku³ów w czasopismach i wydawnictwach zbiorowych, wspó³autorstwo dwóch prac, jedna
redakcja i wzmiankowana ju¿ ksi¹¿ka habilitacyjna. Nie jest jasne, dlaczego
wszystkie te przejawy aktywnoci naukowej Iwona Pietkiewicz nazywa monografiami. Na takie miano zas³uguje wy³¹cznie praca Rozwój statków latarniowych. Z 40 jej artyku³ów tylko 10 jest tekstami samodzielnego autorstwa,
wspó³autorem 21 artyku³ów jest prof. Antoni F. Komorowski, a kolejnych 6
Tomasz Neubauer (doktorant prof. Antoniego F. Komorowskiego). W kilku
artyku³ach jako wspó³autorzy wystêpuj¹ równie¿ inni badacze, przy czym
tekst pt. Bezpieczeñstwo informacji w procesie przemian organizacyjnych
w Marynarce Wojennej w latach 19222002, w: Historyczne uwarunkowania
polityki bezpieczeñstwa w aspekcie wspó³czesnych zagro¿eñ, pod red. P. Korzeniowskiego, A. Olejko, W. Wierzbieñca, K. Mroczkowskiego, Owiêcim 2013,
s. 5866 jest autorstwa a¿ czworga historyków: Iwony Pietkiewicz, Tomasza
Neubauera, Krzysztofa Nowakowskiego i Antoniego F. Komorowskiego. Na
owych 9 (sic!) stronach zaprezentowano dzieje 80 lat, a ca³oæ opatrzono a¿
11 przypisami. Przejawy aktywnoci pisarskiej, okrelone przez I. Pietkiewicz mianem recenzji, z racji chocia¿by objêtoci (strona tekstu) nale¿y zakwalifikowaæ raczej jako omówienia. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e pod redakcj¹
Iwony Pietkiewicz ukaza³a siê praca Admiralski Farwater. Jubileusz 70-lecia
urodzin i 40-lecia s³u¿by i pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Antoniego
Franciszka Komorowskiego, Gdañsk 2015, gdzie zamieci³a ona otwieraj¹cy
tom rozdzia³ zatytu³owany Kilka s³ów o Jubilacie (s. 1129).

298

Polemiki, recenzje i omówienia

Niewielkiej objêtoci ksi¹¿eczka Latarnia morska Jaros³awiec, Gdynia
2012, ss. 24 (w tym 12 ca³ostronicowych ilustracji), s³owo wstêpne prof.
Antoni F. Komorowski, s. 5; redaktor naukowy prof. Antoni F. Komorowski,
wspó³praca Adam Szulczewski) jest wycinkiem pracy doktorskiej Iwony Pietkiewicz. Na ok³adce  rok wydania 2010  dr Pietkiewicz jest ju¿ przedstawiana jako dowiadczony pracownik naukowo-dydaktyczny. Treci z ksi¹¿eczki Latarnia morska Jaros³awiec powtórzone zosta³y w pracy trojga autorów
(Komorowski, Pietkiewicz, Szulczewski) pt. Morskie drogowskazy polskiego
wybrze¿a. Marine Signposts of the Polish Coast, Gdañsk 2011, s. 115137,
nawet z tymi samymi b³êdami w aparacie naukowym (np. cytowanie pracy
M. Czernera). W kolejnej miniksi¹¿eczce Latarnia morska Dar³owo, Gdynia
2010, ss. 24 (w tym 10 ca³ych stron z ilustracjami), S³owo wstêpne prof.
Antoni F. Komorowski, s. 5, na s. 616 opisano latarnie w Europie, ich
potrzebê istnienia i znaczenie, a dopiero na s. 1623 zaprezentowano wymienion¹ w tytule latarniê w Dar³owie. S³owo w s³owo powtórzono to w pracy
Morskie drogowskazy polskiego wybrze¿a, s. 106114. Ksi¹¿eczka Latarnia
morska i stacja ratownictwa brzegowego Ustka, Gdynia 2011 (proporcje stosunku ilustracji do tekstu jak poprzednio) sygnowana jest jako praca dwojga
autorów, tj. Iwony Pietkiewicz i Antoniego F. Komorowskiego. Ten ostatni
pojawia siê te¿ jako redaktor naukowy. Nie zaznaczono, które fragmenty
napisa³a Iwona Pietkiewicz jako swoje w pracy Morskie drogowskazy polskiego wybrze¿a, przepisa³a jednak fragment tekstu na s. 130147, co odpowiada
s. 1626 w poprzedniej ksi¹¿eczce.
Trio autorskie: A.F. Komorowski, I. Pietkiewicz, A. Szulczewski wyda³o
tak¿e pieknie i bogato ilustrowan¹ pracê Najstarsze latarnie morskie Zatoki
Gdañskiej. The oldest Gulf of Gdansk lighthouses, Gdañsk 2009. W Wykazie
opublikowanych prac naukowych oraz informacji o osiagniêciach dydaktycznych, wspó³pracy naukowej i popularyzacji nauki Iwona Pietkiewicz podaje,
i¿ w rzeczonej pracy jej udzia³ wynosi³ 70%. Proporcja ta budzi pewne zdziwienie, gdy¿ na 125-stronicow¹ pracê, tekst Iwony Pietkiewicz obejmuje najwy¿ej 45 stron. Te same treci (prawie s³owo w s³owo) znalaz³y siê równie¿
w dziele Morskie drogowskazy (rozdzia³y: Latarnia morska Oksywie; Latarnie
morskie Gdañska; Latarnia morska Krynica Morska; Symbolika latarni morskich). Byæ mo¿e cytowany szcz¹tkowy aparat naukowy wynika³ z potrzeb
i wymogów redakcji. Takowy by³ jednak niedopuszczalny w artyku³ach naukowych publikowanych w kwartalniku Colloquium, wydawanym przez Wydzia³ Nauk Humanistycznych i Spo³ecznych Akademii Marynarki Wojennej.
Tu równie¿ bowiem mamy do czynienia z ograniczonym (by nie rzec banalnym) aparatem naukowym (artyku³y: Stra¿nicy wiat³a  specyfika profesji
latarnika, R. 1, s. 159172; Elementy dzia³alnoci edukacyjno-wychowawczej
w polskich uczelniach wojskowych, w II po³. XX wieku, nr 2/2012, s. 6587;
razem z Adrian¹ Barsk¹, Kierunki kszta³cenia w polskich uczelniach wojskowych w latach 19451989 w kontekcie wybranych nurtów i treci wychowawczych, nr 3/2013, s. 4758). Ogó³em w owym  raczej niszowym
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 czasopimie naukowym autorka opublikowa³a 5 artyku³ów, w tym tylko
2 samodzielne.
Siln¹ stron¹ twórczoci naukowej Iwony Pietkiewicz jest wydanie kilkunastu prac w jêzyku angielskim (najczêciej w duecie z prof. Antonim
F. Komorowskim) oraz popularyzacja swoich badañ. Niektóre z owych prac
(wymieniane powy¿ej  Publikacje popularnonaukowe) cytowa³a ona póniej
in extenso w pracach naukowych. Niestety, pomimo przeprowadzonych w tym
zakresie rozpytañ, a nawet poszukiwañ, bez efektu pozosta³y podjête przeze
mnie próby wyjanienia pojêcia Broszura monograficzna (s. 10 i 11), które
Iwona Pietkiewicz wskazuje w przygotowanym przez siebie wykazie.
Przejdmy teraz do krytycznej analizy monografii autorstwa Iwony Pietkiewicz pt. Rozwój statków latarniowych Ba³tyku, Cienin Duñskich i Kattegatu w latach 18201988, która by³a recenzowana w procesie wydawniczym
przez dr. hab. Krzysztofa Kubiaka, prof. DSW oraz prof. dr. hab. Mariusza
Zieliñskiego. Ca³oæ tekstu sk³ada siê z 6 rozdzia³ów i (co naturalne) Wstêpu,
Zakoñczenia oraz Bibliografii. Wystêpuj¹ w niej katastrofalne, wprost niedopuszczalne dysproporcje pomiêdzy poszczególnymi rozdzia³ami. Tytu³ pracy
okrela dok³adnie jej zakres tematyczny. Jak sama autorka pisze: Statki
latarniowe inaczej nazywane latarniowcami, to statki o specjalnej konstrukcji,
zakotwiczone na sta³e w cile okrelonym miejscu, czêsto na pe³nym morzu
w pobli¿u przeszkód nawigacyjnych, s³u¿¹ce jako p³ywaj¹cy nawigacyjny
punkt orientacyjny. Obecnie  w dobie nawigacji satelitarnej, radarów i systemów wspomagaj¹cych oraz ograniczania nak³adów na infrastrukturê  statki
latarniowe powoli przechodz¹ do historii.
We Wstêpie niepokoi ju¿ treæ pierwszego (s. 7) przypisu: Ksi¹¿ka ma
charakter kompilacyjny i podsumowuj¹cy ustalenia wczeniejszych publikacji
autorskich i wspó³autorskich. Rzeczywicie, na 8 wymienionych tytu³ów
w 7 wspó³autorem jest prof. Antoni F. Komorowski. W tytule okrelono precyzyjnie przyjête ramy chronologiczne: 18201988. Dalej (s. 9) autorka stwierdza: Jako pierwszy na wodach Morza Ba³tyckiego pojawi³ siê latarniowiec
Drogden umieszczony w okolicy Öresund ju¿ w pierwszej po³owie XIX w.
w roku 1838, natomiast jako ostatni ba³tycki latarniowiec wycofano w roku
1988 równie¿ duñsk¹ jednostkê zakotwiczon¹ na pozycji M¸n SE. W Autoreferacie (s. 4) podaje datê 1820 jako rok pojawienia siê owego latarniowca, czyni
to tak¿e na stronie tytu³owej i s. 8. Na wykresie (ryc. 13, s. 72) figuruje 1828
rok, by na s. 82 (tab. 3) podaæ jako rok budowy tego¿ latarniowca 1829! Przy
opisie fiñskich statków latarniowych (ryc. 20, s. 86) podany jest rok 1793, by
na nastêpnej stronie podaæ (tab. 4) daty eksploatacji tego¿ latarniowca Marianiemi w Zatoce Botnickiej na lata 17941881. Oczywicie na ryc. 48
 Mapa Morza Ba³tyckiego z pozycjami latarniowców (wklejka pomiêdzy stronami 1701712) brak jest zaznaczenia tego. Przy prezentowaniu szwedzkich
2 Jako ród³o podano opracowanie w³asne. Budzi zdziwienie pisownia nazw geograficznych, jak np. Riga, Libau itd.
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statków latarniowych autorka okrela ich dzieje na lata 18441972 (s. 140), by
akapit dalej (s.142) napisaæ: Pierwszy statek pokazuj¹cy wiat³o i znaki dzienne
stan¹³ ju¿ w roku 1831. Powtarza to w innym miejscu we wspólnym artykule
z Adamem Szulczewskim3. Pozazdrociæ konsekwencji4.
Niezbyt odkrywcze, by nie powiedzieæ naiwne, s¹ stwierdzenia Iwony
Pietkiewicz (Wstêp, s. 12; Autoreferat, s. 5): Studiowanie literatury archiwalnej [!!  N.K] utrudnia³a jej forma. Materia³y z XVIII i XIX w. pisane by³y
odrêcznie, co powodowa³o wiele trudnoci w ich odczytywaniu. Ponadto materia³y ród³owe zawieraj¹ce opisy i notatki dotycz¹ce poszczególnych statków
latarniowych czêsto s¹ bardzo skrótowe i zawieraj¹ niewiele przydatnych danych. Doæ sk¹po komentowane s¹ w nich równie¿ znacz¹ce wydarzenia
z historii funkcjonowania latarniowców, takie jak na przyk³ad wypadki, po¿ary czy kolizje. Mniej interesuj¹ce dla badacza wydarzenia dotycz¹ce przebudowy i remontów latarniowców te¿ nie zawsze s¹ dobrze udokumentowane.
Wszystko to razem sprawi³o, ¿e bardzo trudno by³o odszukaæ pe³ne i znacz¹ce
informacje dotycz¹ce omawianego problemu. Na szczêcie w sukurs zawodowemu, pisz¹cemu dysertacjê historykowi, przychodz¹ hobbyci (Wstêp, s. 1213;
Autoreferat, s. 6): Nieoczekiwanie, du¿y wk³ad w zdobywanie materia³ów dotycz¹cych ba³tyckich statków latarniowych mieli hobbyci niemieccy i rosyjscy
zg³êbiaj¹cy tematykê latarniowców. Dziêki ich uprzejmoci uda³o mi siê pog³êbiæ wiedzê i obszerniej opracowaæ czêæ dotycz¹c¹ tego obszaru. Co ciekawe,
kilka akapitów dalej (s. 14 Wstêpu) autorka pisze co wrêcz odwrotnego!
We Wstêpie (s. 12 i n.) Iwona Pietkiewicz wspomina  bo inaczej trudno
to nazwaæ  archiwa, w których pracowa³a, brak tu jednak pog³êbionej analizy róde³. Podobnie jest w Autoreferacie, jak i we Wstêpie (s. 1314), zamiast
krytycznego omówienia literatury mamy jej wykaz w tekcie. Postawiona
hipoteza badawcza (s. 16): Latarniowce w okresie swojego funkcjonowania
w sposób zasadniczy wp³ywa³y na bezpieczeñstwo tras ¿eglugowych pañstw
ba³tyckich jest tak odkrywcza, ¿e nie wymaga ju¿ nawet komentarza. Autorka stwierdza tak¿e (Wstêp, s. 18; Autoreferat, s. 8), ¿e Wymiernym efektem
badañ nad niniejsz¹ dysertacj¹ jest opracowanie przeze mnie autorskiej metody rekonstrukcji (za pomoc¹ programów graficznych) wizerunków statków latarniowych, a wczeniej tak¿e latarni morskich znajduj¹cych siê w (nierzadko
bardzo zniszczonych) ród³ach archiwalnych i zaprezentowanie ich w opublikowanych artyku³ach oraz omawianej monografii. Pisa³a te¿ o tym w jednostronicowym artykule Metoda rekonstrukcji niektórych wizerunków latarni
morskich i latarniowców (graficznej rekonstrukcji starych dokumentów), Nautologia, 2013, nr 150, s. 6566, gdzie podaje: Metoda przypomina stosowane
3 A. Komorowski, I. Pietkiewicz, A. Szulczewski, Morskie drogowskazy polskiego wybrze¿a.
Marine Signposts of the Polish Coast, Gdañsk 2011, s. 402.
4 W innym miejscu we wspólnym artykule z A.F. Komorowskim podaje rok 1815!
(A. F. Komorowski, I. Pietkiewicz, Historia techniki morskiej: ba³tyckie latarniowce 18151918,
Studia i Materia³y do Historii Wojskowoci, t. 46: 2007, s. 343.
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w animacji techniki morphing i trochê technikê HDR (High Dynamic Range).
Zastosowano przy tym programy komputerowe Corel Draw i Adobe Photoshop. Jak s¹dzê, równie¿ to nie wymaga komentarza.
Wstêp (s. 1718) koñczy zdanie: Pracê zamyka doæ obszerna bibliografia,
obejmuj¹ca ca³oæ wykorzystanych róde³ oraz literaturê przedmiotu. W wykazie znajduj¹ siê równie¿ pozycje, które  chocia¿ nie zosta³y bezporednio przywo³ane w wywodzie  by³y bardzo pomocne przy konstruowaniu ca³oci tekstu.
Wniosek z tego, i¿ w Bibliografii wskazano prace nie cytowane w rozprawie,
co niew¹tpliwie stanowi nadu¿ycie. Archiwum Pañstwowe w Szczecinie zosta³o zaprezentowane (s. 210) prawie jako czêæ Archiwum Pañstwowego
w Gdañsku oddzia³ w Gdyni. Ra¿¹ zapisy w Bibliografii: Bundesarchiv
Koblenz (s. 210) czy dalej: Landesarchiv Greifswald. W tej¿e Bibliografii
umieszczono (s. 211) Lightship Museum in Esbjerg  Zdjêcie latarniowca
Horus Rev5 oraz Maritime Museum of Finland  Zdjêcie latarniowca
Kemi6. A gdzie sygnatury? W Bibliografii dzia³ Opracowania (s. 213216)
zawiera 50 pozycji. Nie pokuszono siê tu niestety o podanie pe³nych danych
 imion. Przy Stronach internetowych brak dat dostêpu, choæ w przypisach
zosta³y one podane. W Wstêpie (s. 9) prawie pó³ strony dos³ownie przepisano
z cytowanego ju¿ artyku³u7.
Krótki rozdzia³ 1 (Charakterystyka szlaków ¿eglugowych Ba³tyku) otwiera podrozdzia³ wprowadzaj¹cy i charakteryzuj¹cy znaki nawigacyjne. Drugi
podrozdzia³ omawia Morze Ba³tyckie w sposób niezwykle skrótowy, co z oczywistych wzglêdów nie budzi zastrze¿eñ. Trzeci podrozdzia³ omawia rozwój
szlaków ¿eglugowych. Szkoda, ¿e to ostatnie oparte zosta³o na bardzo skromnej literaturze. Budzi niepokój przepisywanie zdañ ze Wstêpu pióra A. F. Komorowskiego (Morskie drogowskazy , s. 14 i w dysertacji s. 30 o kontrybucji). Rozdzia³ liczy 11 stron, w tym dwie pó³stronicowe ilustracje. Ryc. 1
przedstawia mapê Morza Ba³tyckiego, na której zaznaczono 9 powszechnie
znanych nazw (np. Zatoka Botnicka, Zatoka Ryska, Zatoka Fiñska), za jako
ród³o podano zbiory autorki, rysunek wykona³ S. Sierakowski. Wnioskujê
zatem, ¿e bardzo popularny i uproszczony zarys Ba³tyku posiada tylko autorka, brak tego w szkolnych atlasach.
Rozdzia³ 2 (Rola znaków nawigacyjnych w bezpieczeñstwie ¿eglugi) liczy
zaledwie 6 stron tekstu [!] plus jedna ilustracja (ród³o: zbiory A. Komorowskiego). Powinien on zostaæ w³¹czony do rozdzia³u 1, wprowadzaj¹cego do
badanej problematyki, tym bardziej ¿e nie ma w nim nowych rozwa¿añ ani
tez badawczych, a Iwona Pietkiewicz powo³uje siê na 6 prac w przypisach.
Rozdzia³ 3 (Rozwój i charakterystyka europejskich statków latarniowych)
liczy 14 stron tekstu i kilka ca³ostronicowych ilustracji, czyli nadal niewiele.
5 Na s. 79 jako ryc. 17 zaprezentowano Jeden ze statków latarniowych z pozycji M¨N SE
 Horns-Rev. Jako ród³o podano Zbiory A. Komorowskiego.
6 Pojawia siê jako zdjêcie na s.100.
7 A. F. Komorowski, I. Pietkiewicz, op. cit., s. 347  Polski w¹tek. To samo A. Komorowski, I. Pietkiewicz, A. Szulczewski, op. cit., s. 399.
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Zasadniczo powtarza tu s³owo w s³owo (s. 47, 52) treci z napisanego wspólnie z prof. Antonim F. Komorowskim artyku³u w Studiach i Materia³ach do
Historii Wojskowoci8 (odpowiednio s. 347, 348). Budzi to du¿e zaniepokojenie, gdy¿ wspólny tekst zosta³ tu przedstawiony pod os¹d tylko jednego
z autorów. Jako drobiazg w recenzowanej monografii (s. 42, ryc.5) przedstawia drewniany szwedzki latarniowiec, gdzie jako ród³o podano Riksarkivet
Stockholm), za w Studiach przy ilustracji tego¿ samego latarniowca ród³em jest B. Werner, Fryskepp i Sverige, Stockholm, s. 171). Oczywicie jedno
drugiemu nie przeczy, ale widoczny jest brak starannoci9.
Rozdzia³ 4 (Charakterystyka i ocena statków latarniowych pañstw ba³tyckich) jest zasadniczym i godnym uwagi w dysertacji. Sk³ada siê z piêciu
podrozdzia³ów. Ciekawe i nowe  obok parametrów technicznych  jest zwrócenie uwagi na warunki pracy i wy¿ywienia za³ogi. Autorka prezentuje statki
i pozycje owych zakotwiczonych na wybranych pozycjach latarniowców. Tu
pracowicie zestawi³a wszystkie duñskie, fiñskie, niemieckie i rosyjskie statki
latarniowe, krótko opisuj¹c ich dzieje i pozycje. Jest to jedyna wartociowa
czêæ recenzowanej pracy, szkoda ¿e nadal przy skromnym i nieczytelnym
aparacie naukowym.
Rozdzia³ 5 (Statki latarniowe w dzia³aniach militarnych na Morzu Ba³tyckim w XX wieku) (13 stron, w tym 4 pó³stronicowe ilustracje) mo¿e rodziæ
pytanie o przyczyny ograniczenia siê do tego okresu. Wojny duñsko-pruskie
mia³y i swój morski casus. Mimo obiecuj¹cego tytu³u autorka opisa³a w sposób skrótowy tylko jeden epizod z I wojny wiatowej, wzmacniaj¹c to
6 przypisami. Nie wysz³a tu poza wy¿ej cytowanie sprawozdanie z tematu
badawczego pióra prof. Antoniego F. Komorowskiego. Gdyby zaufaæ Iwonie
Pietkiewicz to w latach I wojny wiatowej (19141918), wojny domowej
w Rosji oraz w czasie II wojny wiatowej latarniowce by³y tylko raz wykorzystane. W Zakoñczeniu (s. 199) autorka wskazuje  bez podania elementarnych konkretów: Równie¿ II wojna wiatowa by³a okresem, który szczególnie
tragicznie odcisn¹³ siê na losach latarniowców i ludzi pe³ni¹cych na nich
s³u¿bê. Przywo³aæ tu nale¿y chocia¿by wypadki, jakie mia³y miejsce na Morzu
Ba³tyckim [!  N.K] podczas jej trwania. Pierwszy, kiedy jeden z latarniowców
sta³ siê celem nalotu, w wyniku czego jeden z cz³onków za³ogi (palacz) zosta³
zabity, a sam statek uszkodzony. Drugi, gdy w pobli¿u latarniowca eksplodowa³y dwie dryfuj¹ce miny.
Nietrafiony tytu³ rozdzia³u 6 (Analiza wypadków morskich z udzia³em
statków latarniowych) (13 stron, w tym 3 ilustracje) wynika z nazbyt powierzchownego opracowania tego zagadnienia. Kilka przypisów ma sprawiæ
wra¿enie naukowoci wywodu.
Zakoñczenie (10 stron, w tym 4 pó³stronicowe i 1 ca³ostronicowa ilustracja) nie eksponuje istotnych wniosków, które powinny nasuwaæ siê podczas
8
9

To zas³u¿one pismo w przypisie (s. 45, 214) ma fatalny zapis.
Opowiada³bym siê za podpisem przy rycinie, jak w Studiach.

Polemiki, recenzje i omówienia

303

lektury pracy. Autorka pisze (Autoreferat, s. 7, podobnie s. 199): W oparciu
o analizê wyników badañ mo¿na skonstatowaæ, i¿ przez 150 lat funkcjonowania statków latarniowych na Morzu Ba³tyckim sukcesywnie pojawia³y siê one
jeden po drugim na ró¿nych pozycjach, a rozwój techniki, jaki mia³ miejsce
w omawianym okresie wywiera³ bezporedni wp³yw na unowoczenianie omawianych jednostek. Podsumowuj¹c zamieszczone w pracy wyniki badañ, nale¿y równie¿ zaznaczyæ, i¿ historia latarniowców to tak¿e historia wielu pokoleñ
za³óg. Ludzi, którzy nie bali siê podj¹æ wyzwania, jakim by³a praca i ¿ycie
w bardzo trudnych i specyficznych warunkach. W czasie s³u¿by ¿ycie za³óg
latarniowców czêsto by³o zagro¿one. Tylko w Europie zanotowano 75 wypadków zatoniêæ latarniowców, spowodowanych g³ównie sztormami i kolizjami z
innymi jednostkami w czasie panuj¹cych na morzu mgie³. Równie¿
II wojna wiatowa by³a okresem, który szczególnie tragicznie odcisn¹³ siê na
losach latarniowców i ludzi pe³ni¹cych na nich s³u¿bê. Przywo³aæ tu nale¿y
chocia¿by wypadki, jakie mia³y miejsce na Morzu Ba³tyckim podczas jej trwania. Funkcjonowanie latarniowców przez ca³y czas ich s³u¿by by³o podporz¹dkowane wymogom gwa³townego postêpu technicznego, przejawiaj¹cego siê
miêdzy innymi automatyzacj¹ i eliminowaniem potrzeby bezporedniego zaanga¿owania pracy ludzkiej. Pod koniec XX wieku wprowadzono automatyzacjê latarniowców, przejcie na jednostki bezza³ogowe, a dalszy rozwój techniki
pozwoli³ na stopniowe zastêpowanie statkówlatarni przez automatyczne p³awy, stawy i latarnie morskie, stawiane na dnie morza zgodnie z nowymi technologiami.
Dokonuj¹c analizy przed³o¿onej monografii poczyniæ nale¿y na koniec
jeszcze kilka uwag odnosz¹cych siê do drobnych uchybieñ:
 s. 8  znaki nawigacyjne stosowane by³y przez administracje morskie prawie wszystkich krajów ba³tyckich, z wyj¹tkiem pañstw, które na prze³omie XIX
i XX wieku znajdowa³y siê pod panowaniem Rosji  wskazane pañstwa na
prze³omie wieków nie istnia³y, zatem znaki nawigacyjne nie by³y stosowane;
 s. 9, p. 3, 4 i dalej  zaskakuje w przypisie dodatkowa informacja Przyp.
Aut., jakby kto inny, a nie ona sama czyni³a uwagê;
 s. 26, p. 11  b³êdna data wydania pracy Szubrychta (w Bibliografii poprawnie);
 s. 28  raz g³êbokoæ w stopach, dalej w metrach, dobrze by³oby to ujednoliciæ;
 s. 29  do morskich potêg w XVI wieku zaliczy³bym jeszcze Hiszpaniê;
 s. 30  kontrybucjê dosta³y ju¿ zjednoczone Niemcy, a nie tylko Prusy, choæ
te ostatnie by³y jej najwiêkszym beneficjentem;
 s. 95  przykra literówka, powinno byæ 1885;
 s. 106  ryc. 26 jako ród³o szkicu zakotwiczonego latarniowca podano
nieistniej¹ce Bundesarchiv Greisfswald10;
10 Poprawniej jest w napisanym wspólnie Adamem Szulczewskim rozdziale 7  A. Komorowski, I. Pietkiewicz, A. Szulczewski, op. cit., s. 389. Wiele fragmentów z tego rozdzia³u w pracy
habilitacyjnej przepisanej s³owo w s³owo (np. s. 390).
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 s. 104  podrozdzia³ 4.3.1. Stettiner Haff  czy nie prociej (i poprawniej)
Zalew Szczeciñski, podobnie jak i mapka (s. 107), wszystkie nazwy w jêz.
niemieckim. Jest nawet Ostsee;
 s. 105, tab. 6  nie zgadzaj¹ siê daty i to o kilka lat z tymi podanymi na
mapce (s. 117);
 s. 112  Pozycja Aldergrund  podano daty 18841945, za na mapie (s.
117) jest rok 1941;
 s. 116  pozycja Palmerort jest data 1925, za na mapie strona dalej jest
1926;
 s. 119, p. 79 (tak¿e s. 126, p. 91)  Zbiory Muzeum Brake brak bli¿ej jak
i w Bibliografii. Swoj¹ drog¹, jak¹ wartoæ maj¹ przypisy tego typu, jak
np. Zbiory Muzeum w Olsztynie i nic wiêcej?;
 s. 123  pozycja Kiel podano daty 19241986, za na mapie (s. 117) s¹ inne,
mianowicie 19221967;
 s. 139  Nekmangrund jest rok 1898, by kilka stron dalej niefrasobliwie
napisaæ (s. 138) rok 1899;
 s. 139  Revalstein (inne daty na s.130);
 s. 151  Utgrunden s¹ lata 18631946, za trochê dalej (wklejka po s. 170)
podano daty 18661947;
 s. 154  Jerskullen data 1878, a w innym miejscu (wklejka po s. 170) jest
1879;
 s. 156  Kalkgrundet lata 18731971, a dalej (wklejka po s. 170) podano
18761965;
 s. 157  Malmö Redd 18761969, za na mapce (wklejka po s. 170) jako
pocz¹tkowy jest rok 1880;
 s. 158  Oscarsgrundet 18791961 w innym miejscu (wklejka po s. 170) s¹
lata 18791965;
 s. 160  Kapparstenarne 18831915, za (wklejka po s. 170) data koñcowa
to rok 1927.
Mo¿na tak bez koñca. Na szczêcie monografia nie jest objêtociowo
du¿a, szkoda ¿e zabrak³o indeksów, pozwoli³oby to autorce unikn¹æ wielu
b³êdów oraz ujednoliæ pisowniê. I jeszcze jednak uwaga. Iwona Pietkiewicz
(s. 18) w recenzowanej pracy zaznaczy³a: Monografia ma charakter naukowy,
ale napisana zosta³a równie¿ z intencj¹ rozbudzenia zainteresowania wród
osób zajmuj¹cych siê przedstawion¹ tematyk¹
. Skromnie doda³a, mimo
przedstawienia pracy jako rozprawy habilitacyjnej, która rz¹dzi siê swoimi
wymogami, ¿e jej monografia nie pretenduje do miana opracowania ca³kowicie wyczerpuj¹cego tematykê ba³tyckich latarniowców (s. 18). Trudno siê
z tym nie zgodziæ, tote¿ tematyka ba³tyckich latarniowców nadal czeka na
swojego uczciwego badacza, znaj¹cego i stosuj¹cego poprawny warsztat pracy
historyka.
Norbert Kasparek
(Olsztyn)
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Jurij Makar, Witalij Makar, Mychaj³o Hornych, Anatolij Saliuk, Â³ä
äåïîðòàö³¿ äî äåïîðòàö³¿. Ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ õîëìñüêî-ï³äëÿñüêèõ
óêðà¿íö³â (19151947), t. 13, Dom Wydawniczy Bukrek, Czerniowce
20112015.
Dzieje stosunków polsko-ukraiñskich oraz przesz³oæ polsko-ukraiñskiego pogranicza kulturowego s¹ trudnym obszarem badañ historycznych. Nadal ¿ywa trauma wydarzeñ z okresu II wojny wiatowej i wczesnopowojennych oraz wci¹¿ obecna polityzacja pamiêci zbiorowej nie sprzyjaj¹ ch³odnym
rozwa¿aniom nad wspóln¹ histori¹ Polaków i Ukraiñców. Dyskurs historyczny, zw³aszcza w odniesieniu do XX-wiecznych relacji pomiêdzy obu narodami,
wci¹¿ niewolny jest od emocji, a jego uczestnicy nierzadko albo sami ulegaj¹
namiêtnociom, albo staj¹ siê ich obiektem (casus prof. Grzegorza Motyki)1.
Wspomniane trudnoci nie zwalniaj¹ jednak historyków z obowi¹zku
rzetelnego analizowania procesów i wydarzeñ sk³adaj¹cych siê na wspólne
dzieje obu narodów. Oczekiwaæ nale¿y, ¿e eksploracji badawczej podlegaæ
bêd¹ nie tylko najbardziej newralgiczne czy kontrowersyjne kwestie, ale tak¿e ca³y szereg mniej znanych zagadnieñ, stanowi¹cych jednak w³aciwe t³o
historycznych, polsko-ukraiñskich relacji.
Mylê ¿e oba powy¿sze postulaty spe³nia trzytomowe dzie³o Â³ä
äåïîðòàö³¿ äî äåïîðòàö³¿. Ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ õîëìñüêî-ï³äëÿñüêèõ
óêðà¿íö³â (19151947) (Od deportacji do deportacji. Ukraiñskie ¿ycie spo³eczno-polityczne na Che³mszczynie i Podlasiu (19151947). Publikacja zosta³a
wydana w 2015 r. przez Dom Wydawniczy Bukrek, a jej autorami s¹ czterej
ukraiñscy historycy: Jurij Makar, Witalij Makar, Mychaj³o Hornyh, Anatolij
Saliuk (Saliuk jest wspó³autorem jedynie tomu 1.).
Autorzy, zwi¹zani (dwaj pierwsi) z Czerniowieckim Uniwersytetem Narodowym im. Jurija Fedkowycza, ciesz¹c siê uznaniemw ukraiñskim rodowisku naukowym, nie s¹ przy tym osobami anonimowymi w rodowisku
polskim. Dotyczy to zw³aszcza najstarszego z wymienionych, prof. Jurija
Makara, stale wspó³pracuj¹cego m.in. z UMCS i Uniwersytetem Rzeszowskim. Makar, który od lat uczestniczy w konferencjach i seminariach powiêconych stosunkom polsko-ukraiñskim, konsekwentnie wystêpuje jako orêdownik pojednania i wspó³pracy obu narodów. Nabiera to szczególnego
znaczenia, je¿eli wemie siê pod uwagê, ¿e ukraiñski naukowiec urodzi³ siê
w granicach II RP, na Che³mszczynie, sk¹d ju¿ w okresie powojennym jego
rodzina zosta³a przymusowo przesiedlona do ZSRR.
I to w³anie owej che³mskiej to¿samoci i utraconej ma³ej ojczynie powiêci³ prof. Makar, wraz z trzema wspó³autorami, swoje dzie³o. A jest to pozycja,
1 Prof. Grzegorz Motyka jest doæ regularnie krytykowany przez niektóre rodowiska
kresowe za prezentowanie w swych publikacjach  zdaniem przedstawicieli tych rodowisk
 pogl¹dów proukraiñskich, a nawet dzia³anie na rzecz ukraiñskiej racji stanu, zob. Tupet
Ukraiñca dr. Grzegorza Motyki, http://www.kresykedzierzynkozle.home.pl/page90.php [dostêp:
25 lipca 2016].
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nale¿y przyznaæ, monumentalna. Trzy tomy, wydane w latach 20112015
(tom 1: 2011, tom 2: 2014, tom 3: 2015) licz¹ sobie ³¹cznie 2740 stron, co
czyni publikacjê o skomplikowanych losach Ukraiñców na Che³mszczynie
pozycj¹ wykraczaj¹c¹ poza ramy standardowej monografii.
Przyjêty uk³ad powsta³ej na przestrzeni blisko 10 lat pracy (tom 1. by³
rezultatem kilkuletnich badañ), wynika z pierwotnej koncepcji, ale te¿
z powsta³ej po wydaniu pierwszej czêci pracy potrzeby rozszerzenia b¹d
dopracowania ju¿ poruszonych kwestii. St¹d dosyæ nieoczywista struktura
publikacji, któr¹ nale¿y pokrótce omówiæ.
Tom 1. sk³ada siê z dwunastu rozdzia³ów, pos³owia oraz niezwykle przydatnego indeksu osobowo-geograficznego. Chronologiczno-problemowy uk³ad
pracy wydaje siê zasadny, za czytelnik bez trudu znajduje informacje
i o burzeniu cerkwi na Che³mszczynie, i o konflikcie w okresie II wojny
wiatowej i o Akcji Wis³a oraz jej bezporednich nastêpstwach. Mniej czytelny jest uk³ad kolejnych dwóch tomów, wynikaj¹cy  jak wspomniano
 z rozwiniêcia pierwotnej koncepcji pracy. Tom 2. sk³ada siê z trzech zró¿nicowanych czêci  pierwsza z nich, podzielona z kolei na dwa rozdzia³y, nosi
nie bez przyczyny tytu³ Refleksje badawcze. Tytu³ trafnie oddaje treæ, gdy¿
o ile rozdzia³ 1. stanowi niejako kontynuacjê tomu 1. i ma charakter podsumowania zró¿nicowanych losów Ukraiñców z Che³mszczyzny, rozdzia³ 2., zatytu³owany Dylemat Ukraiñców Polski w XX wieku, jest ogóln¹, choæ nie
pozbawion¹ wartoci poznawczych, refleksj¹ na temat XX-wiecznych stosunków polsko-ukraiñskich. Czêæ druga tomu 2. sk³ada siê z 64 krótkich tekstów wspomnieniowych Ukraiñców z Che³mszczyzny (i nie tylko), którzy
zmuszeni byli opuciæ po II wojnie wiatowej swoj¹ ma³¹ ojczyznê. Wreszcie
czêæ trzecia tomu 2. zawiera ponad 100 stron dokumentów ród³owych,
dotycz¹cych podjêtej w pracy problematyki. Tom 3. ma podobny uk³ad jak
tom 2., sk³adaj¹c siê z refleksji badawczej (w dwóch rozdzia³ach autorzy
przybli¿yli organizacje ziomkowskie przesiedleñców z Che³mszczyzny na
Ukrainie, a tak¿e ¿ycie zbiorowe Ukraiñców pozosta³ych w Polsce), wspomnieñ oraz blisko 400 stron dokumentów ród³owych.
Choæ w tytule pracy wyranie zosta³y zaznaczone granice czasowe 1915
1947, zamykaj¹ce w klamry okres od bie¿eñstwa (Áåæåíñòâî) che³mskich
Ukraiñców w czasie I wojny wiatowej, do przesiedleñ Ukraiñców w ramach
Akcji Wis³a, wywód historyków siêga w zasadzie czasów wspó³czesnych.
Jest to pochodn¹ wspomnianej ewolucji pracy i podejmowania przez autorów
kolejnych  swoj¹ drog¹ bardzo interesuj¹cych  w¹tków.
Na podkrelenie zas³uguje bogata baza ród³owa (choæ pierwsza uwaga
dotyczyæ musi zaskakuj¹cego w przypadku tego typu pozycji braku bibliografii). Z treci mo¿emy dowiedzieæ siê, ¿e autorzy korzystali w szerokim zakresie zarówno z archiwów ukraiñskich, jak i kanadyjskich (archiwa w Ottawie
i Edmonton, zawieraj¹ce bogat¹ dokumentacjê dotycz¹c¹ emigracji ukraiñskiej) oraz polskich (AP w Lublinie, AAN, CAW). Autorzy przeprowadzili
ponadto dosyæ szczegó³ow¹ kwerendê prasow¹, przede wszystkim w prasie
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ukraiñskiej omawianego okresu. Uzupe³nieniem bibliografii s¹ wspomnienia,
dokumenty wydane drukiem i opracowania.
Warto wspomnieæ, ¿e autorzy opatrzyli dzie³o spisem treci, przedmow¹
i pos³owiem a¿ w piêciu jêzykach. Obok jêzyka publikacji  ukraiñskiego
 czytelnik znajdzie wymienione czêci publikacji w jêzykach rosyjskim, polskim, angielskim i niemieckim. Bez w¹tpienia u³atwia to orientacjê w tematyce pracy odbiorcy nie w³adaj¹cemu jêzykiem ukraiñskim.
* * *
Autorzy, trzeba przyznaæ, podjêli siê niezwykle ambitnego zadania.
W przedmowie wskazuj¹, ¿e celem pracy jest opowiedzieæ o ukraiñskiej
tragedii narodowej (òðàã³÷íó äîëþ) pierwszej po³owy XX w. na Che³mszczynie i Podlasiu. Pragnêlimy ukazaæ tragiczne losy Ukraiñców che³msko-podlaskich w ci¹gu dziesiêcioleci miêdzy tzw. bie¿eñstwem do Rosji 1915 r.,
a nastêpn¹ deportacj¹, rozpoczêt¹ pod postaci¹ wymiany ludnoci pod koniec
II wojny wiatowej, dla uspokojenia mocnych tego wiata, w 1944 r.2
Jest to wa¿na deklaracja. Trzytomowa publikacja nie stanowi bowiem
obiektywnej monografii polsko-ukraiñskiego pogranicza kulturowego, lecz
jest osadzon¹ gdzie pomiêdzy tradycyjn¹ historiografi¹ a antropologi¹ historyczn¹ prób¹ skonstruowania narracji na temat przerwanych dziejów spo³ecznoci ukraiñskiej w jej kresowej (z ukraiñskiego punktu widzenia) ma³ej
ojczynie, w czêci tzw. Zakerzonia (Çàêåðçîííÿ)3. Propozycj¹ interpretacyjn¹
autorów jest ujêcie wygnania jako kategorii badawczej porz¹dkuj¹cej przesz³oæ spo³ecznoci Ukraiñców che³msko-podlaskich, a tak¿e stanowi¹cej ród³o ich wspó³czesnej identyfikacji i to¿samoci. Ow¹ archeologiê pamiêci
cechuje jednoczenie bardzo silnie zaznaczona ukraiñska optyka narracji.
Subiektywny dyskurs, jaki proponuj¹ autorzy, sk³ania do dyskusji i polemik. Polem do dysputy jest niew¹tpliwie metodologia badañ. Ukraiñscy uczeni z podziwu godn¹ skrupulatnoci¹ dokonuj¹ mikroanalizy róde³ historycznych, wnioskuj¹c na tej podstawie na temat szerszych problemów w historii,
jak stosunki polsko-ukraiñskie. Czy jednak dziesi¹tki czy setki pojedynczych
zdarzeñ mo¿na poddaæ generalizacji, de facto dekontekstualizuj¹c obszar badawczy? Czy mo¿na wyprowadzaæ wnioski ogólne, jednoczenie fragmentaryzuj¹c badan¹ rzeczywistoæ?
Jest to metoda sporna. W konsekwencji te ustêpy, które np. odnosz¹ siê
do problematyki stosunków polsko-ukraiñskich w czasie II wojny wiatowej,
w tym do polityki Polskiego Pañstwa Podziemnego wobec problemu ukraiñskiego, pozostawiaj¹ pewien niedosyt i potrzebê polemiki. Nie sposób bowiem
2 J. Makar, W. Makar, M. Hornych, A. Saliuk, Â³ä äåïîðòàö³¿ äî äåïîðòàö³¿. Ñóñï³ëüíîïîë³òè÷íå æèòòÿ õîëìñüêî-ï³äëÿñüêèõóêðà¿íö³â (19151947), t. 1, Czerniowce 2011, s. 63, 79.
3 Publicystyczne okrelenie stosowane na Ukrainie na okrelenie ziem etnicznie ukraiñskich, które w 1945 r. znalaz³y siê na zachód od linii Curzona, na terytorium Polski.
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tego jak¿e z³o¿onego zagadnienia rozpatrywaæ w ujêciu regionalnym, bez
uwzglêdnienia wieloaspektowoci problemu. Prowadzi to do ma³o precyzyjnych uproszczeñ.
Przyk³adem mo¿e byæ podrozdzia³ powiêcony postawie polskiego podziemia wobec Ukraiñców. Autorzy przekonuj¹ w nim m.in., ¿e polityka podziemia prolondyñskiego wzglêdem Ukraiñców che³msko-podlaskich nie ró¿ni³a
siê od polityki przedwojennych rz¹dów, za sami Ukraiñcy byli lekkomylnie
oskar¿ani (áåçîãëÿäíî çâèíóâà÷åíî) o zdradê i kolaboracjê z okupantem niemieckim4. Jest to chyba zbyt daleko id¹cy skrót mylowy, wymagaj¹cy szerszego odniesienia siê do kwestii ukraiñskiej w polityce polskiego podziemia
(mimo wszystko niebêd¹cej prost¹ recepcj¹ kontrowersyjnej polityki pónej
sanacji), a tak¿e g³êbszej analizy kwestii zdrady i kolaboracji obywateli RP
niepolskiego pochodzenia oraz spojrzenia na tê kwestiê z polskiej perspektywy. Warto zwróciæ uwagê, ¿e w polskiej literaturze wymieniæ mo¿na ca³kiem
sporo pozycji odnosz¹cych siê do tych zagadnieñ5.
Na marginesie mo¿na wspomnieæ, ¿e autorzy wyra¿aj¹ ¿al, ¿e sprawa
kolaboracji ukraiñskiej nie znalaz³a do tej pory obiektywnego badacza spoza
Ukrainy6. Byæ mo¿e s³uszny jest postulat, by tematyk¹ t¹ zainteresowa³ siê
badacz spoza krêgu historyków polskich i ukraiñskich, mog¹cy sine ira et
studio, wie¿ym okiem spojrzeæ na ten problem (w tym miejscu nie sposób
nie wspomnieæ o interesuj¹cym spojrzeniu na polsko-sowieck¹ rozgrywkê
o Ukrainê pióra amerykañskiego historyka Timothy Snydera)7. Trzeba jednak¿e wspomnieæ, ¿e w ostatnich latach (ju¿ po wydaniu 1. tomu recenzowanej
pracy) polska literatura wzbogaci³a siê o kilka pozycji, które bez w¹tpienia
poszerzaj¹ nasz¹ wiedzê o charakterze wspó³pracy Ukraiñców z III Rzesz¹8.
Dyskusyjn¹ stron¹ ksi¹¿ki jest terminologia odzwierciedlaj¹ca emocje
pisz¹cych. Emocje  dodajmy  autorów rodzinnie zwi¹zanych ze spo³ecznoci¹ ukraiñsk¹ na Che³mszczynie i patrz¹cych przez pryzmat traumy powojennych losów cz³onków tej spo³ecznoci. W konsekwencji otrzymujemy ci¹g
kilku kolejnych podrozdzia³ów zatytu³owanych: Øêîäèòè óêðà¿íöÿì ïðè
4

J. Makar, W. Makar, M. Hornych, A. Saliuk, op. cit., s. 473.
Autorzy powo³uj¹ siê m.in. na G. Motyka, Tak by³o w Bieszczadach. Walki polsko-ukraiñskie 19431948, Warszawa 1999; R. Torzecki, Polacy i Ukraiñcy. Sprawa ukraiñska w czasie
II wojny wiatowej na terenie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1993. Wród innych pozycji wymieniæ mo¿na m.in. idem, Kontakty polsko-ukraiñskie na tle problemu ukraiñskiego w polityce
polskiego rz¹du emigracyjnego i podziemia (19391944), Dzieje Najnowsze, 1981, z. 12;
C. Partacz, Problem ukraiñski w polityce rz¹du na uchodstwie i polskiego pañstwa podziemnego w latach 19391945, w: PolskaUkraina: trudne pytania, t. 4, Warszawa 1999; C. Partacz,
K. £ada, Polska wobec ukraiñskich d¹¿eñ niepodleg³ociowych w czasie II wojny wiatowej,
Toruñ 2003; K. Grünberg i B. Sprengel, Trudne s¹siedztwo. Stosunki polsko-ukraiñskie w XXX
wieku, Toruñ 2005; A.L. Sowa, Stosunki polsko-ukraiñskie 19391947, Kraków 1998.
6 J. Makar, W. Makar, M. Hornych, A. Saliuk, op. cit., s. 473.
7 T. Snyder, Tajna wojna. Henryk Józewski i polsko-sowiecka rozgrywka o Ukrainê, Kraków 2008.
8 Mo¿na wymieniæ np. wnikliwe studium ideologii OUN i UPA autorstwa Adama Podhajeckiego, zob. A. Podhajecki, OUN i UPA pod skrzyd³ami III Rzeszy, Warszawa 2013.
5

Polemiki, recenzje i omówienia

309

ï³äòðèìö³ í³ìö³â (Szkodziæ Ukraiñcom przy poparciu Niemców), Íîâèé åòàï
çëî÷èí³â ïðîòè çíåäîëåíèõ óêðà¿íö³â (Nowy etap zwalczania pokrzywdzonych
Ukraiñców), Íàñòóïíà õâèëÿ òåðîðó (Nastêpna fala terroru), Âèíà
íåâèííèõ: â³äïëàòí³ àêö³¿ïðîòè áåççàõèñíèõ (Wina niewinnych: akcje odwetowe na bezbronnych), Â³ä ïîîäèíîêèõ âáèâñòâ äî ïîâíîãî çíèùåííÿ (Od politycznych mordów do pe³nej zag³ady)9.
Czy zatem polityk¹ polskiego podziemia wobec che³msko-podlaskich
Ukraiñców by³y mord, terror i zag³ada? W tym miejscu znów powracamy do
kluczowego problemu niemo¿noci wyodrêbnienia problemu relacji polskoukraiñskich na Lubelszczynie od kwestii ukraiñskiej potraktowanej ca³ociowo. Polska historiografia stoi na stanowisku, ¿e eskalacja akcji antyukraiñskich na Che³mszczynie by³a konsekwencj¹ wieci, które przynosili
uchodcy z Wo³ynia i Galicji Wschodniej, nie za samoistnym planem fizycznego zniszczenia spo³ecznoci ukraiñskiej. Stosunek si³ na Lubelszczynie
przemawia³ na korzyæ Polaków, wiêc i relacja miêdzy liczb¹ ofiar po obu
stronach by³a inna ni¿ na wschód od Bugu10. Autorzy jednak interpretacjê
tak¹ wyranie odrzucaj¹.
W tym miejscu nale¿y podkreliæ, ¿e akcentowanie znaczenia czystek
etnicznych (ludobójstwa  jak g³osi uchwa³a Sejmu RP z 22 lipca 2016 r.) na
Wo³yniu i w Ma³opolsce Wschodniej nie zmienia faktu, ¿e niektóre dzia³ania
polskie przeciwko Ukraiñcom, jak np. mord ludnoci cywilnej w Sahryniu,
tak¿e nosi³y znamiona terroru (przy czym wród polskich i ukraiñskich historyków istniej¹ zasadnicze rozbie¿noci co do motywacji dzia³añ polskiego
podziemia).
Powy¿ej nakrelone ró¿nice w spojrzeniu historyków ukraiñskich i dorobkiem rodzimej historiografii nie s¹ ¿adnym novum w badaniu relacji polsko-ukraiñskich. Polemika siêga g³êbiej ni¿ sama tylko interpretacja i ocena
faktów, genez¹ tkwi bowiem w ró¿ni¹cych siê paradygmatach badawczych.
Siêgnijmy zatem po to, co nie powinno dzieliæ, a co jest byæ mo¿e najbardziej wartociow¹ poznawczo czêci¹ trzytomowej pracy. Autorzy podjêli
mrówczy trud, rekonstruuj¹c schy³ek i rozpad ukraiñskiej spo³ecznoci
Che³mszczyzny w latach 40. (w pracy pojawia siê ponad 2200 nazwisk).
Drobiazgowe wyliczenia (zw³aszcza w rozdzia³ach 9. i 10. w tomie 1.), poparte
bogatym objêtociowo materia³em wspomnieniowym, stanowi¹ faktografiê,
której nie sposób pomin¹æ (nawet, je¿eli w celach polemicznych) w studiach
i nad dziejami Ukraiñców w Polsce, i nad histori¹ regionaln¹ Lubelszczyzny,
wreszcie nad stosunkami polsko-ukraiñskimi w okresie II wojny wiatowej
i w pierwszych latach powojennych.
Za szczególnie interesuj¹ce uwa¿am studia autorów nad dalszymi dziejami przesiedlonych z Che³mszczyzny Ukraiñców w Polsce, Zwi¹zku Radziec9 J. Makar, W. Makar, M. Hornych, A. Saliuk, op. cit., s. 19, 480, 483, 486, 491, 495.
T³umaczenia pochodz¹ od autorów.
10 G. Motyka, Ukraiñska partyzantka 19421960. Dzia³alnoæ Organizacji Ukraiñskich
Nacjonalistów i Ukraiñskiej Powstañczej Armii, Warszawa 2015, s. 395.
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kim, wreszcie niepodleg³ej Ukrainie. Rozdzia³y powiêcone temu zagadnieniu
(g³ównie w 2. i 3. tomie) pokazuj¹ proces nie³atwej adaptacji do nowych
warunków ¿ycia, przewa¿nie w obcym rodowisku. Ale jest to nie tylko studium kszta³towania opartej o wartoci etniczne (pamiêæ miejsca zamieszkania, przywi¹zanie do ziemi, poczucie wspólnoty narodowej i religijnej) to¿samoci wygnañców, ale tak¿e analiza budowy form ¿ycia zbiorowego,
pozwalaj¹cego na kultywowanie owej to¿samoci i ewokacjê aksjologicznych
wartoci. Autorzy, niejako na zasadzie epilogu przerwanego nagle ¿ycia zbiorowego spo³ecznoci ukraiñskiej na Che³mszczynie, przybli¿aj¹ dzia³alnoæ
organizacji ziomkowskich na wspó³czesnej Ukrainie (Zjednoczenie Zakerzoñców czy Kongres Ukraiñców Che³mszczyzny i Podlasia).
Godnym przemylenia postulatem badawczym wydaj¹ siê studia komparatystyczne nad genez¹, dzia³alnoci¹, ale tak¿e formami kultywowania pamiêci oraz percepcj¹ obecnej rzeczywistoci politycznej (np. w zakresie stosunków polsko-ukraiñskich) przez ukraiñskie organizacje ziomkowskie,
skupiaj¹ce Ukraiñców z Lubelszczyzny i Podkarpacia oraz polskie organizacje kresowe dzia³aj¹ce po 1939 r. na emigracji, a od blisko trzech dekad tak¿e
w Polsce. W tym kontekcie recenzowana praca mo¿e byæ istotnym przyczynkiem do dalszych badañ11.
* * *
Praktyka pokazuje, ¿e budowanie relacji polsko-ukraiñskich w oparciu
o prawdê historyczn¹ nie jest ³atwe. Ka¿da g³êbsza analiza wydarzeñ z przesz³oci, siêgniêcie do faktów, liczb, unaocznia, jak wielkie s¹ rozbie¿noci
w badaniach historyków polskich i ukraiñskich i jak rozbie¿noci te przenikaj¹ do wiadomoci historycznej obu narodów. Dotyczy to polityki narodowociowej II RP, stosunków polsko-ukraiñskich w okresie II wojny wiatowej
czy Akcji Wis³a, któr¹ autorzy recenzowanej pracy okrelaj¹ mianem przestêpczej i haniebnej12, a która wród polskich badaczy doczeka³a siê mo¿e
nie pochwa³, ale du¿o wiêkszego zrozumienia czy prób racjonalizacji.
Podczas promocji Od deportacji do deportacji
w 2015 r. w murach
Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. J. Fedkowycza, w której
ni¿ej podpisany mia³ przyjemnoæ uczestniczyæ, prof. Jurij Makar wypowiedzia³ wa¿ne, powtórzone w publikacji (w czêci skierowanej do czytelnika
polskiego) s³owa. Jak twierdzi uczony z Czerniowiec, rol¹ badaczy ukraiñskich jest zachowanie pamiêci narodowej, która jednoczenie nie godzi
w pamiêæ historyczn¹ narodu polskiego i innych narodów, za wspólnym
11 Autor niniejszej recenzji w swej dzia³alnoci badawczo-naukowej zajmuje siê m.in. dzia³alnoci¹ polskich organizacji kresowych na uchodstwie, por. P. Gotowiecki, O Polskê z Wilnem
i Lwowem. Zwi¹zek Ziem Pó³nocno-Wschodnich RP (19421955), Warszawa 2012.
12 J. Makar, W. Makar, M. Hornych, A. Saliuk, op. cit., s. 781, J. Makar, W. Makar,
M. Hornych, Â³ä äåïîðòàö³¿ äî äåïîðòàö³¿. Ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå æèòòÿ õîëìñüêî-ï³äëÿñüêèõ óêðà¿íö³â
(19151947), t. 2, Czerniowce 2014, s. 82.
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zadaniem uczonych z obu krajów jest taka ocena wspólnej przesz³oci, która
opieraæ siê bêdzie na wzajemnym szacunku wobec poniesionych z obydwu
stron ofiar13.
Czy zatem recenzowane dzie³o przybli¿a nas do realizacji owych postulatów? Odpowied, w moim przekonaniu, jest dwojaka.
Z jednej strony badacze ukraiñscy, wykonuj¹c tytaniczn¹ pracê w zakresie rekonstrukcji faktów i wydarzeñ, nie wychodz¹ poza dotychczasowy paradygmat przyjêty przez ukraiñskich historyków. Wynikaj¹ca z owego paradygmatu interpretacja pojedynczych faktów i procesów historycznych, z mocnym
akcentowaniem rozci¹gniêtej w czasie genezy konfliktu polsko-ukraiñskiego,
dominuj¹cej roli III Rzeszy i ZSRR w jego eskalacji i z przyjêciem w³asnej
metodologii badania skali ofiar, by³a wród polskich historyków niejednokrotnie krytykowana (podobnie jak polskie podejcie do omawianych wydarzeñ
jest krytykowane na Ukrainie). Zapewnie tak¿e szereg wniosków wynikaj¹cych z omawianej pracy poddanych zostanie konstatacji przez historyków
polskich zajmuj¹cych siê problematyk¹ ukraiñsk¹.
Z drugiej jednak strony trzytomowe dzie³o, którego wartoci badawczej
nie sposób zakwestionowaæ, mo¿e staæ siê przyczynkiem do dyskusji, które
przynios¹ o¿ywczy efekt dla stanu badañ nad stosunkami polsko-ukraiñskimi. Nic bowiem nie mo¿e byæ gorszego dla owych badañ, ni¿ dreptanie po
udeptanych cie¿kach, prêdzej czy póniej prowadz¹ce do mitologizacji. Perspektywa ukraiñska i dorobek badaczy z Czerniowiec mog¹ staæ siê przedmiotem polemik, natomiast nie powinny byæ zlekcewa¿one.
Wypada oczekiwaæ, ¿e dzie³o czerniowieckich naukowców zostanie przynajmniej w skondensowanej formie wydane w jêzyku polskim. Dotyczy
wszak spo³ecznoci ukraiñskiej, ale zamieszkuj¹cej ziemiê, która ju¿ na zawsze pozostanie ma³¹ ojczyzn¹ przedstawicieli dwóch s¹siednich narodów.
Pawe³ Gotowiecki
(Ostrowiec wiêtokrzyski)

XI Zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1990), opracowanie, wybór i przygotowanie do druku Marek Jab³onowski, W³odzimierz Janowski, Grzegorz So³tysiak, Warszawa 2014, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, ss. 319.
Staraniem Wydzia³u Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego, Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Fundacji Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL ukaza³a siê kolejna publikacja z cyklu
Polska mniej znana 19441989. Nale¿y nadmieniæ, i¿ jest to bodaj dziewi¹ty
13

Ibidem, s. 50, 780.
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tom tej serii, której pocz¹tek siêga roku 20041. W nastêpnych latach doæ
regularnie pojawia³y siê kolejne prace z tego cyklu, zas³uguj¹ce na uwagê
historyka, bo zawieraj¹ce dokumenty urzêdowe, które stanowi¹ cenne ród³o
historyczne do badañ nad PRL2.
Wracaj¹c jednak do recenzowanej pracy zauwa¿amy, s³usznie uznali, ¿e
co prawda pod wzglêdem chronologicznym publikacja ta nie mieci siê ju¿
w okresie istnienia tzw. Polski Ludowej, niemniej jednak autorzy tomu s³usznie uznali, ¿e XI Zjazd PZPR stanowi³ bezporednie nastêpstwo zmian spo³eczno-politycznych w kraju, które mia³y miejsce jeszcze w okresie istnienia PRL,
a wiêc mo¿na uznaæ, i¿ spe³niaj¹ wymagania merytoryczne publikowanej serii.
Recenzowana praca, w której starano siê zaprezentowaæ najwa¿niejsze
dokumenty XI Zjazdu PZPR, sk³ada siê z obszernego wstêpu redaktorów
tomu (s. 541) oraz 22 opublikowanych dokumentów, które zosta³y podzielone niejako na dwie czêci. Czêæ pierwsza zawiera 6 obszernych dokumentów
o podstawowym znaczeniu (s. 43175), natomiast jako za³¹czniki prezentowanych jest 16 kolejnych (s. 177271). Nastêpnie zamieszczono spis publikowanych dokumentów (s. 273274), wykaz skrótów wystêpuj¹cych w dokumentach i biogramach (s. 275279), biogramy osób, których nazwiska wystêpuj¹
w dokumentach XI Zjazdu PZPR (s. 281305), indeks osób (s. 307313) oraz
streszczenie w jêzyku angielskim (s. 315318). Wszystkie dokumenty, które
wczeniej nie by³y publikowane, przechowywane s¹ w zasobie Archiwum Akt
Nowych w Warszawie, przy czym 21 z nich znajduje siê zespole akt KC PZPR,
natomiast jeden w aktach Jerzego Majki.
We wstêpie czytamy, i¿ zamiarem wydawców tomu by³ powrót do problematyki prze³omu 1989/1990 [ ] przedstawienie dokumentów i ustaleñ
XI Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (s. 7). W czêci pierwszej
publikowanych dokumentów zamieszczono stenogramy obrad plenarnych
i wyst¹pienia delegatów w dyskusji zjazdowej, natomiast w za³¹cznikach
znajduj¹ siê uchwa³y zjazdowe, porz¹dek regulaminu obrad, projekty sk³adów osobowych poszczególnych komisji i prezydium zjazdowego, sprawozda1

Zob. Narady i telekonferencje kierownictwa PZPR w latach 19801981, oprac., wybór i przygotowanie do druku M. Jab³onowski, W. Janowski, W. W³adyka, Warszawa 2004.
2 Zob. Protoko³y z odpraw, zjazdów i narad kierownictwa Departamentu Wiêziennictwa
Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego z naczelnikami wiêzieñ i obozów pracy (19441954),
oprac., wybór i przygotowanie do druku M. Jab³onowski, W. Janowski, Warszawa 2006; Protoko³y VI i VII Plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z 1956 r.,
oprac., wybór i przygotowanie do druku W. W³adyka, W. Janowski, Warszawa 2007; Polski rok
1989. Sukcesy, zaniechania, pora¿ki, cz. 1 i cz. 2, red. nauk. M. Jab³onowski, S. Stêpka,
S. Sulowski, Warszawa 2009; Dokumenty centralnych w³adz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej marzec-listopad 56, oprac., wybór i przygotowanie do druku M. Jab³onowski, W. Janowski, A. Skrzypek, W. W³adyka, Warszawa 2009; Proces Romana Romkowskiego, Józefa Ró¿añskiego i Anatola Fejgina w 1957 roku, cz. 1 i cz. 2, oprac., wybór i przygotowanie do druku
M. Jab³onowski, W. Janowski, Warszawa 2011; Komisja Tadeusza Grabskiego (1981 r.), oprac.,
wybór i przygotowanie do druku M. Jab³onowski, W. Janowski, Warszawa 2013; Zwrot polityczny 48. Miêdzy polsk¹ drog¹ a projektem uniwersalnym, cz. 1, oprac. nauk. M. Jab³onowski,
W. W. Jakubowski, T. Krawczak, Warszawa 2013.
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nia z realizacji uchwa³ poprzedniego X Zjazdu PZPR, a tak¿e dzia³alnoci
Biura Politycznego, Komitetu Centralnego oraz Centralnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej w latach 19861990. Ponadto w publikowanym zbiorze dokumentów zamieszczono uchwa³ê XI Zjazdu o zakoñczeniu dzia³alnoci PZPR,
o przekazaniu maj¹tku partii, a tak¿e sprawozdanie Komisji Mandatowej
XI Zjazdu PZPR. Ka¿dy dokument opatrzono w kolejny numer, nag³ówek,
gdzie umieszczono datê wystawienia dokumentu, metryczkê okrelaj¹c¹ charakter dokumentu, jego formê zewnêtrzn¹ oraz sygnaturê akt. Je¿eli uznano
to za zasadne, pod dokumentem zamieszczano równie¿ przypisy.
Pod koniec lat 80. ubieg³ego wieku sytuacja spo³eczno-polityczna w kraju
by³a coraz bardziej napiêta. Wobec stale pogarszaj¹cej siê sytuacji gospodarczej i finansowej pañstwa, co w praktyce przejawia³o siê wzrostem inflacji,
chronicznym brakiem towarów w sklepach oraz wzrostem kosztów utrzymania, a tak¿e wzmagaj¹cych siê represji w³adz wobec opozycji, coraz czêciej
dochodzi³o do akcji strajkowych. Pierwsza fala strajków wybuch³a wiosn¹,
a kolejna latem 1988 r. Mimo i¿ w³adzom uda³o siê te strajki wygasiæ, to
jednak coraz bardziej narasta³ stopieñ niezadowolenia spo³ecznego. Spowodowa³o to decyzjê o podjêciu przez komunistów rozmów z czêci¹ solidarnociowej opozycji, co w konsekwencji doprowadzi³o do zawarcia porozumienia przy
okr¹g³ym stole. Jednak¿e istotny prze³om nast¹pi³ dopiero po sromotnie
przegranych przez przewodni¹ si³ê narodu wyborach parlamentarnych, które odby³y siê w czerwcu 1989 roku. Wp³ynê³o to negatywnie na i tak ju¿
fatalne nastroje wród wiêkszoci cz³onków PZPR, co skutkowa³o m.in. coraz
ni¿sz¹ aktywnoci¹ organizacji partyjnych i masowym opuszczaniem ich szeregów. Coraz bardziej w spo³eczeñstwie ros³a te¿ niechêæ do partii komunistycznej. W takiej atmosferze 27 stycznia 1990 r. w Sali Kongresowej Pa³acu
Kultury i Nauki w Warszawie rozpocz¹³ obrady XI Zjazd PZPR. Obrady
ochrania³y znaczne si³y milicyjne, poniewa¿ na zewn¹trz demonstrowa³y setki osób, g³ównie dzia³aczy Konfederacji Polski Niepodleg³ej, Niezale¿nego
Zrzeszenia Studentów oraz Solidarnoci Walcz¹cej, ale tak¿e zwyk³ych warszawiaków. Mimo styczniowych ch³odów atmosfera wród demonstrantów
by³a dosyæ gor¹ca. Dosz³o do przepychanek z interweniuj¹c¹ milicj¹. Z kolei
znaczna czêæ delegatów w dyskusji zjazdowej nie wykazywa³a wiêkszej aktywnoci. Nale¿y zgodziæ siê z redaktorami tomu, którzy we wstêpie podkrelaj¹, ¿e wówczas wiêkszoæ cz³onków PZPR cechowa³ pesymizm, apatia,
a tak¿e brak wiary w dalszy sens dzia³alnoci partii (s. 37). Warto te¿ przypomnieæ, ¿e po rozwi¹zaniu PZPR uchwa³¹ zjazdow¹ z 29 stycznia 1990 r.
zdecydowana wiêkszoæ sporód 1200 delegatów opowiedzia³a siê za przekszta³ceniem zjazdu w kongres za³o¿ycielski nowej partii politycznej  Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej. Nale¿y tak¿e odnotowaæ, ¿e czêæ delegatów bêd¹ca zwolennikami by³ego I sekretarza KW PZPR w Gdañsku,
Tadeusza Fiszbacha, opuci³a salê obrad, by jeszcze tego roku utworzyæ Polsk¹ Uniê Socjaldemokratyczn¹.
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W czêci pracy, w której zamieszczono biogramy osób, dostrze¿ono kilka
b³êdów oraz niecis³oci. Co prawda Leonid Bre¿niew od 1966 r. sprawowa³
funkcjê sekretarza generalnego KC KPZR, ale przecie¿ do w³adzy doszed³
dwa lata wczeniej, kiedy wskutek przewrotu pa³acowego zdymisjonowano
dotychczasowego I sekretarza KC KPZR Nikitê Chruszczowa i w latach
19641966 to w³anie Bre¿niew pe³ni³ tê funkcjê (s. 283). Podobne niedoci¹gniêcia mo¿na zauwa¿yæ w przypadku biogramu Józefa Stalina (s. 301), gdzie
czytamy, i¿ sowiecki dyktator w latach 19221953 by³ sekretarzem generalnym KC WKP(b). I znów jest to informacja nieprecyzyjna, bowiem Wszechzwi¹zkow¹ Komunistyczn¹ Partiê (bolszewików) utworzono dopiero w 1925 r.
z przekszta³cenia Rosyjskiej Partii Komunistycznej (bolszewików). WKP(b)
formalnie istnia³a do 1952 r., kiedy z kolei przekszta³cono j¹ w Komunistyczn¹ Partiê Zwi¹zku Radzieckiego, a wiêc dzia³o siê to jeszcze za ¿ycia Stalina.
Jest w pe³ni zrozumia³e, ¿e w krótkich biogramach nie mo¿na zamieciæ
wszystkich informacji na temat danej postaci historycznej, tym niemniej
nale¿a³oby chyba umieciæ te¿ informacjê, ¿e od 1941 r. a¿ do mierci Stalin
sta³ tak¿e na czele sowieckiego rz¹du. Uzupe³nienia wymaga równie¿ biogram Tadeusza Mazowieckiego (s. 294295). Skoro podano informacjê, ¿e
Mazowiecki by³ pos³em na Sejm w latach 19611972, to wzorem innych
biogramów nale¿a³oby dodaæ, ¿e mandat poselski sprawowa³ równie¿ w latach 19912001. Tak¿e w przypadku W³odzimierza Mokrzyszczaka podano
nieprecyzyjn¹ informacjê (s. 296). Otó¿ warto uciliæ, ¿e na stanowisko
I sekretarza KW PZPR w Olsztynie zosta³ on wybrany nie w czerwcu, ale
31 maja 1981 r., podczas obrad XVIII Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej, zastêpuj¹c Zbigniewa Bia³eckiego. Formalnie funkcjê tê
sprawowa³ do 9 listopada 1981 r.
Jednak przytoczone uwagi w niczym nie umniejszaj¹ wartoci merytorycznej publikacji. Powsta³a praca o charakterze ród³owym, choæ rzecz jasna
nie uwzglêdniaj¹ca wszystkich dokumentów, dotycz¹cych przebiegu i konsekwencji XI Zjazdu PZPR. Jak s³usznie podkrelaj¹ redaktorzy tomu, literatura dotycz¹ca historii i ostatnich lat funkcjonowania PZPR jest ju¿ niezwykle
bogata, tym niemniej opublikowane dokumenty z pewnoci¹ stanowi¹ istotny
materia³ poznawczy do problematyki prze³omowych lat 1989/1990.
Witold Gieszczyñski
(Olsztyn)
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Janusz Jasiñski, Zenona Rondomañska, Tobie dzi czyniem serc
swych ofiary... . Garæ wiadomoci historycznych o pieniach religijnych, Wydawca Quo Vadis Domine, Olsztyn 2016, ss. 133, il.
Autorami publikacji s¹ profesorowie od lat zwi¹zani z ziemi¹ warmiñsk¹:
historyk Janusz Jasiñski oraz muzykolog, zarazem pedagog i równie¿ historyk Zenona Rondomañska. S³owo wstêpne napisa³ ks. Artur Klepacki, proboszcz parafii w. Mateusza Ewangelisty w Olsztynie.
Jest to pozycja oryginalna, nie jest bynajmniej piewnikiem. Jej podtytu³
wyjania, ¿e s¹ to jakby glosy do pieni lub gawêdy o nich. Ksi¹¿ka zawiera
obszerne wprowadzenie oraz omówienie wybranych 87 pieni religijnych u³o¿onych alfabetycznie, wybór bibliografii, tak róde³, jak i opracowañ, oczywicie niepe³ny, skoro np. Bogurodzica doczeka³a siê kilkuset publikacji. Prezentowany wybór pieni ma charakter subiektywny, niemniej autorom
chodzi³o o przed³u¿enie ¿ywota tych pieni, które mniej wiêcej na prze³omie
XIX i XX wieku by³y powszechnie znane i które nawet dzisiaj najstarsze pokolenia piewaj¹. I dalej: Jednoczenie uzupe³nilimy nasz wybór o nowsze,
równie piêkne pieni. Jednak i w tym przypadku spostrzegamy, ¿e istnieje
du¿a niewiedza dotycz¹ca ich autorstwa i konkretnych lat tworzenia.
Najwa¿niejszym ród³em informacji, z którego czerpali autorzy, by³y
piewniki z po³owy XIX w. ks. Micha³a Marcina Mioduszewskiego oraz liczne
wydania piewnika ks. Jana Siedleckiego z prze³omu XIX/XX w. i lat póniejszych. Natomiast powszechn¹ znajomoæ pieni w Polsce mogli dostrzec autorzy dziêki spenetrowaniu kilkudziesiêciu tomów etnograficznej serii Lud
Oskara Kolberga. Autorzy, historycy Warmii, nie mieli trudnoci z wykorzystaniem piewników diecezji warmiñskiej, by wymieniæ ks. Jana Szadowskiego, ks. Walentego Barczewskiego, organisty Józefa Klatta i innych. Dostrzegli, ¿e pieni piewane w ca³ej Polsce stawa³y siê jednoczenie pieniami ludu
warmiñskiego. Jako mieszkanka Gdañska z niema³ym zaskoczeniem wyczyta³am, ¿e gdañski uczony, zarazem pastor o rodowodzie mazurskim Krzysztof
Celestyn Mrongowiusz, zna³ pieni katolickie, a ich fragmenty umieszcza³
w swoich pracach naukowych. Pewne pieni katolickie drukowane by³y równie¿ w protestanckim kancjonale Jerzego Wasiañskiego, niektóre z nich zosta³y uwzglêdnione w omawianej ksi¹¿ce, dziêki czemu nasuwa siê wniosek,
¿e s³u¿yæ mo¿e sprawie polskiego ekumenizmu.
Ponadto z ksi¹¿ki mo¿na siê dowiedzieæ, ¿e tak popularne Gorzkie ¯ale
u³o¿y³ u schy³ku XVII w. Warmiak, ks. Stanis³aw Benik (Boenigk), ¿e patriotyczna pieñ Bo¿e co Polskê w czasie powstania styczniowego zosta³a przet³umaczona na wszystkie jêzyki europejskie, ¿e przepiêkn¹ kolêdê Mizerna
cicha dedykowa³ Teofil Lenartowicz poecie po mieczu pochodzenia warmiñskiego, Wincentemu Polowi itd. W ogóle jest naukow¹ niespodziank¹, ¿e
w okresie baroku polska kultura piewacza ogarnê³a ca³¹ Warmiê, równie¿
etnicznie niemieck¹. Stwierdzili to w³anie historycy niemieccy.
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Na str. 14/15 czytamy: Informacje, którymi dzielimy siê z czytelnikami,
nie maj¹ charakteru odkrywczego pod wzglêdem historycznym czy muzykologicznym. Nie zosta³y te¿ poddane jednolitemu wzorcowi narracji, jak zazwyczaj robi siê w has³ach s³ownikowych czy encyklopedycznych. Odwrotnie, s¹ to
z regu³y wiadomoci lune, nierzadko drobne szczegó³y, ale s¹dzimy, ¿e godne
zapamiêtania. Cytujemy te¿ fragmenty tekstów pieni w ich pierwotnej wersji,
aby przypomnieæ staropolskie s³ownictwo. Zawsze natomiast staralimy siê
okreliæ datê powstania pieni i ich autorów, co jednak [...] nie zawsze siê
uda³o.
Publikacja jest bardzo po¿yteczna i stanowi cenny wk³ad w uzupe³nienie
wiedzy czytelnika o wy¿ej wymienionych piewanych tekstach. S¹ to wiadomoci nie do przecenienia, stanowi¹ encyklopedyczn¹ (mo¿e nie w pe³ni tego
s³owa znaczeniu) wartoæ, szczególnie dla ludzi profesjonalnie interesuj¹cych
siê muzyk¹ kocieln¹, i wype³niaj¹ swoist¹ lukê informacyjn¹ w tym zakresie. Pozwala jednoczenie przeledziæ czytelnikowi powstawanie pieni na tle
wydarzeñ historycznych Polski i Warmii, szczególnie w XVIII i XIX w. oraz w
s¹siednich krajach europejskich. Odzwierciedla³y one tak¿e nastroje spo³eczno-polityczne. Czytelnik mo¿e te¿ obserwowaæ, jak dalece zmienia³y siê formy jêzyka polskiego (autorzy podaj¹ czêsto pierwotn¹ ich wersjê).
Reasumuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e ksi¹¿ka Tobie dzi czyniem... zas³uguje na szczególn¹ uwagê czytelnika ze wzglêdu na swój unikalny charakter
i na walory poznawczo-wychowawcze. Mylê, ¿e jest to niezbêdna lektura dla
wszystkich organistów oraz m³odych adeptów muzyki kocielnej. Wydana
piêknie pod wzglêdem edytorskim (sztywna ok³adka, interesuj¹ce ilustracje,
dobry, kredowy papier), zachêca do wnikania w jej treæ. Autorom nale¿¹ siê
s³owa uznania za ich trud heurystyczny, za przewertowanie pokanej iloci
róde³ i opracowañ i udostêpnienie czytelnikom tej szczególnej ksi¹¿eczki.
Teresa Zajewska
(Gdañsk)
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KRONIKA NAUKOWA

Joanna El¿bieta liczyñska
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

SPRAWOZDANIE Z MIÊDZYNARODOWEJ KONFERENCJI
NAUKOWEJ ¯YCIE SPO£ECZNO-KULTURALNE
W PAÑSTWIE ZAKONU KRZY¯ACKIEGO (XIIIXVI W.)
W dniach 1819 kwietnia 2016 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie odby³a siê miêdzynarodowa konferencja naukowa ¯ycie spo³eczno-kulturalne w pañstwie zakonu krzy¿ackiego (XIIIXVI w.). Organizatorami konferencji byli Instytut Historii
i Stosunków Miêdzynarodowych Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Fundacja Agencji S³u¿by Spo³ecznej
w Warszawie, Mazurskie Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe Zamek
Ryn oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddzia³ w Olsztynie. Konferencja
by³a zorganizowana w dwóch oddzielnych panelach: ¯ycie spo³eczno-kulturalne w pañstwie zakonu krzy¿ackiego (XIIIXVI w.) oraz Granice chrzecijañstwa. Z okazji 1050 lat Metryki Chrztu Polski.
Zarówno polska, jak i zagraniczna historiografia powiêcona dziejom zakonu krzy¿ackiego koncentruje siê w g³ównej mierze na tematyce zwi¹zanej
z dzia³aniami politycznymi oraz szeroko pojêt¹ sytuacj¹ gospodarcz¹ tej korporacji. W dalszym ci¹gu jednak badacze z du¿¹ doz¹ ostro¿noci podchodz¹
do kwestii spo³eczno-kulturalnych, choæ tematyka ta wzbudza coraz wiêksze
zainteresowania badawcze. W szczególnoci bardzo interesuj¹cym zagadnieniem jest chocia¿by próba rekonstrukcji przyk³adowego dnia z ¿ycia codziennego w pañstwie zakonu krzy¿ackiego.
Prelegenci w czasie obrad zwrócili uwagê na fakt, ¿e nie sposób mówiæ
o ¿yciu kulturalnym braci zakonnych, nie uwzglêdniaj¹c przy tym chocia¿by
kwestii kulinarnych i bardzo urozmaiconej kuchni wielkich mistrzów pod
wzglêdem ró¿norodnoci dañ oraz sposobu ich podawania. Bogactwo smaków, przepych oraz wystawnoæ mia³a zaspokoiæ nie tylko wyrafinowane
gusta, ale tak¿e pokazaæ potêgê zakonu krzy¿ackiego oraz jego zamo¿noæ.
Doskona³¹ okazj¹ do skosztowania rozmaitych potraw by³y uczty organizowane przez braci zakonnych, na których czêsto gocili równie¿ przybysze
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z zagranicy. Ucztom tym towarzyszy³a m.in. muzyka oraz artystyczne wystêpy tancerek.
W czasie konferencji wielokrotnie podkrelano, i¿ w biesiadach przygotowywanych z inicjatywy wielkich mistrzów wród znamienitych goci by³y
równie¿ ksiê¿ne oraz królowe. Przyjmowano je z wielkimi honorami oraz
królewskim przepychem. W interesie Zakonu  je¿eli chodzi o relacje Krzy¿aków z kobietami  w³anie tego typu zabiegi mia³y m.in. na celu uzyskanie
odpowiednich korzyci politycznych.
Przyjêta przez organizatorów konwencja szeroko sformu³owanego tematu konferencji mia³a zapewniæ referentom jak najszersz¹ p³aszczyznê wymiany pogl¹dów na tle spo³ecznym i kulturalnym dotycz¹cym dziejów zakonu
krzy¿ackiego, a tak¿e rozwijaj¹cego siê w tym czasie w Europie chrzecijañstwa. Pod pojêciem  relacje spo³eczne  organizatorzy rozumieli szeroko
pojête stosunki panuj¹ce zarówno pomiêdzy braæmi zakonnymi w obrêbie
Zakonu jak i relacje Krzy¿aków z otoczeniem zewnêtrznym. Z kolei kultura
zakonu krzy¿ackiego wi¹¿e siê zarówno z konsumpcj¹ ¿ywnociow¹, biesiadami oraz towarzysz¹cym im zabawom. Ponadto wa¿ne miejsce odgrywa³a
równie¿ szeroko rozumiana kultura materialna i duchowa Zakonu. Ten
aspekt równie¿ warty jest  co podkrelali uczestnicy konferencji  rozwiniêcia w oparciu o dalsze badania.
Wyj¹tkowymi goæmi konferencji by³y jej ksi¹¿êca wysokoæ Princess
Tessy de Luxembourg  ¿ona Ludwika, ksiêcia luksemburskiego, trzeciego
syna wielkiego ksiêcia Luksemburga, Henryka i wielkiej ksiê¿nej, Marii Teresy Mestre oraz ksiê¿na prof. dr Ingrid Detter de Frankopan  wybitna
specjalistka prawa miêdzynarodowego, poliglotka, wyk³adowczyni uniwersytecka, adwokat, sêdzia i miêdzynarodowy arbiter.
W gronie referentów znaleli siê zarówno profesorowie, jak i liczni doktoranci z wielu krajowych oraz zagranicznych orodków naukowych: Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Ecole doctorale
pratiques et theories du sens, Paris VIII Vincennes Saint Denis, Denny
Produktion, Adigrat University, Tel Aviv University, Croation School Museum, Quello Che Ce Mensile, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
w Olsztynie, Fundacji Agencji S³u¿by Spo³ecznej w Warszawie, Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu, Muzeum Archeologicznego w Gdañsku, Uniwersytetu £ódzkiego, Uniwersytetu Gdañskiego, Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy, Uniwersytetu Wroc³awskiego oraz Uniwersytetu
Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Konferencjê otworzy³ dziekan Wydzia³u Humanistycznego UWM dr hab.
Andrzej Szmyt, prof. UWM. Nastêpnie g³os zabra³ dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych w Olsztynie, dr hab. Jan Gancewski,
prof. UWM, po czym wraz z dyrektorem Agencji S³u¿by Spo³ecznej w Warszawie, dr. Lechem Kocielakiem, wrêczyli medale Mrongoviusa HRH Princess
Tessy de Luxembourg i prof. dr Princess Ingrid Detter de Frankopan za
szerzenie idei humanistycznych na wiecie. Goci zza granicy w jêzyku nie-
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mieckim powita³a mgr Joanna E. liczyñska. Po wrêczeniu medali, jako
pierwsza referat inauguracyjny pt. About Christianity wyg³osi³a HRH Princess Tessy de Luxembourg. Nastêpnie g³os zabra³a prof. dr Princess Ingrid
Detter de Franopan, która zaprezentowa³a referat New Catholic Problems:
Sovereignty, The Good Samaritan and the Migration Crisis.
W pierwszej sesji powiêconej ¿yciu spo³eczno-kulturalnemu w pañstwie
zakonu krzy¿ackiego jako pierwszy g³os zabra³ prof. dr Wladimir Kulakov
z Federalnego Uniwersytetu im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, który
zaprezentowa³ referat pt. Ïëàêèðîâêà ïî ñåðåáðó XIIIXIV ââ. â Ïðóññèè è å¸
èñòîêè. Profesor omówi³ m.in. ¿elazne zapinki oraz metalowe ozdoby pasów
wykopane na XIII-wiecznych stanowiskach pruskich  obecny obszar obwodu
kaliningradzkiego. Swoje wyst¹pienie wzbogaci³ niezwykle interesuj¹c¹ prezentacj¹ multimedialn¹, na której przedstawi³ ornamenty rolinne i wyobra¿enia zwierz¹t  zw³aszcza koz³ów  wystêpuj¹cych na wydobytych plakietkach. Profesor przytoczy³ ciekawy przyk³ad jednej z nich, na której widnieje
kozio³ oraz znak krzy¿a, co wiadczy³oby o rozprzestrzenianiu siê chrzecijañstwa na omawianych obszarach. Jednak¿e profesor podkreli³, i¿ w tym
samym czasie by³y tam jeszcze ¿ywe kulty pogañskie. Kolejne dwa referaty
wyg³osili przedstawiciele Instytutu Archeologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Dr hab. Dariusz Poliñski, prof. UMK w referacie pt.
Castrum Starkenberg w wietle najnowszych badañ nad krzy¿ackimi obiektami obronnymi omówi³ dotychczasowe wyniki prac badawczych nad dwoma
grodziskami w S³upie (stanowisko 3 oraz 1) gmina Gruta, dokona³ ich weryfikacji oraz ustosunkowa³ siê krytycznie wobec niektórych dotychczasowych
ustaleñ i wniosków. Zwróci³ uwagê na formê i rozplanowanie obydwu krzy¿ackich obiektów warownych, ich fortyfikacje, zabudowê (techniki budowy,
w tym zakres poczynionych adaptacji), elementy kultury materialnej oraz
chronologiê i funkcjê. Scharakteryzowa³ równie¿ wytwory wydobyte podczas
badañ 21 stanowisk, wród których znalaz³y siê elementy pieca grzewczego.
Z kolei dr hab. Marcin Wiewióra przedstawi³ Genezê, uk³ad i funkcjê parchamów w przestrzeni zamków krzy¿ackich. Uwagi na marginesie badañ archeologiczno-architektonicznych zamków krzy¿ackich na ziemi che³miñskiej.
Po przerwie swoje referaty kolejno wyg³osili trzej przedstawiciele Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM. Jako pierwszy g³os zabra³ dr hab. Kazimierz Gr¹¿awski, który w swoim wyst¹pieniu Odkrycia
redniowiecznych pieców typu hypokaustum w Brodnicy omówi³ zastosowania
dwóch kamienno-ceglanych pieców typu hypokaustum odkrytych w latach
90. XX w. na zamku pokrzy¿ackim w Brodnicy oraz pieca tego samego typu
odkrytego w 2006 r. Kolejnym prelegentem by³ dr hab. Jan Gancewski, prof.
UWM, który przedstawi³ referat Przemiany spo³eczno-w³asnociowe w pañstwie zakonu krzy¿ackiego w Prusach na prze³omie XV i XVI wieku. Z kolei
mgr Joanna El¿bieta liczyñska omówi³a Naczynia i produkty wykorzystywane w przepisach kulinarnych na podstawie krzy¿ackiej ksiêgi kucharskiej
Buch von guter Speise.
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Po przerwie obrady wznowi³a dr Anna ¯egliñska z tego samego Instytutu, co jej przedmówcy, omawiaj¹c Dzia³alnoæ archiwotwórcz¹ szlachty
w pañstwie zakonu krzy¿ackiego w Prusach (maj¹tek ziemski i typy akt prawno-maj¹tkowych). Dr Kinga Lisowska z Wydzia³u Nauk Spo³ecznych UWM
w swoim niezwykle ciekawym referacie pt. Regu³a zakonu krzy¿ackiego
a za³o¿enia wychowawcze na obszarze diecezji warmiñskiej (XIIIXVI w.) ukaza³a m.in. podobieñstwa i ró¿nice w odniesieniu do grup spo³ecznych, wychowania spo³ecznego, norm spo³ecznych i kulturowych wystêpuj¹ce w diecezji
warmiñskiej oraz zakonie krzy¿ackim. Dr Bogusz Wasik omówi³ Przekszta³cenia techniki budowy i architektury zamków krzy¿ackich w koñcu XIII i pocz¹tku XIV wieku w kontekcie rozwoju pañstwa zakonnego w Prusach, za
mgr Michalina Duda z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika przybli¿y³a problematykê pogranicznego miasta w epoce redniowiecza, w referacie pt. Specyfika miasta na pograniczu  przyk³ad piêtnastowiecznego Torunia. Prelegentka
podkreli³a szczególne znaczenie XV-wiecznego Torunia jako orodka zarówno tranzytowego jak i docelowego w handlu. Ponadto ukaza³a funkcjê rady
miejskiej jako porednika miêdzy polskimi dygnitarzami a przedstawicielami
zakonu krzy¿ackiego. Mgr Olga Krukowska z Muzeum Archeologicznego
w Gdañsku w referacie Wystawne ¿ycie elit w krzy¿ackim Gdañsku na podstawie znalezisk naczyñ szklanych pochodz¹cych z badañ archeologicznych zaprezentowa³a formy naczyñ sto³owych pochodz¹ce z badañ archeologicznych
prowadzonych na terenie G³ównego Miasta w Gdañsku, zamieszkiwanego
przez najzamo¿niejszych obywateli miasta i omówi³a, jak wygl¹da³y uczty
ówczesnych elit. Mgr Sylwia Skiendziul z Instytutu Historii i Stosunków
Miêdzynarodowych UWM wyst¹pi³a z tematem: Kobiety widziane oczyma
Piotra z Dusburga i Wiganda z Marburga, gdzie omówi³a i porówna³a obraz
kobiet przedstawiony w kronikach obu autorów.
W ostatniej czêci panelu powiêconego dziejom zakonu krzy¿ackiego
jako pierwszy wyst¹pi³ mgr Marcel Kny¿ewski z Katedry Archeologii Historycznej i Bronioznawstwa Uniwersytetu £ódzkiego z referatem pt.: Budownictwo warowne po³udniowo-wschodniej czêci pañstwa krzy¿ackiego-przemiany i wybrane funkcje. Prelegent omówi³ powstawanie, przemiany oraz
funkcje warowni niebêd¹cych siedzibami konwentów, które znajdowa³y siê
w po³udniowych rejonach komturstw królewieckiego, elbl¹skiego, ba³gijskiego, ostródzkiego oraz czasowo ryñskiego. Mgr Alicja Mutrynowska z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu w referacie W jaki sposób zakon krzy¿acki dba³ o swoich poddanych? Wybrane zapisy na rzecz mieszkañców Prus
z I po³owy XV wieku przedstawi³a wybrane profity, udzielane przez zakon
krzy¿acki swoim poddanym. Z kolei mgr Adam Halemba z Instytutu Historii
i Stosunków Miêdzynarodowych UWM w swoim wyst¹pieniu: Wybrane
aspekty dziedzictwa pañstwa zakonu krzy¿ackiego w Prusach jako przyczynek
do badañ wiadomoci historycznej spo³ecznoci regionu warmiñsko-mazurskiego scharakteryzowa³ fenomen pañstwa zakonu krzy¿ackiego w Prusach
w kontekcie spektakularnych budowli zamkowych, które pozostaj¹ ladem
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jego potêgi. Jako ostatni w tej sesji g³os zabra³ mgr Maciej Badowicz, który
mówi³ na temat: Kulturowa obecnoæ wina w pañstwie zakonu krzy¿ackiego
w Prusach (XIVXV w.).
Sesjê drug¹, powiêcon¹ granicom chrzecijañstwa rozpoczê³a Iris de
Rode Phd z Ecole doctorale pratiques et theories du sens, Paris VIII Vicennes Saint Denis, która wyg³osi³a referat pt. French Enlightened philosophers
and their Limits of Christianity at the end of the 18th century. Nastêpnie
dr Stefan Pastuszewski z Towarzystwa Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy
omówi³ Staroprawos³awne wspólnoty terytorialne wobec innych wspólnot
chrzecijañskich i niechrzecijañskich. Z kolei Dmitriy Panto MA mówi³ na
temat: Trough Siberia by train, on horseback, on foot the first canonical
visitation Bishop Jan Cieplak in Siberia. Mgr Piotr Piêtkowski z Uniwersytetu Wroc³awskiego omówi³ Organizacjê kocieln¹ na Pomorzu zachodnim od
czasów misji w. Ottona z Bambergu do koñca XII w. Mgr Ewelina Siemianowska z Instytutu Archeolologii Uniwersytetu Miko³aja Kopernika przedstawi³a referat Mulieris suadentis czy mulierum proterva? Kilka uwag o tym,
czy kobiety we wczesnym redniowieczu szybciej i chêtniej ni¿ mê¿czyni ulega³y chrystianizacji. Z kolei mgr Damian Szweda z Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM przedstawi³ Kontakty wielkiego mistrza Ulryka von Jungingen z biskupami.
Po przerwie Denisa Gokovi z Denny Production przedstawi³a temat: Muzician and Religion, a Elizabeth Aregay PhD z Adigrat University wyg³osi³a
referat: The limits of the Ethiopian orthodox Christianity church. Z kolei
Agnieszka Kamierczak z Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie scharakteryzowa³a wiêta Bo¿ego Narodzenia w miecie Gdañsk  tradycja i wspó³czesnoæ. Kolejne trzy zaplanowane wyst¹pienia: dr Natanela
Elias (Tel Aviv University), dr Izabela Jarariæ Voniæ (Croation School Museum) oraz Francesca Malloggi PfD (Quello Che Ce Mensile), nie odby³y siê
z powodu nieobecnoci prelegentek. Jako ostatni g³os zabra³ dr Lech Kocielak z Fundacji Agencji S³u¿by Spo³ecznej w Warszawie, przedstawiaj¹c tematem Metryka chrztu Polski  pytania aktualne.
Drugiego dnia uczestnicy konferencji wyjechali do zamku pokrzy¿ackiego
w Rynie. Przyby³ych powita³a Pani kustosz, która nastêpnie oprowadzi³a
goci po zamku pokazuj¹c jego najciekawsze zak¹tki. Po obiedzie wszyscy
udali siê do kapitularza zamkowego, gdzie podsumowania dokona³a mgr
Joanna E. liczyñska, a zamkniêcia konferencji: dr hab. Jan Gancewski oraz
dr Lech Kocielak, dziêkuj¹c wszystkim uczestnikom za przybycie i zaprezentowanie swoich wyników badañ, a tak¿e wyra¿aj¹c nadziejê na ponowne
spotkanie na kolejnych konferencjach, organizowanych przez Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM.
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Piotr Bojarski
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ
SIEDEMDZIESIÊCIOLECIE PRZYBYCIA POLAKÓW
Z WILEÑSZCZYZNY NA WARMIÊ I MAZURY
18 listopada 2015 r. w budynku Centrum Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie odby³a siê konferencja naukowa pod tytu³em Siedemdziesiêciolecie przybycia Polaków z Wileñszczyzny na Warmiê i Mazury. Konferencja zosta³a zorganizowana przez Wydzia³
Humanistyczny UWM, Olsztyñskie Towarzystwo Mi³oników Wilna i Ziemi
Wileñskiej oraz Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych. Imprezê honorowym patronatem obj¹³ Gustaw Marek Brzezin  marsza³ek województwa
warmiñsko-mazurskiego.
Wybór daty i tematyki konferencji mia³ charakter nieprzypadkowy.
W 2015 r. minê³o bowiem siedemdziesi¹t lat od przybycia pierwszych transportów z ekspatriantami z Wileñszczyzny do ówczesnego Okrêgu Mazurskiego. W zamyle organizatorów przedsiêwziêcie to mia³o spe³niæ dwa cele.
Z jednej strony chodzi³o o dokonanie naukowej analizy procesu ekspatriacji,
z drugiej za o upamiêtnienie wk³adu Wilniuków w rozwój i wielokulturow¹ to¿samoæ Warmii i Mazur. Podkreliæ nale¿y, ¿e konferencja mia³a wymiar interdyscyplinarny wyra¿aj¹cy siê w uczestnictwie nie tylko historyków, ale tak¿e archiwistów, literaturoznawców, lekarzy, ekspatriantów i ich
potomków oraz reprezentantów spo³ecznoci akademickiej.
Pierwsz¹ czêæ obrad rozpocz¹³ dr hab. Witold Gieszczyñski, prof. UWM,
który wyg³osi³ referat pt. Repatriacja, ekspatriacja czy wypêdzenie? Kilka
uwag na temat przesiedleñ Polaków z Wileñszczyzny na Warmiê i Mazury
w latach 19451947. Wyst¹pienie profesora Gieszczyñskiego stanowi³o wprowadzenie do problematyki konferencji, w którym podj¹³ próbê wyjanienia
i usystematyzowania terminologii, dotycz¹cej poruszanych zagadnieñ. Ciekawym elementem wyk³adu by³a charakterystyka grup spo³ecznych i zawodowych, przyby³ych w pierwszych dwóch latach po wojnie z Wileñszczyzny na
Warmiê i Mazury. Uzupe³nienie treci przekazywanych w ramach referatu
stanowi³y dane liczbowe.
Kolejny referat pt. Wilno podwójnie utracone  stosunek mieszkañców
Wileñszczyzny deportowanych w g³¹b ZSRR do repatriacji na obszary Polski
poja³tañskiej w 1946 r. w wietle wspomnieñ i relacji wyg³osi³ dr Wojciech
Marciniak z Uniwersytetu £ódzkiego. Osi¹ wyst¹pienia dr. Marciniaka by³o
stwierdzenie o naznaczeniu piêtnem podwójnej utraty Wileñszczyzny
Polaków, deportowanych m.in. na Syberiê, a nastêpnie przesiedlonych
do nowej Polski. Dziêki wykorzystaniu licznych cytatów ze wspomnieñ
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przesiedleñców, referuj¹cemu uda³o siê odzwierciedliæ uczucia wyobcowania
i zagubienia, towarzysz¹ce Polakom z Wileñszczyzny po powrocie z nieludzkiej ziemi do Polski poja³tañskiej, potêgowane przez czêsto niechêtne,
wrêcz wrogie podejcie czêci rodaków, zamieszkuj¹cych tzw. Ziemie Odzyskane.
Nastêpne trzy wyst¹pienia powiêcone by³y szeroko rozumianej tematyce ekspatriacji wileñskich lekarzy. Dr Zdzis³aw Jezierski z Uniwersytetu
Medycznego w £odzi w swoim wyst¹pieniu pt. Ekspatriacja polskiego personelu medycznego z Wileñszczyzny na Warmiê i Mazury w latach 19441950
i 19551959 skupi³ siê na losach wybranych medyków wileñskich. Oprócz
wzmianki o takich postaciach, jak Florian Piotrowski czy Jan Janowicz,
dr Jezierski przybli¿y³ zebranym sylwetki Jerzego Dobrzañskiego  ostatniego delegata Rz¹du RP na okrêg wileñski, Zygmunta Kanigowskiego,
Wilhelma Bereckiego oraz Bohdana Kopcia. W referacie dr. Jezierskiego
znalaz³y siê równie¿ zestawienia liczbowe, obrazuj¹ce skalê ekspatriacji
z Wileñszczyzny pracowników s³u¿by zdrowia, z uwzglêdnieniem podzia³u na
rejony.
Referat Zdzis³awa Jezierskiego poprzedzi³ wyst¹pienie znanego olsztyñskiego chirurga dzieciêcego Jana Zygmunta Trusewicza  wiceprezesa Olsztyñskiego Towarzystwa Mi³oników Wilna i Ziemi Wileñskiej. Dr Trusewicz
w swojej prelekcji pt. Wileñscy lekarze w powojennym Olsztynie zaprezentowa³ sylwetki tych sporód grona ekspatriowanych z Wileñszczyzny lekarzy,
którzy po³o¿yli najwiêksze zas³ugi dla rozwoju warmiñsko-mazurskiej chirurgii. W prezentacji pojawi³y siê postacie Jana Rymiana, Floriana Piotrowskiego, Mieczys³awa Pimpickiego i Jana Janowicza. Wyk³ad Jana Trusewicza
wzbudzi³ du¿e zainteresowane wród zgromadzonych na sali obrad, poniewa¿
zawiera³ szereg nieznanych dot¹d ciekawostek i anegdot z ¿ycia przedstawicieli Olsztyñskiej Szko³y Chirurgów.
Bardzo emocjonalny charakter mia³a prelekcja dr hab. Marii Ankudowicz-Bieñkowskiej, prof. UWM z Instytutu Filologii Polskiej pt. Prekursorka
warmiñsko-mazurskiej reumatologii  Maria Kalinowska-Ankudowicz. Autorka, wykorzystuj¹c zgromadzone w rodzinnym archiwum zapiski swojej
mamy, przybli¿y³a uczestnikom sesji m.in. okolicznoci ostatniego przed zamkniêciem uczelni wyk³adu na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie.
Podejcie w³adzy i innych wspó³obywateli do ekspatriantów z Wileñszczyzny w pierwszych latach powojennej egzystencji to g³ówne zagadnienia,
jakie podj¹³ w referacie Kresowiacy na olsztyñskiej wsi w latach 19451956
w wietle róde³ WUBP/WUdsBP w Olsztynie dr Rados³aw Gross z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. W swoich rozwa¿aniach dr Gross
skupi³ siê na sytuacji ch³opów. Na podstawie materia³ów z Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej, oprócz zaprezentowania pogl¹dów politycznych ekspatriantów oraz stosunku w³adzy do przesiedleñców, ukaza³ pal¹ce problemy
dnia codziennego, takie jak chocia¿by brak paszy czy sprzêtu rolniczego,
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uniemo¿liwiaj¹ce normalne funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Wyst¹pienie wzbogacone by³o interesuj¹c¹ prezentacj¹ multimedialn¹.
Ma³o znan¹ tematykê wp³ywu przesiedleñców z Wileñszczyzny na proces
zmian nazw miejscowoci poruszy³ dr S³awomir Maksymowicz z Archiwum
Pañstwowego w Olsztynie. Dr Maksymowicz scharakteryzowa³ przyczyny
nadawania okrelonych nazw miejscowociom, wyodrêbniaj¹c m.in. nazwy
o charakterze etnicznym oraz nazwy zwi¹zane z lenictwem. Przedstawi³
równie¿ statystykê w odniesieniu do nazw miejscowoci, nawi¹zuj¹cych do
Wileñszczyzny, w poszczególnych powiatach Warmii i Mazur.
Kolejne dwa referaty  dr hab. Haliny £ach oraz dr. hab. Wies³awa
Boles³awa £acha, prof. UWM, dotyczy³y szeroko rozumianej problematyki
ochrony granic. Prof. Halina £ach w wyst¹pieniu Wojsko Polskie w organizacji Przejciowych Punktów Kontrolnych na pó³nocno-wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej omówi³a organizacjê tego typu struktur, podstawê
prawn¹ oraz chronologiê ich powstawania. Zaakcentowa³a równie¿ podstawowe trudnoci zwi¹zane z ich formowaniem. Z kolei za kontynuacjê i pewne
uszczegó³owienie poprzedniego wyst¹pienia uznaæ nale¿y referat prof. Wies³awa Boles³awa £acha pt. Przejciowy Punkt Kontrolny nr 17 w Korszach w
ekspatriacji ludnoci z Kresów Pó³nocno-Wschodnich. Prelegent przedstawi³
w nim charakterystykê wêz³a kolejowego w Korszach, a tak¿e funkcjonowanie Przejciowego Punktu Kontrolnego (PPK) nr 17. Wykorzystuj¹c materia³y
z Archiwum Stra¿y Granicznej w Szczecinie, prof. £ach przedstawi³ iloæ oraz
liczebnoæ transportów z ekspatriantami z Wileñszczyzny. Dziêki analizie
meldunków mo¿liwe sta³o siê równie¿ wyszczególnienie trudnoci, z jakimi
boryka³a siê skromna za³oga PPK w Korszach, zw³aszcza w pierwszych miesi¹cach istnienia tej jednostki.
Referaty kolejnych przedstawicieli Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, tj. dr Marii Korybut-Marciniak oraz mgr. Piotra Bojarskiego, dotyczy³y
ekspatriacji przedstawicieli ich rodzin. Dr Korybut-Marciniak przybli¿y³a zebranym postaæ swojego dziadka, Antoniego Korybut-Daszkiewicza, studenta
chemii i petrografii na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, póniejszego wieloletniego kierownika Wojewódzkiego Laboratorium Drogowego
w Olsztynie, pomys³odawcy licznych nowatorskich rozwi¹zañ w drogownictwie. Natomiast Piotr Bojarski w wyst¹pieniu Ekspatriacja rodzin Milewiczów i Mikulskich w wietle rodzinnych dokumentów, dziêki zgromadzonym
w domowym archiwum dokumentom omówi³ okolicznoci, w jakich jego pradziadkowie  Franciszek Milewicz i Boles³aw Mikulski przybyli na tzw. Ziemie Odzyskane oraz scharakteryzowa³ pierwsze lata ¿ycia w nowej rzeczywistoci rodzin Milewiczów i Mikulskich.
Wileñskie tematy w literaturze Warmii i Mazur to tytu³ wyst¹pienia literaturoznawcy z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, prof. dr. hab. Zbigniewa Chojnowskiego. Przybli¿y³ on zebranym m.in. postaæ Stanis³awa Bielikowicza Wincuka Dyrwana, którego gawêdy przez lata goci³y m.in. na
antenie Radia Olsztyn. Prof. Chojnowski podkreli³, ¿e w znacz¹cej mierze
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dziêki ró¿nym formom twórczoci literackiej, dziedzictwo Wileñszczyzny
przetrwa³o na Warmii i Mazurach próbê czasu i opar³o siê ograniczeniom
cenzuralnym oraz zmianom w literackich pr¹dach ideowych.
Sesjê Siedemdziesiêciolecie przybycia Polaków z Wileñszczyzny na Warmiê i Mazury zamknê³o wyst¹pienie dr. Bogus³awa Rogalskiego Dyskryminacja polskiej mniejszoci narodowej na Litwie w latach 19912015. Dr Rogalski  doradca w Parlamencie Europejskim, znaj¹cy doskonale stosunki
polsko-litewskie, zapozna³ zebranych z formami i rodzajami dyskryminacji
mniejszoci polskiej na Litwie, nawi¹zuj¹c jednoczenie do przyk³adów z
historii przedwojennej Litwy. Jego wyst¹pienie z pewnoci¹ pozwoli³o na
uzmys³owienie sobie, w jak trudnej rzeczywistoci przychodzi funkcjonowaæ
mniejszoci polskiej obecnie zamieszkuj¹cej Wileñszczyznê.
Po wyst¹pieniach prelegentów odby³a siê dyskusja. Uczestnicy i gocie
podkrelili wysoki poziom merytoryczny zaprezentowanych referatów. Uznali
równie¿, ¿e problematyka wzajemnych relacji na linii WileñszczyznaWarmia i Mazury wymaga dalszej analizy naukowej. Sesjê, krótkim wyst¹pieniem, zamkn¹³ przedstawiciel komitetu organizacyjnego  dr hab. Andrzej
Szmyt, prof. UWM  dziekan Wydzia³u Humanistycznego. Po oficjalnym zakoñczeniu spotkania nie zabrak³o rozmów kuluarowych, co wiadczy o zainteresowaniu t¹ tematyk¹ i potrzebie organizacji kolejnych tego typu przedsiêwziêæ.

Krzysztof Leszek
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
PARADOKSOLOGIA W STARO¯YTNOCI I REDNIOWIECZU
Konferencja Paradoksologia w staro¿ytnoci i redniowieczu, która mia³a
miejsce w Olsztynie w dniach 1617 czerwca 2016 r. dotyczy³a zagadnieñ,
definiowanych przez nowe, bardzo szerokie pojêcie  paradoksologia. Neologizm ten oznacza zainteresowanie tym, co niezwyk³e i niewyt³umaczalne.
W³¹czyæ tu trzeba wszelkie prodigia i mirabilia, przepowiednie i cudownoci,
ale równie¿ niewyt³umaczalne zjawiska ze wiata przyrody czy astronomii.
Wszystko to, czego ludzie nie zdo³ali poj¹æ, mo¿na uznaæ za przynale¿ne do
paradoksologii. Choæ wiêc czasowo konferencja dotyczy³a zjawiska ograniczonego do dwóch epok historycznych, jej obszar badawczy i naukowy by³ niezwykle szeroki. Dziêki temu mog³a skupiæ reprezentantów wielu dziedzin
humanistycznych: historyków, filozofów, religioznawców, kulturoznawców, literaturoznawców, filologów klasycznych. Odpowiedni wydaje siê wybór staro-
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¿ytnoci i redniowiecza jako ram chronologicznych konferencji. Epoki te
bowiem obfitowa³y w opisy wszelakich niezwyk³oci, co mo¿na wi¹zaæ z nieznajomoci¹ ogromnych obszarów wiata, jak równie¿ czêsto niewystarczaj¹c¹ wiedz¹ i dowiadczeniem w³asnym ówczesnych badaczy i encyklopedystów. Ponadto niezwykle zrytualizowane religie staro¿ytnoci i czêsto
nasycone jeszcze nimi chrzecijañstwo redniowiecza sprzyja³y wierze w nadprzyrodzone i niewyt³umaczalne, czego przyk³adem mo¿e byæ choæby przewiadczenie o mocy gwiazd i komet.
Pomys³odawcami i organizatorami konferencji byli dr hab. Miron Wolny
i dr Ma³gorzata Chudzikowska-Wo³oszyn, pracownicy Instytutu Historii
i Stosunków Miêdzynarodowych Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. W konferencji wziê³o udzia³ dwadziecioro troje uczestników  g³ównie doktorów i doktorów habilitowanych.
Uczestnicy reprezentowali liczne uczelnie polskie: Uniwersytet WarmiñskoMazurski w Olsztynie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdañski, Uniwersytet Wroc³awski, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, Akademiê im.
Jana D³ugosza w Czêstochowie, Spo³eczn¹ Akademiê Nauk w £odzi, Uniwersytet l¹ski w Katowicach oraz Uniwersytet Jagielloñski. Obrady trwa³y dwa
dni, 16 czerwca odbywa³y siê w jednej sekcji, 17 za  w dwóch.
Konferencjê zainaugurowa³y powitalne wyst¹pienia prorektora Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, prof. dr. hab. Grzegorza Bia³uñskiego, Prodziekana Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego,
dr. Krzysztofa £o¿yñskiego, oraz dyrektora Instytutu Historii i Stosunków
Miêdzynarodowych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, dr. hab. Jana
Gancewskiego, prof. UWM. Kilka s³ów do zgromadzonych w imieniu organizatorów konferencji skierowa³ tak¿e dr hab. Miron Wolny. Nastêpnie rozpoczê³y siê ca³odzienne obrady, którym przewodniczyli w godzinach od 10.00 do
13.30 dr hab. Jan Gancewski, prof. UWM, za od 15.00 do 19.05 dr hab. Piotr
Kochanek, prof. KUL.
Jako pierwszy wyst¹pi³ prof. dr hab. Marek Wilczyñski z Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z referatem
Prodigia i czynnoci magiczne w kronikach i dzie³ach historyków pónorzymskich V i VI wieku. Podany temat referent przygotowa³ g³ównie w oparciu
o dzie³a pisarzy chrzecijañskich, takich jak Prokopiusz z Cezarei, Wiktor
z Wity czy Hydacjusz z Aquae Flaviae. Przedstawi³ on stanowiska zajmowane przez chrzecijañsk¹ elitê pónoantyczn¹ wobec takich kwestii, jak przepowiadanie przysz³oci, czynnoci magiczne czy niewyt³umaczalne zjawiska,
jak np. pojawiaj¹ce siê na rybach hebrajskie litery czy krew tryskaj¹ca
z ziemi. Ponadto poda³ i omówi³ przyk³ady zabiegów magicznych, stosowanych przez chrzecijan, czêsto niewiadomych charakteru swoich dzia³añ.
Dr hab. Anna Ry, prof. UG, wyg³osi³a referat pt. Aetyt  dzieje magicznych
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i medycznych w³aciwoci kamienia, przedstawiaj¹c szczegó³owo w³aciwoci
aetytu, zwanego równie¿ kamieniem orlim, a tak¿e wskazuj¹c na mo¿liwe
przyczyny przypisywania mu przeró¿nych zalet, wród nich usuwanie niep³odnoci, zarówno u kobiet, jak i u zwierz¹t p³ci ¿eñskiej. Na uwagê zas³uguje przeledzenie i omówienie historii aetytu wstecz  a¿ do legend staro¿ytnej Mezopotamii.
Z referatem Bazyliszek  rozwój legendy wyst¹pi³ dr Krzysztof Morta
z Uniwersytetu Wroc³awskiego, skupiaj¹c siê na ewolucji cech bazyliszka
w literaturze antycznej. Na ich przyk³adzie pokaza³ m.in. brak u niektórych
pisarzy niezwykle popularnej cechy zamieniania ludzi w kamieñ. Najszerzej
zosta³a omówiona zdolnoæ rumpit saxa  roz³upywania ska³ za pomoc¹ oddechu i wzroku, przypisywana temu stworzeniu jedynie przez Pliniusza.
Dr Morta w przekonywaj¹cy sposób wyjani³ mo¿liwe przyczyny powstania
tego zapisu. Pierwszym wyst¹pieniem, umieszczonym chronologicznie w redniowieczu, by³ referat Monstra w dekoracjach redniowiecznych katedr
i literaturze dr hab. Joanny Godlewicz-Adamiec z Uniwersytetu Warszawskiego, który rozpoczê³o omówienie najczêciej pojawiaj¹cych siê w redniowiecznych legendach monstrów, takich jak mandragory, wilko³aki czy syreny.
Du¿o uwagi referentka powiêci³a Meluzynie  kobiecie z wê¿ow¹ po³ow¹
cia³a, a nastêpnie omówi³a przypadki wystêpowania monstrów w zabytkach
kocielnych i najprawdopodobniejsze przyczyny ich popularnoci. Jako kolejny prelegent wyst¹pi³ dr hab. Piotr Kochanek, prof. KUL z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego z referatem Gog i Magog w kartografii redniowiecznej i wczesnonowo¿ytnej. Zaprezentowa³ na przyk³adzie map redniowiecznych symbolikê Goga i Magoga, ale równie¿ wystêpuj¹cych razem
z nimi motywów inclusae nationes i Portae Caspiae. Przedstawi³ tak¿e drogê
ewolucji powy¿szych motywów. Ostatni¹ prelekcjê w sekcji prowadzonej
przez dr. hab. Jana Gancewskiego wyg³osi³a dr Ma³gorzata Chudzikowska-Wo³oszyn z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie z tematem
Encyklopedyczne mirabilia aquarum Rabana Maura (ok. 780856). Egzemplifikacja na podstawie rozdzia³u De piscibus VIII ksiêgi De universo. Przedstawi³a postaæ Rabana Maura i historiê jego najwiêkszej pracy, De universo.
Omówi³a szczegó³owo przypadki niezwyk³ych ryb, pojawiaj¹cych siê w tej
ksiêdze w rozdziale De piscibus. Wskaza³a na niezwyk³oci zawarte w opisach tych zwierz¹t.
Drug¹ czêæ obrad, pod przewodnictwem dr hab. Piotra Kochanka,
prof. KUL, rozpoczê³o wyst¹pienie dr hab. Joanny Komorowskiej z Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie, na temat Natura,
typologia i znaczenie komet w astrologii greckiej. W wyst¹pieniu znalaz³ siê
zarówno dok³adny opis rodzajów komet, jakie wyszczególniali staro¿ytni, ale
równie¿ liczne przyk³ady interpretacji pojawienia siê komety, jakie mo¿na
znaleæ u pisarzy antycznych. Warto dodaæ, ¿e referentka korzysta³a przy
tym ze róde³ zarówno naukowych, jak traktaty Ptolemeusza, ale równie¿
poetyckich, czego przyk³adem s¹ opisy komet autorstwa Maniliusza. Kolejna
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prelekcja, pod tytu³em Krwawe prodigia w Italii i Rzymie (218216 p.n.e.)
 zwiastuny mierci i klêski? zosta³a wyg³oszona przez dr. hab. Mirona Wolnego
z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. W szczegó³owy sposób
zosta³y omówione przyk³ady prodigiów zwi¹zanych z krwi¹, takich jak krwawi¹ce pos¹gi czy tarcze oraz rzeki zabarwione krwi¹, które obserwowano
w Italii w tym okresie. Dr hab. M. Wolny wskaza³ na wieloznacznoæ interpretacyjn¹ owych wró¿b, mog¹cych dla Rzymu zwiastowaæ zarówno klêskê,
jak i zwyciêstwo. Dr Agnieszka Witczak z Uniwersytetu Gdañskiego mówi³a
na temat Examen apium, czyli pszczele prodigia u Juliusza Obsekwensa.
Referat oparty zosta³ na dwu przyk³adach pojawienia siê roju pszczó³ zapisanych przez Obsekwensa w Liber prodigiorum, spisie prodigiów Liwiuszowych. Na ich podstawie dr Witczak przedstawi³a i oceni³a mo¿liwe znaczenia
i interpretacje wyst¹pieñ examen apium, opisanych w staro¿ytnej literaturze.
Prof. dr hab. Agnieszka Kijewska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Lublinie omówi³a De Visione Dei Miko³aja z Kuzy: paradoks jako metoda
zbli¿ania siê ku Bogu. Za pomoc¹ analizy tekstu Kuzañczyka referentka
pokaza³a znaczenie paradoksu jako drogi poznania prawd boskich.
Dr hab. Adam Krawiec, prof. UAM z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w referacie Mirabilia Slaviae. Niezwyk³oci S³owiañszczyzny w ród³ach redniowiecznych podj¹³ próbê zaprezentowania pozycji mirabiliów s³owiañskich wobec niezwyk³oci kultury ³aciñskiej i bizantyñskiej.
Ponadto stara³ siê okreliæ, na ile cudownoci tego obszaru kulturowego mo¿na uznaæ za oryginalne i niezale¿ne od tych dwóch krêgów kulturowych.
Dr Katarzyna Janus z Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie, wyst¹pi³a z referatem Me dece ut dicam signorum nunc feritatem. Proroctwa
koñca wiata w dwóch przekazach redniowiecznych. Studium porównawcze,
który zosta³ oparty na dwóch anonimowych wierszach: jednym pochodz¹cym
z hymnu liturgicznego, drugim za ze starodruku z 1505 r. Prelegentka
przeanalizowa³a i zinterpretowa³a wystêpuj¹ce w nich piêtnacie znaków
koñca wiata. Warto dodaæ, i¿ zaprezentowa³a w³asny przek³ad niektórych,
nieprzet³umaczonych wczeniej partii tych tekstów. Ostatnim tego dnia wyst¹pieniem by³o Mirabilia animalia w Nocach Attyckich Aulusa Gelliusza
dr Marii Piechockiej-K³os z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie. Referentka omówi³a i przeanalizowa³a trzy opowieci dotycz¹ce niezwyk³ego zachowania zwierz¹t opisane przez Aulusa Gelliusza. By³y to historia
Bucefa³a, konia Aleksandra Macedoñskiego, Ariona, mê¿czyzny uratowanego
przez delfiny i przyjani lwa z cz³owiekiem o imieniu Androkles. Przedstawi³a równie¿ znaczenie i cel, jakie  jej zdaniem  mia³o umieszczenie tych
historii w Nocach Attyckich.
Kolejnego dnia obrady zosta³y podzielone na dwie sekcje. Pierwszej
z nich przewodniczy³a prof. dr hab. Agnieszka Kijewska, kolejnej za dr hab.
Miron Wolny. Pierwsz¹ sekcjê rozpoczê³a dr hab. Teresa Szostek z Uniwersytetu Wroc³awskiego wyst¹pieniem Animal homileticum. Skupi³a siê na przyk³adach wykorzystywania zwierz¹t w kazaniach w formie metafor kwestii
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ziemskich, ale równie¿ eschatologicznych. Zwróci³a uwagê na wystêpowanie
zarówno zwierz¹t mitycznych, jak równie¿ ca³kowicie zwyczajnych, a tak¿e
na okolicznoci wyst¹pienia w wypowiedziach konkretnych stworzeñ. W¹tki
anegdotyczne i osobliwe w astronomicznym traktacie Jana z G³ogowa
(14451507) omówi³ dr hab. Robert K. Zawadzki z Akademii im. Jana D³ugosza w Czêstochowie. Traktat, o którym mowa w wyst¹pieniu to Introductorium compendiosum in Tractatum sphaerae materialis Ioannis de Sacrobusto, czyli Zwiêz³e wprowadzenie do Traktatu o sferze materialnej Jana
z Holywood. Prelegent skupi³ siê na anegdotycznej stronie tego¿ naukowego
dzie³a. W wyst¹pieniu przytoczy³ i omówi³ czêæ niezwyk³ych historii z powy¿szego traktatu, w tym opowieæ o podró¿ach Aleksandra Wielkiego i przyczynach wygnania Owidiusza. Dr hab. Zofia Wilk-Wo ze Spo³ecznej Akademii Nauk w £odzi przedstawi³a referat Res prodigiosae in Polonorum
regione  o rzeczach osobliwych w Rocznikach Jana D³ugosza, przytaczaj¹c
liczne niezwyk³oci opisane przez D³ugosza w jego kronice, takie jak ziemia
rodz¹ca garnki czy liczne zjawiska astronomiczne, zwracaj¹c uwagê na to,
jakie wydarzenia  zdaniem kronikarza  zapowiada³y niektóre z tych znaków. Fenomen trzech s³oñc w dobie redniowiecza. Sposoby opisu, interpretacje i konteksty omówi³a mgr Ewa Wielocha z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Opisa³a ró¿ne zjawiska dotycz¹ce s³oñca odnotowywane
w redniowieczu, skupiaj¹c siê przede wszystkim na zjawisku trzech s³oñc.
Ponadto przedstawi³a najpopularniejsze interpretacje tego zjawiska, jakie
pojawia³y siê tekstach redniowiecznych. Jako ostatnia w tej sekcji wyst¹pi³a
mgr Ewa Nowak z Uniwersytetu Wroc³awskiego z referatem Mirabilia
z Historii Brytów i pocz¹tki cyklu arturiañskiego. Referentka ukaza³a niezwyk³e zjawiska przyrodnicze z terenów Brytanii, opisane w Historii Brytów.
Zaprezentowa³a równie¿ przyczyny, przez które autor, najprawdopodobniej
Nenniusz, t³umaczy³ pochodzenie tych zjawisk jako boskich lub stworzonych
przez Artura, legendarnego dowódcê Brytów, który z czasem sta³ siê powszechnie znanym dzi Królem Arturem.
Obrady drugiej sekcji rozpoczê³a mgr Edyta Gryksa z Uniwersytetu l¹skiego w Katowicach wyst¹pieniem Mira et incredibilia w historiografii
rzymskiej. E. Gryksa korzysta³a z dzie³ trzech historiografów: Liwiusza, Tacyta i Florusa. Opisa³a pojawiaj¹ce siê u nich niezwyk³oci, takie jak omina,
prodigia, portenta czy ostenta. Referat Astrologia jako staro¿ytna metoda
prognozowania gospodarczego przygotowa³ mgr Mateusz Langer z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Omówi³ on pocz¹tki astrologii w
Egipcie i Mezopotamii. Nastêpnie podj¹³ próbê ustalenia, czy mog³a ona
wywieraæ wp³yw na przebieg procesów gospodarczych tych dwóch krain. Kolejnym prelegentem by³ mgr Maciej Wiencek z Uniwersytetu l¹skiego
w Katowicach, który w referacie Cudowna wiedza niezwyk³ych ludzi w ród³ach pónoantycznych  skupi³ siê na przypadkach pustelników, mnichów
i ludzi otoczonych nimbem wiêtoci, którzy mieli posiadaæ zdolnoci umys³owe, uwa¿ane przez wspó³czesnych im za niezwyk³e. Autor referatu jako przy-
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k³ady niezwyk³ej wiedzy podaje m.in. wizje senne, zdolnoæ przewidywania
wydarzeñ teraniejszych i przysz³ych, ale równie¿ takie cechy, jak niezwyk³a
pamiêæ, przejawiaj¹ca siê w zapamiêtaniu ca³ej Biblii przez osoby niepimienne. Z referatem Niezwyk³e czyny niezwyk³ych mê¿ów  anegdotyczne
paradoksy i paradoksalne anegdoty w biografii antycznej wyst¹pi³ mgr Przemys³aw Chudzik z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, który opar³
siê na anegdotach zawartych w dzie³ach Swetoniusza, Diogenesa Laertiosa,
Prokopiusza z Cezarei i Antygona z Karystos. Na przyk³adzie historii zaczerpniêtych z biografii filozofów i wielkich mê¿ów, w tym Juliusza Cezara,
pokaza³, jakie funkcje (rozrywkow¹, wyjaniaj¹c¹ czy argumentacyjn¹)
w biografiach staro¿ytnych spe³nia³y anegdoty. Na koniec mgr Micha³ Wróblewski z Uniwersytetu Gdañskiego  w referacie Coniunctio wed³ug Tomasza z Akwinu i Carla Gustava Junga  rozwa¿a³ zwi¹zki miêdzy alchemi¹
a chrzecijañstwem, dostrze¿one przez Junga. Dowodem na istnienie takich
zwi¹zków ma byæ zainteresowanie nimi doktorów Kocio³a, a zw³aszcza przypisywany w. Tomaszowi z Akwinu traktat alchemiczny Aurora consugerens.
Zaprezentowana zosta³a teoria Junga, w myl której alchemia w Kociele
pokazuje jego zwi¹zek z pogañstwem, zauwa¿alny g³ównie w idei przemiany
materii w cia³o w obrzêdzie mszy wiêtej.
Wa¿n¹ czêci¹ konferencji by³y niew¹tpliwie dyskusje. Jednak¿e nie mia³y one charakteru czysto polemicznego. Zebrani naukowcy dzielili siê raczej
swoimi przemyleniami, nie podwa¿aj¹c tez g³oszonych przez poszczególnych
referentów. Zamykaj¹c obrady organizatorzy podziêkowali gociom za niezwykle interesuj¹ce wyst¹pienia i wyrazili nadziejê kontynuowania podobnych konferencji w przysz³oci. Podsumowuj¹c, mo¿na stwierdziæ, ¿e konferencja Paradoksologia w staro¿ytnoci i redniowieczu by³a bardzo udana.
Utrzymano w niej wysoki poziom merytoryczny i pog³êbiono poziom wiedzy
na temat zagadnienia przewodniego.
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Irena Makarczyk
Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

PROMOCJE WYDZIA£U HUMANISTYCZNEGO UWM
W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
KOLOKWIA HABILITACYJNE
Dr IWONA PIETKIEWICZ, Rozwój statków latarniowych Ba³tyku,
Cienin Duñskich i Kattegatu w latach 1820-1988.
Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odby³o siê w dniu 15 grudnia 2015 r.
na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Sk³ad Komisji: Przewodnicz¹cy  prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK
w Toruniu
Sekretarz - dr hab. Wies³aw £ach, UWM w Olsztynie
Recenzent  prof. dr hab. Andrzej Makowski, AMW w Gdyni
Recenzent  prof. dr hab. Tadeusz Panecki, APS w Warszawie
Recenzent  prof. dr hab. Norbert Kasparek, UWM w Olsztynie
Cz³onek  dr hab. Lucjan Gucma, AM w Szczecinie
Cz³onek  dr hab. Andrzej Szmyt, UWM w Olsztynie
Rada Wydzia³u w dniu 16 lutego 2016 r. podjê³a uchwa³ê o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr JACEK KOWALEWSKI, Kreacje przesz³oci. Szkice z antropologii
historii.
Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odby³o siê w dniu 13 stycznia 2016 r.
na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Sk³ad Komisji: Przewodnicz¹cy  prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK
w Toruniu
Sekretarz  dr hab. S³awomir Augusiewicz, UWM w Olsztynie
Recenzent  prof. dr hab. Wojciech Wrzosek, UAM w Poznaniu
Recenzent  prof. dr hab. Jan Pomorski, UMCS w Lublinie
Recenzent  prof. dr hab. Zbigniew Libera, UJ w Krakowie
Cz³onek  prof. dr hab. Krzysztof Zamorski, UJ w Krakowie
Cz³onek  dr hab. Jan Gancewski, UWM w Olsztynie
Rada Wydzia³u w dniu 19 stycznia 2016 r. podjê³a uchwa³ê o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
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DR ANDRZEJ KORYTKO, Na których opiera siê Rzeczpospolita.
Senatorowie koronni za W³adys³awa IV Wazy.
Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odby³o siê w dniu 13 stycznia 2016 r.
na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Sk³ad Komisji: Przewodnicz¹cy  prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK
w Toruniu
Sekretarz  dr hab. S³awomir Augusiewicz, UWM w Olsztynie
Recenzent  prof. dr hab. Andrzej Rachuba, PAN w Warszawie
Recenzent  dr hab. Andrzej Kamieñski, PAN w Warszawie
Recenzent  dr hab. Robert Ko³odziej, Uniwersytet Wroc³awski
Cz³onek  dr hab. Micha³ Zwierzykowski, UAM w Poznaniu
Cz³onek  prof. dr hab. Miros³aw Nagielski, Uniwersytet Warszawski
Rada Wydzia³u w dniu 19 stycznia 2016 r. podjê³a uchwa³ê o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
DR MIROS£AW HOFFMANN, Zbiór publikacji w ramach tematu:
Prehistoria i archeologia w po³udniowej i po³udniowo-wschodniej
strefie nadba³tyckiej od pocz¹tku XVIIII do koñca XX wieku.
Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odby³o siê w dniu 13 kwietnia 2016 r.
na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Sk³ad Komisji: Przewodnicz¹cy  prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK
w Toruniu
Sekretarz  dr hab. Jan Gancewski, UWM w Olsztynie
Recenzent  dr hab. Anna Bitner-Wróblewska, PMA w Warszawie
Recenzent  prof. dr hab. Wojciech Nowakowski, Uniwersytet Warszawski
Recenzent  dr hab. Tadeusz Grabarczyk, Uniwersytet £ódzki
Cz³onek  dr hab. Miron Wolny, UWM w Olsztynie
Cz³onek  dr hab. Bartosz Kontny, Uniwersytet Warszawski
Rada Wydzia³u w dniu 19 kwietnia 2016 r. podjê³a uchwa³ê o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
DR JAN MIRONCZUK, Ruch ewangeliczny na Bia³ostocczynie w XX
wieku.
Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odby³o siê w dniu 17 marca 2016 r. na
Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Sk³ad Komisji: Przewodnicz¹cy  prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK
w Toruniu
Sekretarz  dr hab. Janusz Go³ota, UWM w Olsztynie
Recenzent  prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, UWM w Olsztynie
Recenzent  prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdañski
Recenzent  prof. dr hab. Jaros³aw K³aczkow, UMK w Toruniu
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Cz³onek  dr hab. Artur Pasko, Uniwersytet w Bia³ymstoku
Cz³onek  dr hab. Daniel Grinberg, Uniwersytet w Bia³ymstoku
Rada Wydzia³u w dniu 19 kwietnia 2016 r. podjê³a uchwa³ê o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
DR BARBARA KRYSZTOPA-CZUPRYÑSKA, Rzeczpospolita w oczach
dyplomatów brytyjskich w pierwszej po³owie XVIII wieku.
Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odby³o siê w dniu 14 kwietnia 2016 r.
na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Sk³ad Komisji: Przewodnicz¹cy  prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK
w Toruniu
Sekretarz  dr hab. Krzysztof Narojczyk, UWM w Olsztynie
Recenzent  prof. dr hab. Mariusz Markiewicz, UJ w Krakowie
Recenzent  dr hab. Pawe³ Janczewski, UMK w Toruniu
Recenzent  dr hab. Tomasz Ciesielski, Uniwersytet Opolski
Cz³onek  dr hab. Maciej Forycki, UAM w Poznaniu
Cz³onek  prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk, UWM w Olsztynie
Rada Wydzia³u w dniu 19 kwietnia 2016 r. podjê³a uchwa³ê o nadaniu
stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
* Uwaga! Zainteresowanych dorobkiem naukowym habilitantów Redakcja Ech Przesz³oci kieruje na stronê Wydzia³u Humanistycznego UWM w Olsztynie  zak³adka
Postêpowanie awansowe.

OBRONY DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE HISTORIA
Mgr PAWE£ STANIS£AW ABRAMSKI, Dzia³ania plutonów specjalnych Armii Krajowej w obwodzie Rajski Ptak WyszkówWo³omin
Radzymin Zwi¹zku Walki Zbrojnej  Armii Krajowej w latach
19401944.
Promotor: dr hab. Wies³aw £ach, UWM w Olsztynie
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech W³odarkiewicz, UP-H w Siedlcach
dr hab. Tadeusz Zych, Uniwersytet Rzeszowski
Obrona pracy doktorskiej mgr. Paw³a Stanis³awa Abramskiego odby³a siê
w dniu 3 listopada 2015 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr MAREK PACHOLEC, Woskowoæ Prusów w XIII w.
Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Bia³uñski, UWM w Olsztynie
Recenzenci: prof. dr hab. Wies³aw D³ugokêcki, Uniwersytet Gdañski
dr hab. Kazimierz Gr¹¿awski, UWM w Olsztynie
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Obrona pracy doktorskiej mgr. Marka Pacholca odby³a siê w dniu
8 grudnia 2015 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr TOMASZ GLINIECKI, Propaganda wojenna i kreacja mitów wyzwoleñczych na przyk³adzie m³awsko-elbl¹skiej operacji Armii Czerwonej w 1945 roku.
Promotor: dr hab. Janusz Hochleitner, UWM w Olsztynie
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej G¹siorowski, Uniwersytet Gdañski
prof. dr hab. Miros³aw Golon, UMK w Toruniu
Obrona pracy doktorskiej mgr. Tomasza Glinieckiego odby³a siê w dniu
9 lutego 2016 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr ANNA AMBROCHOWICZ-GAJOWNIK, Z dziejów s³u¿by konsularnej Drugiej Rzeczypospolitej we Francji. Marsylski okrêg kompetencyjny 19191940.
Promotor: prof. dr hab. Norbert Kasparek, UWM w Olsztynie
Recenzenci: prof. dr hab. Mariusz Wo³os, Uniwersytet Pedagogiczny
w Krakowie
dr hab. Ma³gorzata Gmurczyk-Wroñska, PAN w Warszawie
Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Ambrochowicz-Gajownik odby³a siê
w dniu 29 lutego 2016 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr in¿. MAREK NIEWIADOMSKI, Dzieje gminy Miastkowo i terenów
po³o¿onych nad Ru¿em na tle ziemi ³om¿yñskiej.
Promotor: dr hab. Janusz Go³ota, UWM w Olsztynie
Recenzenci: prof. dr hab. Norbert Kasparek, UWM w Olsztynie
dr hab. Adam Dobroñski, Uniwersytet w Bia³ymstoku
Obrona pracy doktorskiej mgr. Marka Niewiadomskiego odby³a siê
w dniu 7 czerwca 2016 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr DAMIAN BURCHART, 15 Dywizja Piechoty 19451954.
Promotor: dr hab. Wies³aw £ach, UWM w Olsztynie
Recenzenci: dr hab. Zygmunt Matuszak, UJK w Kielcach
dr hab. Dariusz Radziwi³owicz, UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Damiana Burcharta odby³a siê w dniu
7 czerwca 2016 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
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Mgr MAGDALENA KO£ODZIÑSKA, Region Morza Ba³tyckiego po
II wojnie wiatowej jako obszar rywalizacji i wspó³pracy.
Promotor: dr hab. Krzysztof Narojczyk, UWM w Olsztynie
Recenzenci: prof. dr hab. Antoni F. Komorowski, AM w Gdyni
dr hab. Jan Gancewski, UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Ko³odziñskiej odby³a siê
w dniu 28 wrzenia 2016 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

