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Miron Wolny

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

OSZUSTWO ABILYKSA  FIKCJA LITERACKA
CZY RZECZYWISTY SYMPTOM S£ABOCI POLITYKI
BARKIDÓW W HISZPANII W POCZ¥TKOWYM
OKRESIE DRUGIEJ WOJNY PUNICKIEJ?
Wraz z przybyciem Hamilkara do Hiszpanii w roku 237 p.n.e. rozpoczê³a
siê nowa era w dziejach Pó³wyspu. Oto stare kultury iberyjskie, które wczeniej mia³y stycznoæ ze spo³ecznoci¹ fenick¹ i punick¹1, teraz postawione
zosta³y w obliczu koniecznoci zasymilowania siê z nimi. Procesowi temu
powiêcono dot¹d stosunkowo du¿o uwagi2. Przegl¹d wspó³czesnej literatury
dotycz¹cej polityki kartagiñskiej w Hiszpanii wskazuje jednak, ¿e podejmowane badania pozostaj¹ niekiedy na niewystarczaj¹cym poziomie szczegó³owoci, aby zawsze w pe³ni wypowiedzieæ siê w kwestii postêpów romanizacji
na terenie Hiszpanii w okresie drugiej wojny punickiej, której ród³em mia³aby byæ s³aboæ polityki punickiej na tym terenie3. Wydaje siê, ¿e poruszony
1 App., Ib., 1, 6; P. Barceló, Karthago und die Iberische Halbinsel von den Barkiden, Bonn
1987; J. Gómez de Caso, Amilcar Barca y la política cartaginesa (249237 a.C), Alcalá de
Henares 1996.
2 J. M. Blásquez, M. P. García, G. Pérez, Los Bárquidas en la Península Ibérica, w: Atti
del II Congresso onternazionale di studi fenici e punici, Roma, 9-14 novembre 1987, vol. I, Roma
1991, s. 2750; P. L. Vilatela, Polibio (III, 9 s.) y la administración terrtorial cartaginesa de
Iberia, HAnt 27, 2003, s. 742; J. M. Blásquez, La política Bárquida en la Península Ibérica, w:
Atti V Congresso internazionale di studi fenici e punici, Marsala-Palermo, 28 ottobre 2000,
vol. III, Palermo 2005, s. 13311342.
3 Na wysokim poziomie zdetalizowania by³a i jest nadal omawiana problematyka wybuchu drugiej wojny punickiej, ze szczególnym uwzglêdnieniem Saguntu, jako problemu zapalnego zob. A.B. Drachmann, Sagunt und die Ebro-Grenze in den Verhandlungen zwischen Rom und
Karthago 220218, København 1920; W. Kolbe, Die Kriegsschuldfrage von 218 v. Chr. Geb.,
Heidelberg 1934; J. Carcopino, Le traité dHasdrubal et la responsiblité de la deuxième querre
punique, REA 55, 1953, s. 258293; A. Giovannini, Le droit fécial et la declaration de querre de
Rome à Carthage en 218 avant J.-C., Atheneum 88, 2000, s. 69116.
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w niniejszej pracy przypadek Abilyksa, nielojalnego wobec Kartagiñczyków
zdrajcy sprzyjaj¹cego Rzymianom, mo¿e rzuciæ nieco wiêcej wiat³a na kwestie zorganizowania polityki punickiej na Pó³wyspie Iberyjskim. Badania dotycz¹ce przekazów historiograficznych nosz¹ zwykle piêtno zarzutu o reinterpretacjê, st¹d w³aciwe dociekania nale¿y poprzedziæ kilkoma uwagami natury metodologicznej.
Poczynaj¹c od najbardziej namacalnych róde³ trzeba podkreliæ, i¿ epigrafika jako integralny element metodologii badañ w dziedzinie historii staro¿ytnej, pozwalaj¹cy na dysponowanie danymi o charakterze statystycznym,
które mog¹ byæ skonfrontowane z tradycj¹ historiograficzn¹, z uwagi na
niedostateczny stan zachowania bazy inskrypcyjnej nie mo¿e byæ wykorzystana w badaniach nad polityk¹ kartagiñsk¹ w Hiszpanii. Efekty badañ
archeologicznych, prowadz¹cych do rekonstrukcji obrazu kultury materialnej
na staro¿ytnym Pó³wyspie Iberyjskim, mimo znacz¹cego postêpu, jaki przynosz¹ prace badawcze wspó³czesnych zespo³ów naukowych, g³ównie hiszpañskich, francuskich i w³oskich4, nie pozwalaj¹ jeszcze w pe³ni wypowiedzieæ
siê w kwestii obrazu asymilacji rdzennych kultur iberyjskich z Kartagiñczykami. Ten stan rzeczy wymusza niejako odwo³anie siê w pierwszej kolejnoci
do lektury zachowanych przekazów o charakterze historiograficznym, co czyni siê wraz z ca³ym baga¿em praktyk metodologicznych, s³u¿¹cych weryfikacji tekstów na drodze Quellenanalyse, polegaj¹cej w znacznej mierze na porównawczej komparatystyce fragmentów pimiennictwa grecko-³aciñskiego.
Przypadek Abilyksa winien byæ rozpatrzony w oparciu o badania róde³ pisanych, jednak jako symptom pewnego szerszego procesu, znamionuj¹cego niedoskona³oci punickiej polityki w Hiszpanii, powinien zostaæ tak¿e skonfrontowany z generalnymi wynikami badañ, w których wykorzystywano tak¿e
ród³a pozaliterackie.
Abilyks to kolejny gennio cattivo rzymskiej historiografii  sprawca intrygi, która  tak jak i w przypadku innych indywiduów jego pokroju
 rozgrywa siê w konkretnych realiach historycznych. Jest oto pocz¹tek drugiej wojny punickiej, Hannibal odnosi kolejne zwyciêstwa w Italii5, za podlegaj¹ca jego bratu Hazdrubalowi Hiszpania utrzymywana jest tymczasem
w odpowiedniej dyscyplinie na mocy postanowieñ Hannibala6. Jednym
4 Wnioski autora na ten temat zosta³y sformu³owane w oparciu o lekturê ustaleñ kongresu powiêconego problematyce fenickiej i punickiej (Congresso internazionale di studi fenici
e punici).
5 Zob. T. Schmitt, Hannibals Siegeszug, München 1991; M. Wolny, Hannibal w Italii
218217 p.n.e. Studia nad uwarunkowaniami pocz¹tkowych sukcesów kartagiñskich, Olsztyn 2007.
6 Pol., III, 33, 11; Liv., XXI, 22, 2; App., Hann., 4, 13; Eutrop., III, 8, 2; Th. Lenschau,
Hasdrubal no. 7, RE VII, 2, Stuttgart 1912, kol. 2470; W. Huss, Geschichte der Karthager,
München 1985, s. 297 in.; B. Wollner, Die Kompetenzen der karthagischer Feldherrn, Frankfurt
am Mein 1987, s. 113; K. Geuss, Prosopographie der literarisch bezeugten Karthagern, Leuven
1994, s. 136; U. Händl-Sagawe, Der Beginn des 2. Punischen Krieges. Ein historisch-kritischer
Kommentar zu Livius Buch 21, München 1995, s. 138.
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z takich postanowieñ mia³o byæ zatrzymanie zak³adników iberyjskich z tych
miast, których intencje nie wzbudza³y u Kartagiñczyków zaufania. Zak³adnikami tymi mieli byæ synowie pochodz¹cy ze znakomitych rodzin (pifan»j)7.
W roku 217 p.n.e., kiedy ofensywa Scypionów w Hiszpanii zaczê³a odnosiæ
sukcesy, pewien Hiszpan imieniem Abilyks zacz¹³ zastanawiaæ siê co do sensownoci dalszego trwania w sojuszu z Kartagiñczykami. Chc¹c przypodobaæ
siê Rzymianom postanowi³  zmieniaj¹c sojusznika  poprzeæ jednoczenie
swoje intencje konkretn¹ przys³ug¹. Z tego powodu zdecydowa³ siê na oszustwo wobec dowódcy kartagiñskiego Bostara, w wyniku którego wspomniani
zak³adnicy iberyjscy zostali wydani Rzymianom. Epizod ten, znakomicie pasuj¹cy do kontekstu hiszpañskiego teatru drugiej wojny punickiej, przekazali
trzej autorzy: Polibiusz8, Liwiusz9 i Zonaras10. Zgodnie z zawartymi powy¿ej
postulatami metodologicznymi szczegó³owe rozwa¿enie tych relacji winno
opieraæ siê o kilka krêgów problemowych. Przede wszystkim nale¿y szczegó³owo przeanalizowaæ charakterystykê Abilyksa, próbuj¹c ustaliæ jego status
i faktyczne motywy, nastêpnie przeanalizowaæ ród³owy przekaz wydarzeñ,
badaj¹c jednoczenie mo¿liwoci zaistnienia toposu literackiego, tudzie¿ trawestacji  tak na p³aszczynie ród³owego rdzenia, jak i w póniejszej tradycji. Wreszcie historia o oszustwie winna byæ rozpatrzona w kontekcie trójstronnych relacji punicko-iberyjsko-rzymskich.
Status Abilyksa
Informacje ród³owe dotycz¹ce Abilyksa nale¿y rozpatrzeæ w dwóch zasadniczych p³aszczyznach. Po pierwsze, nale¿y przyjrzeæ siê temu, co mówi¹
ród³a wprost na temat jego statusu, po drugie za nale¿y rozwa¿yæ kontekst
wydarzeñ pod k¹tem mo¿liwoci ustalenia spo³eczno-politycznej funkcji tej
postaci. W odniesieniu do pierwszej kwestii mamy dosyæ lakoniczne wzmianki, na podstawie których wiadomo, ¿e Abilyks by³ na Pó³wyspie Iberyjskim
tubylcem (Iber11, Hispanus12). Jak nadmienia dodatkowo Polibiusz, by³ to
cz³owiek dobrze sytuowanym pod wzglêdem materialnym (b{oj), ciesz¹cy siê
7

Pol., III, 98, 1; por. mniej precyzyjn¹ informacjê Liv., XXII, 22, 4: quo ibi obsides totius
Hispaniae traditos ab Hannibale fama erat modico in arce custodiri praesidio. Zasadniczym
mankamentem cytowanej relacji jest sformu³owanie totus Hispaniae, odnosz¹ce siê nieprecyzyjnie do ca³ej Hiszpanii (orodków, miast, czy plemion?) jako miejsc pozyskania zak³adników,
podczas gdy odnony fragment Polibiusza kwestiê tê precyzuje: Õsaij pólesin º
¬ p sthse tín k¦ at\
t¾n Iber an. Sk¹din¹d u Liwiusza zastanawiaj¹ce jest wtr¹cenie fama erat, które mog³o odnosiæ
siê do tradycji lokalnej w ródle rzymskim. Wskazane zró¿nicowania prowadz¹ do hipotezy, ¿e
informacja o zak³adnikach iberyjskich mog³a wywodziæ siê z dwóch niezale¿nych róde³, a to
przemawia na korzyæ jej wiarygodnoci.
8 Pol., III, 98. 1 in.
9 Liv., XXII, 22, 6 in.
10 Zon., IX, 1.
11 Pol., III, 98, 2; Zon., IX, 1.
12 Liv., XXII, 22, 6.
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nadto dobr¹ reputacj¹ (dóxa)13. Wynikaj¹c¹ z tych sformu³owañ przynale¿noæ do elit spo³ecznych Hiszpanii potwierdza równie¿ Liwiusz za pomoc¹
sformu³owania nobilis14 . Relacje greckojêzyczne ró¿ni¹ siê co do formy zapamiêtanego imienia oszusta. Polibiusz odnotowuje formê #Ab{lux natomiast
Zonaras prezentuje formê ^Abeloj15. Ró¿nica wystêpuj¹ca w przekazie Zonarasa mo¿e wynikaæ z zastosowania przez tego autora innych regu³ translacyjnych, co mo¿e dowodziæ, ¿e opiera³ siê on wy³¹cznie na Liwiuszu i na swój
sposób przet³umaczy³ na grekê ³aciñsk¹ formê imienia. Nie mo¿e byæ tutaj
równie¿ wykluczona pomy³ka bizantyñskiego autora.
Niestety trudno wypowiedzieæ siê co do funkcji Abilyksa. Fakt rozmów
prowadzonych z Bostarem mo¿e sugerowaæ, ¿e by³ on albo iberyjskim naczelnikiem plemiennym, albo szpiegiem na us³ugach kartagiñskiego wywiadu.
Wydaje siê, ¿e wiêcej przemawia za tym drugim rozwi¹zaniem. Abilyks bardzo dobrze orientuje siê bowiem w po³o¿eniu zak³adników, akcjê swoj¹ organizuje w tajemnicy i jakoby przeprowadza j¹ w nocy. Wnikliwe rozpatrzenie
tekstu Liwiusza, w którym autor mówi, ¿e Abilyks odbiera³ rozkazy dotycz¹ce przebiegu akcji od Bostara: diem insequentem absumpsit cum Bostare
mandatis ad rem agendam accipiendis16, wydaje siê z kolei wskazywaæ, i¿
ród³o, z którego korzysta³ Liwiusz, mog³o znaæ formaln¹ podleg³oæ Abilyksa
wobec Bostara. Cytowana fraza wyranie przecie¿ sugeruje, i¿ chodzi o wydanie rozkazu (mandatus)17 przez Bostara i jego odebranie (accipo)18 przez
podw³adnego, czyli Abilyksa. Dalej, co szczególnie wa¿ne dla podtrzymania
podejrzenia o szpiegowskiej funkcji Hiszpana, nale¿y zauwa¿yæ, i¿ cz³owiek
ten wietnie orientuje siê równie¿ w po³o¿eniu Rzymian. Ponadto do zakwalifikowania Abilyksa do kategorii osób zwi¹zanych z kartagiñskim wywiadem
sk³aniaj¹ równie¿ wspó³czesne badania dotycz¹ce akcji wywiadowczych, prowadzonych podczas drugiej wojny punickiej. Mimo ¿e prace na ten temat
zasadniczo koncentruj¹ siê na szpiegach Hannibala, to jednak w ogólnym
zarysie wywietlaj¹ mechanizmy funkcjonowania tych s³u¿b19 . Szczególnie
ciekawa wydaje siê w tym kontekcie konkluzja pracy G. Urso na temat
generalnej s³aboci wywiadu kartagiñskiego, który wprawdzie na pocz¹tku
konfliktu dzia³a³ jeszcze prawid³owo, ale po bitwie pod Kannami systematycznie s³ab³, pogr¹¿aj¹c siê wreszcie w ca³kowitej bezczynnoci20. Z argu13

Pol., III, 98. 2.
Liv., XXII, 22, 6. To niezwykle wieloznaczne sformu³owanie mo¿e sugerowaæ tak¿e, i¿
Abilyks by³ znany (z czego), z jakiego powodu móg³ byæ godny podziwu, tudzie¿ móg³ byæ
szlachetnie urodzony, por. S³ownik ³aciñsko-polski, red. J. Korpanty, t. 2, Warszawa 2003, s. 317.
15 Pol., III, 98, 2; por. Zon., IX, 1.
16 Liv., XXII, 22, 16.
17 S³ownik ³aciñsko-polski, red. J. Korpanty, t. 2, Warszawa 2003, s. 33.
18 Ibidem, t. 1, Warszawa 2001, s. 317. 233.
19 M. Zlattner, Hannibals Geheimdienst im Zweiten Punischen Krieg, Xenia  Konstanzer
Althistorische Vorträge und Forschungen herausgegeben von Wolfgang Schuller 39, Konstanz 1997.
20 G. Urso, Spionnagio e controspionaggio nella querra Annibalica, Storia antica  Instituto Lombardo 123, 1989, s. 7383.
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mentacji Urso wynika istotna uwaga dotycz¹ca sposobu zorganizowania kartagiñskich akcji wywiadowczych, pokazuj¹ca, ¿e w porównaniu z rzymskimi,
organizacje te nie dzia³a³y najlepiej21. Je¿eli uznalibymy Abilyksa za szpiega, to jego dzia³alnoæ niezale¿nie potwierdza tak¹ tezê.
Charakterystyka Abilyksa i motywów jego postêpowania
Na charakterystykê Abilyksa sk³ada siê kilka elementów, które mimo
oczywistej i zamierzonej koncepcji wykreowania wizerunku oszusta zawieraj¹ jednak kilka dodatkowych informacji, na podstawie których mo¿na pokusiæ siê o dalej id¹ce wnioski, dotycz¹ce twórczego przerobienia róde³ przez
póniejszych autorów. G³ówne ród³a mówi¹, ¿e Abilyks wykazywa³ wzglêdem Kartagiñczyków wiernoæ (p{stij, fides), ale by³a to wiernoæ pozorowana22. Polibiusz powiada nadto, ¿e wobec Punijczyków Hiszpan okazywa³ swoj¹ ¿yczliwoæ (eánoia)23. Historyk z Megalopolis sugeruje, ¿e swoista sk³onnoæ do zdrady mia³a wynikaæ przede wszystkim z faktu, ¿e Abilyks zalicza³
siê do barbarzyñców (b|rbaroi). Liwiusz idzie jeszcze dalej twierdz¹c ¿e
w przypadku ludów barbarzyñskich dwulicowoæ to cecha wrodzona (ingenium)24. To miejsce charakterystyki koresponduje z konwencj¹ przedstawiania barbarzyñców w literaturze antycznej25. wiat rzymski zawêzi³ i dodatkowo pejoratywnie nacechowa³ ten portret, co szczególnie widoczne jest na
przyk³adzie zobrazowania spo³eczeñstwa galijskiego26. Polibiusz w swoim
dziele tak bardzo niechêtnie odnosi siê przecie¿ do sprzymierzeñców rzymskich, którym najwyraniej nie ufa. W odniesieniu do Galów krytykuje obyczajow¹ sferê egzystencji ich spo³eczeñstwa27. Na tym tle ³atwiej jest mu
bowiem pokazaæ ich dwulicowoæ. W relacji Liwiusza dotycz¹cej drugiej wojny punickiej symboliczne staje siê wrêcz imiê Dazjusza, okrelaj¹ce nielojalnego sprzymierzeñca. Osoby o tym imieniu wywodz¹ siê z Brundizjum, Arpii
i Salapii, za wspólnym mianownikiem ich postêpowania jest zdrada28. Wy21 Por. G. Brizzi, I sistemi informativi dei Romani. Principi e realtà nelletà delle conquiste
oltremare (218168 a.C), Wiesbaden 1982.
22 Pol., III, 98, 2; Liv., XXII, 22, 6; Zon., IX, 1.
23 Pol., III, 98, 2.
24 Pol., III, 98, 2; Liv., XXII, 22, 6.
25 Interesuj¹ce uwagi na ten temat prezentuje E. Hall, Inventing Barbarian. Greek SelfDefinition Though Tragedy, Oxford 1989.
26 Zob. A. Zawadzka, Celtowie widziani oczyma Rzymian  miêdzy stereotypem a rzeczywistoci¹. Kilka uwag, w: Staro¿ytnoæ w wielu perspektywach, Bydgoszcz 2006, s. 159166.
27 Pol., II, 19, 2, 4; 35, 3 etc. Zob. M. Wolny, Hannibal w Italii, s. 64.
28 Liv., XXI, 48, 89 (por. Pol., III, 69, 14; Zon., VIII, 24; F. W. Walbank, A Historical
Commentary on Polybius, vol. I, Oxford 1957, s. 403; Y. Le Bohec, Histoire militaire des querres
puniques, Monaco 1995, s. 172173; L. M. Günther, Dasius (aus Brundisium), DNP 3, Stuttgart
1997, kol. 329); Liv., XXIV, 45, 1 in., XXVI, 38, 614; zob. M. Wolny, Dasius aus Brundisium
 ein historiographisches Rätsel, DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica Polona 7, ed. S. Sharypkin, Piotrków Trybunalski 2007, s. 219220.
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daje siê nie ulegaæ w¹tpliwoci, ¿e zastosowanie tych regu³ kreowania portretów obcych zaci¹¿y³o równie¿ na procesie krelenia charakterystyki Abilyksa,
jako przedstawiciela spo³eczeñstwa iberyjskiego. Podobnie jak jego literackie
prototypy, jest on niezwykle przebieg³y. Jest to trudne zadanie, bo tym razem
musi przechytrzyæ Punijczyka Bostara. Kartagiñczycy  podobnie jak reszta
szeroko pojêtych barbarzyñców  doczekali siê równie nieprzychylnej oceny
ze strony Rzymian29. Literatura ³aciñska akcentuje specyficznie rozumian¹
wiernoæ punick¹ (fides Punica), bêd¹c¹ ironicznym wyobra¿eniem, niejako
odwróceniem fides Rzymianina. Z podobnie negatywn¹ ocen¹ mamy do czynienia w przypadku okrelania nieuczciwego zachowania Punijczyków mianem fraus Punica30. Z pewnoci¹ dla nadania wiêkszej wyrazistoci wizerunkowi Abilyksa, jedno z pierwotnych róde³ zdecydowa³o siê na zmianê za³o¿eñ dotycz¹cych konwencjonalnej charakterystyki Punijczyka w celu opisania osoby oszukanej przez Hiszpana. Poddowódca kartagiñski Bostar31, bêd¹cy podw³adnym wodza Hazdrubala, sprawuj¹cego w³adzê w Iberii,
w szczególny sposób przedstawiony zosta³ u Polibiusza. Grecki historyk pisze, ¿e Bostar by³ cz³owiekiem prostodusznym (kakoj), za jako osoba
o ³agodnym usposobieniu dodatkowo z ufnoci¹ (p{stij) odnosi³ siê do Abilyksa. Istotna w tym kontekcie wydaje siê tak¿e informacja Polibiusza, wedle
której Bostar nie odznacza³ siê szczególn¹ odwag¹, mianowicie wys³any przez
Hazdrubala, aby uniemo¿liwiæ Rzymianom przekroczenie rzeki Ebro, ba³ siê
tego dokonaæ. Unikaj¹c konfrontacji mia³ wybraæ rozwi¹zanie zachowawcze,
rozbijaj¹c obóz w nadmorskiej czêci Saguntu32. Relacja Liwiusza tak¿e
przedstawia Bostara w niekorzystnym wietle. Kartagiñczyk w zasadzie nie
dyskutuje z oszustem, ³atwo po³yka haczyk, jako ¿e wedle s³ów pisarza
z Patawium nie by³ cz³owiekiem chytrym na sposób innych Kartagiñczyków: homini non ad cetera Punica ingenia callido ut persuasit33. Do pe³niejszego nakrelenia charakterystyki Abilyksa przyczynia siê równie¿ motyw,
za spraw¹ którego Hiszpan mia³ dokonaæ oszustwa. W dziele Polibiusza
29 M. Dubuisson, Das Bild des Karthagers in der lateinischen Literatur, w: Karthago, ed.
W. Huss, Darmstadt 1992, s. 227238.
30 E. Burck, Einführung in die Dritte Dekade des Livius, Heidelberg 1950, s. 67; G. Brizzi,
Gli studi annibalici, w: Atti del II Congresso onternazionale di studi fenici e punici, Roma,
914 novembre 1987, vol. I, Roma 1991, s. 66.
31 B. Niese, Bostar no. 3, RE III, 1, Stuttgart 1897, kol. 789; W. Huss, Geschichte der
Karthagern, s. 327; K. Geuss, Prosopographie, s. 2122.
32 Pol., III, 98, 5. Jest jasne, ¿e relacja, za któr¹ pod¹¿a Polibiusz, akcentuje strachliw¹
i prostoduszn¹ stronê charakteru Bostara, aby uzasadniæ ³atwoæ, z jak¹ Abilyks mia³ oszukaæ
Punijczyka. W rzeczywistoci problem, który siê w tym miejscu pojawia, nale¿a³oby rozpatrzeæ
w dwojakiego rodzaju wariantach. Czy Bostar nie wywi¹za³ siê z rozkazu swojego prze³o¿onego
(bo to sugeruje jego podyktowana strachem decyzja), czy te¿ fakt rozbicia obozu by³ interpretowany przez Rzymian jako akt tchórzliwoci Bostara, który w rzeczywistoci przebywaj¹c nad
morzem móg³ czekaæ na dalsze posi³ki od Hazdrubala, maj¹ce przybyæ drog¹ morsk¹, por. Liv.,
XXII, 22, 10: castra extra urbem in ipso litore habebat Bostar, ut aditum ea parte intercluderat
Romanis.
33 Liv., XXII, 22, 15.
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wyranie zasugerowana zosta³a korzyæ, jak¹ widzia³ dla siebie Abilyks
w postaci wysokiego stanowiska w Rzymie: peisqe j g¦r diÒti dÚnatai mgaj
gensqai par¦ `Rwma oij prosenegk£menoj n kairù p{stw ma ka[ cre{an34.
Motyw popychaj¹cy Abilyksa do oszustwa w przekazie Liwiusza nie jest
jasny. Abilyks postanawia zmieniæ dotychczasowego sojusznika, poniewa¿
zmienia siê sytuacja polityczna w Hiszpanii: fidus ante Poenis, tum, qualia
plerumque sunt barbarorum ingenia, cum fortuna mutaverat fidem (podkr.
M.W.)35. Chc¹c jednak znaleæ dowód na poparcie swoich zamiarów zdecydowa³ siê na intrygê zwi¹zan¹ z umo¿liwieniem przejêcia jeñców przez Rzymian. Chcia³ byæ przy tym Abilyks, jak powiada Liwiusz, jak najcenniejszym
nabytkiem dla swoich nowych sojuszników: ut quam maxum emolumentum
notis sociis esset36. Tê dwulicowa postawê Abilyksa powtarza Zonaras
w swojej skrótowej rekapitulacji doniesieñ Liwiusza37.
Generalnie rzecz bior¹c, pomimo niemia³o zasugerowanego dzia³ania
w interesie plemion iberyjskich38, Abilyks dzia³a g³ównie dla w³asnej korzyci. Z przedyskutowanej charakterystyki nie wynika aby Iberyjczyk by³ pierwowzorem dla patriotycznego protagonisty na miarê Wercyngetoryksa. Takiego przyk³adu historiografia rzymska nie mog³aby nie wykorzystaæ. Na
pewno nie czyni³aby jednak z niego antytezy bohatera  dwulicowego barbarzyñcy, którego umiejêtnoci nie s¹ szczególne, albowiem bazuj¹ na ³atwowiernoci lêkliwego naiwniaka  swoistej czarnej owcy wród punickich spryciarzy. Ponadto trudno uwa¿aæ, ¿eby Iberyjczyk mia³ nadziejê na uzyskanie
urzêdu rzymskiego, skoro z zasady nie przys³ugiwa³y one sprzymierzeñcom.
Przewijaj¹cy siê motyw urzêdu wydaje siê jednak sugerowaæ drogê rozumowania, prowadz¹c¹ w kierunku interpretacji celów Abilyksa pod k¹tem konkretnej korzyci. W tym kontekcie przypomina siê przyk³ad o kilkadziesi¹t
lat starszy, a zwi¹zany z prób¹ skorumpowania Gajusza Fabrycjusza przez
delegatów Pyrrusa. Urzêdnikowi rzymskiemu miano wówczas proponowaæ
wysokie stanowisko (ØpostrathgÒj) w Epirze39. Przy okazji tej propozycji
pada³y równie¿ inne, wprost oferuj¹ce ³apówkê, której Fabrycjusz oczywicie
nie przyj¹³40. Jest wrêcz symptomatyczne, ¿e w rzymskich koncepcjach historiograficznych to przyk³adowo Pyrrus usi³uje skorumpowaæ Rzymian, Hannibal przekupuje rzymskiego sprzymierzeñca z Brundizjum et cetera. Rzymianie natomiast nigdy nie poddaj¹ siê korupcji, a co w rozpatrywanym przypadku szczególnie wa¿ne  nigdy te¿ sami nie proponuj¹ ³apówek.
34

Pol., III, 98, 4.
Liv., XXII, 22, 6.
36 Liv., XXII, 22, 6.
37 Zon., IX, 1.
38 Liv., XXII, 22, 8; Zon., IX, 1.
39 App., Samn., 10, 12.
40 M. Wolny, Próba przekupienia Gajusza Fabrycjusza podczas rokowañ pokojowych
z Pyrrusem po bitwie pod Heraklej¹ (280 p.n.e.). Przyczynek do rozwa¿añ na temat korupcji
wród wy¿szych urzêdników rzymskich, w: Studia z dziejów staro¿ytnego Rzymu, red. R. Sajkowski, Olsztyn 2007, s. 713 (tam¿e ród³a i dalsza literatura).
35
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ród³owa wersja intrygi
Zapamiêtana w ród³ach informacja na temat intrygi Abilyksa wydaje siê
opieraæ na podobnym schemacie narracyjnym. Generalny ogl¹d róde³ pozwala wyró¿niæ cztery czêci opisu niniejszego epizodu. Pierwsza z nich nale¿y do kontekstualnego wyjanienia celu, dla którego Kartagiñczycy pozyskali
i przetrzymywali zak³adników iberyjskich w Saguncie. Druga dotyczy przygotowania intrygi przez Abilyksa, czyli jego mediacji zarówno u dowódcy
punickiego Bostara, jak i potajemnego spotkania ze Scypionami. Czêæ trzecia, omawiaj¹ca przeprowadzenie operacji, opiera siê na prezentacji argumentacji Abilyksa, skierowanej do dowódcy kartagiñskiego Bostara, maj¹cej
przekonaæ go do przekazania zak³adników ich rodzinom za porednictwem
Abilyksa. Czêæ czwarta to omówienie konsekwencji planowanego przedsiêwziêcia. Ten swoisty schematyzm prezentacji ród³owej wystêpuj¹cy zarówno
u Polibiusza, Liwiusza, jak i Zonarasa sk³oni³ U. Kahrstedta, a za nim te¿
F. W. Walbanka do postawienia tezy, która pozwala³a wnioskowaæ wspólne,
a do tego niekoniecznie pewne ród³o pierwotne dla wszystkich tych relacji41.
Nie chc¹c przyjmowaæ a priori tych za³o¿eñ, które nie zosta³y zreszt¹ poparte
szczegó³owymi badaniami, nale¿y omówiæ i skomentowaæ ka¿d¹ z czêci zawartych w relacjach ród³owych.
a) Cel pojmania zak³adników
Odnonie celu pojmania zak³adników Polibiusz wypowiada siê w sposób
lakoniczny, jakkolwiek niezwykle konkretny. Mówi bowiem, i¿ w momencie,
w którym Hannibal przedsiêwzi¹³ wyprawê do Italii, wzi¹³ on zak³adników
z tych miast, w lojalnoæ których nie wierzy³. W ten sposób do niewoli punickiej mieli trafiæ synowie najznakomitszych mê¿ów: labe par¦ to?twn Õmhra
to/j uÄeÅj tín pifanest|twn ndrín. Jest oczywiste, ¿e chodzi tutaj o elity
spo³eczeñstwa. Zak³adnicy mieli byæ przetrzymywani w Saguncie, który wybrano dlatego, ¿e by³ zarówno dobrze ufortyfikowany, jak i znajdowa³a siê
w nim za³oga, któr¹ Hannibal darzy³ szczególnym zaufaniem42. Relacja Liwiusza stanowi cenne uzupe³nienie tej wskazówki. Autor z Patawium informuje bowiem o rodzaju pieczy sprawowanej nad zak³adnikami mówi¹c, ¿e
mia³a ich pilnowaæ stra¿ (custodiae)43.
Informacje te wydaj¹ siê zasadniczo wiarygodne. Wiemy przecie¿, ¿e
zdobycie Hiszpanii przez Barkidów opiera³o siê na podboju, co jest niekwe41 U. Kahrstedt, Geschichte der Karthager von 218 bis 146, Berlin 1913, s. 204; F. W. Walbank, A Historical Commentary on Polybius, vol. I, Oxford 1957, s. 432. Charakterystyczne jest
tutaj stanowisko K. J. Belocha, Polybios Quellen im Dritten Buche, Hermes 50, 1915, s. 361,
który sugeruje, i¿ historia przejêcia zak³adników jest dubletem innego miejsca z dzie³a Polibiusza, zob. Pol, X, 18, 3; F. W. Walbank, Commentary, s. 432. Przypuszczenie zwi¹zane jest
z w³aciwym Belochowi hiperkrytycznym podejciem do rzymskiej annalistyki. Obecnie twierdzenie takie nie znajduje podstaw merytorycznych.
42 Pol., III, 98, 1.
43 Liv., XXII, 22, 4.
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stionowanym faktem historycznym44. Zagospodarowanie owoców tego podboju musia³o opieraæ siê na konkretnym kszta³cie polityki Barkidów, co z kolei
nie przekrela faktu, ¿e w Hiszpanii mog³y istnieæ orodki, których nastawienie do polityki kartagiñskiej budzi³o uzasadnione w¹tpliwoci. Sytuacja
w Italii, której nowym zdobywc¹ stawa³ siê Hannibal dostarcza argumentów za
podtrzymaniem tej tezy45. Z tego powodu przyjêcie zak³adników z orodków
szczególnie zagro¿onych rebeli¹ by³o oczywicie uzasadnione. Sformu³owanie
Polibiusza odnosz¹ce siê do synów z rodzin znakomitych mê¿ów (uÄeÅj tín
pifanest|twn ndrín) dotyczy z ca³¹ pewnoci¹ cz³onków iberyjskiej arystokracji, którzy reprezentowali najbardziej wp³ywowe czêci spo³eczeñstwa
hiszpañskiego. Swoist¹ zagadk¹ pozostaje, dlaczego zak³adników przetrzymywano w³anie w Saguncie. Poszukuj¹c odpowiedzi na t¹ kwestiê nale¿y
zauwa¿yæ, i¿ nie pozostaje bez znaczenia, ¿e miasto to znajdowa³o siê na
drodze przysz³ej ofensywy rzymskiej na Pó³wysep Iberyjski. W zamyle Hannibala jeñcy umieszczeni w³anie w Saguncie mogli byæ planowani w przysz³oci jako element przetargowy w rokowaniach z Rzymianami. Fakt ufortyfikowania miasta mia³ raczej s³ab¹ si³ê oddzia³ywania, poniewa¿, sk¹din¹d
na podstawie dzie³a Liwiusza, wiemy, ¿e jego mury zosta³y zburzone z pomoc¹ Maharbala46. Ponadto jeñcy pilnowani byli w nadmorskiej czêci miasta47,
co mo¿e sugerowaæ, i¿ znajdowali siê nawet poza umownymi fortyfikacjami.
Je¿eli za chodzi o za³ogê pilnuj¹c¹ zak³adników, to nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e sformu³owanie Liwiusza custodiae doprecyzowuje jedynie to co napisa³
Polibiusz: ka[ di\ t«n tín pleipom}nwn p# aÙt®j ndrín p{stin. Na podstawie Polibiusza mo¿na bowiem s¹dziæ, ¿e nie by³a to za³oga liczna, ale przede
wszystkim godna zaufania (pistÒj).
b) Pertraktacje Abilyksa z Bosterem i w³adzami rzymskimi
Abilyks wchodzi w kontakt z dowódc¹ punickim Bostarem, nawi¹zuj¹c
rozmowê dotycz¹ca zak³adników i politycznych celów dla których mo¿na by
siê nimi pos³u¿yæ. Przedstawiona przez ród³a argumentacja Abilyksa jest
prosta: skoro Rzymianie znaleli siê ju¿ po zachodniej stronie rzeki Ebro, to
Kartagiñczycy nie bêd¹ ju¿ w stanie utrzymaæ Iberii w ryzach za pomoc¹
przemocy. Racja polityki kartagiñskiej wymaga bowiem diametralnej zmiany
postêpowania, czyli odejcia od sojuszu przypieczêtowanego strachem (fÒboj)
na rzecz przymierza opartego na ¿yczliwoci (eÜnoia)48. Dlatego, wedle prezentowanej w ród³ach argumentacji Abilyksa nale¿y zwróciæ wolnoæ zak³adnikom i zapewniæ powrót do rodzinnych domów. Jednoczenie Abilyks mia³
zauwa¿yæ, ¿e Rzymianie zbli¿yli siê ju¿ do Saguntu, który znalaz³ siê
44

J. Seibert, Hannibal, Darmstadt 1993.
Zob. M. Wolny, Hannibal w Italii 218217 p.n.e., s. 7687, 283284.
46 Liv., XXI, 12, 2; M. Wolny, Maharbal  poddowódca kartagiñski w wojsku Hannibala
(219216/15 p.n.e.), Echa Przesz³oci VI, Olsztyn 2005, s. 11.
47 Pol., III, 98, 5.
48 Pol., III, 98, 6; Liv., XXII, 22, 11.
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w niebezpieczeñstwie. Je¿eli Rzymianie odbij¹ zak³adników i dokonaj¹ ich
zwrotu rodzinom, to niew¹tpliwie wygraj¹ przychylnoæ plemion iberyjskich.
Je¿eli natomiast Kartagiñczycy dokonaj¹ tego pierwsi, zyskaj¹ skuteczne
zabezpieczenie przed Rzymianami49. Abilyks nie omieszka³ przedstawiæ Bostarowi innych korzyci wynikaj¹cych z takiego postêpowania. Poinformowa³
kartagiñskiego dowódcê, ¿e ten mo¿e spodziewaæ siê licznych darów (dípwn
pl®qoj) od ludzi, którzy odzyskaj¹ swoje dzieci50. Tym samym mia³ przekonaæ Bostara51. Dopiero po tym przybywa do obozu rzymskiego i pomys³
przedstawia Scypionom. Mia³ im przedstawiæ, ¿e Iberowie z zapa³em przejd¹
na stronê Rzymian, jeli odzyskaj¹ zak³adników, których Abilyks przyrzek³
im dostarczyæ: klogizÒmenoj d] di\ pleiÒnwn t«n som}nhn Ôrm«n ka[ met|ptwsin
prÕj aÙto/j tín #Ibªrwn \n gkrateÅj g}newntai tín Ômªrwn, phgge{lato
paradésein aÙtoÅj to/j padaj52. Scypionowie mieli gorliwie przystaæ na ten
pomys³ i obiecaæ Abilyksowi nagrodê (ka[ meg|laj Úpiscnoum}nwn dwre|j)53.
Na ród³owym obrazie pertraktacji Abilyksa z Bostarem i Scypionami
zaci¹¿y³a retoryczna forma prezentacji literackiej. Abilyks odwo³uje siê do
ambicji Bostara, wskazuj¹c mu na koniecznoæ kierowania siê w polityce
punickiej zasad¹ wielkodusznoci (megaloyuc{a)54. Ponadto, jak to ju¿ powy¿ej zaznaczono, wskazuje na osobiste korzyci, które móg³by odnieæ Bostar,
jeli wykona³by plan proponowany przez Abilyksa55. W narracyjnej strukturze tej prezentacji ród³owej nie ma sprzecznoci logicznej w tym, ¿e Abilyks
pertraktuje najpierw z Bostarem a dopiero póniej z Rzymianami. Takie
ujêcie jest ewidentnie dostosowane do rzymskich standardów moralnych.
Pierwotne ród³a wszak nie tworz¹ nowej wyimaginowanej rzeczywistoci,
ale kreuj¹ inne ustawienie faktów tak, aby wnikanie w ich przyczyny nie
by³o konieczne. W opisie róde³ rzymskich obraz pertraktacji Abilyksa z Bostarem i Rzymianami sprowadza siê do tego, ¿e wina za nieuczciwe wejcie
w posiadanie zak³adników scedowana zostaje na Iberyjczyku. Rzymianie jedynie przystaj¹ na pomys³ oszusta, co usprawiedliwione jest tym, ¿e dzia³aj¹
w dobrej wierze i przeciwnie do punickiego zaborcy lansuj¹ wartoæ wolnoci.
Tymczasem sytuacja wydaje siê prezentowaæ w zgo³a odmienny sposób. Powy¿ej wskazano ju¿, ¿e Abilyks wykreowany zosta³ przez ród³a na oszusta
dzia³aj¹cego w imiê w³asnego interesu, które to dzia³anie jest oczywicie
wiarygodne. Trudno jednak uwierzyæ w to, aby Iberyjczyk sam z siebie
wszed³ w istotne dla polityki rzymskiej niuanse propagandowo-dyplomatyczne, bo tak nale¿a³oby przecie¿ zakwalifikowaæ sprawê uwolnienia jeñców.
49

Pol., III, 98, 7-9; Liv., XXII, 22, 12 in.
Pol., III, 98, 10; por. Liv., XXII, 22, 13.
51 Pol., III, 98, 11; Liv., XXII, 22, 15.
52 Pol., III, 99, 3; Liv., XXII, 22, 15: nocte clam progressus ad hostium stationes conventis
quibusdam auxiliaribus Hispanis et ab his ad Scipionem perductus, quid adferret, expromit.
53 Pol., III, 99, 4.
54 Pol., III, 98, 9.
55 Pol., III, 98, 10.
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Opieraj¹c siê na wyra¿onym wczeniej za³o¿eniu, ¿e Abilyks móg³ byæ punickim szpiegiem, ³atwiej zrozumieæ mo¿liwoci jego kontaktu z dowódc¹ Bostarem. Kontakty Iberyjczyka z Rzymianami mo¿na zrozumieæ, jak siê wydaje
poniek¹d na podstawie sprawozdania Polibiusza. Grecki historyk informuje,
¿e Abilyks uda³ siê noc¹ do obozu Rzymian, gdzie zetkn¹³ siê z Iberyjczykami, nale¿¹cymi do rzymskich wojsk posi³kowych, przez których uzyska³ dostêp do wodzów naczelnych: parageneqe[j d] nuktÕj p[ tÕ tín @Rwma{wn
stratÒpedon ka[ summ{xaj tis[ tín sustrateuom}nwn ke{noij #Ibªrwn di\ to?twn
eÃs®lqe prÕj to/j strathgo?j56. Zdanie to wyranie sugeruje kontakt Abilyksa z osobami bêd¹cymi sprzymierzeñcami Rzymian. Nie mo¿na odrzuciæ ca³kowicie mo¿liwoci, i¿ ludzie ci byli wspó³plemieñcami Abilyksa. Je¿eli
wspomniani Iberyjczycy pe³nili w wojsku rzymskim jakie inne funkcje, na
przyk³ad wywiadowcze, to przekazane przez ród³a fakty uk³adaj¹ siê
w odmienny, ale za to du¿o bardziej wiarygodny schemat. Tak wiêc mo¿na
za³o¿yæ, ¿e Abilyks dzia³a³ z inspiracji w³adz rzymskich, które wykorzystuj¹c wie¿o rekrutowanych Iberyjczyków, jako poredników mog³y zaproponowaæ mu udzia³ w akcji przejêcia zak³adników. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e
przy tego rodzaju zadaniu niezwykle us³u¿ny by³by szpieg punicki, który
przy widoku odpowiednich korzyci finansowych by³by gotów zmieniæ swojego mocodawcê.
c) Przeprowadzenie akcji
Odnonie przeprowadzenia operacji przekazania zak³adników nale¿y zauwa¿yæ, i¿ ród³a zgodnie wypowiadaj¹ siê na temat szczegó³owego planu
powziêtej operacji. Abilyks umawia siê z Rzymianami co do czasu i miejsca
przekazania zak³adników57. Jak podaje Polibiusz iberyjski oszust mia³ zostaæ
poinformowany kto bêdzie odbiera³ jeñców58. Liwiusz wprawdzie przemilcza³
ten detal, ale za to podkreli³, ¿e w obozie rzymskim zapewniono siê o
wzajemnym zaufaniu (fides)59. ród³a zgodnie wskazuj¹, ¿e operacja przekazania jeñców z obozu kartagiñskiego i ich przeprowadzenie do Rzymian odbywa siê pod os³on¹ nocy60. Nastêpnie zadanie odprowadzenia uwolnionych
do ich domów znowu zostaje powierzone przez Rzymian Abilyksowi61.
Ta pozornie spójna relacja zawiera w sobie kilka elementów, których
analiza lepiej pozwala zrozumieæ proweniencjê pierwotnej relacji. Symptomatyczn¹ cech¹ wszystkich odnonych przekazów jest to, ¿e osadzaj¹ one akcjê
Abilyksa w nocy, tworz¹c w ten sposób aurê tajemnicy i atmosferê sprzyjaj¹c¹ oszustwu. Trzeba zauwa¿yæ, ¿e tego rodzaju prezentacja nie jest wyj¹tkowa. Przypomnijmy, ¿e chocia¿by akcja przeprawy oddzia³u Kartagiñczyka
56
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Pol., II, 99, 2.
Pol., III, 99, 4; Liv., XXII, 22, 16.
Pol., III, 99, 4.
Liv., XXII, 22, 16.
Pol., III, 99, 5; Liv., XXII, 22, 17-18; Zon., IX, 1.
Pol., III, 99, 6 in.
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Hannona przez Rodan odbywa siê trzeciej nocy62, co niekoniecznie, jak wykazano w odrêbnej publikacji, musia³o byæ wskazówk¹ stricte chronologiczn¹63. W atmosferze nocnej aury odbywa siê równie¿ brawurowy pocig Maharbala za niedobitkami rzymskimi, ocala³ymi po bitwie Trazymeñskiej64.
Wreszcie noc¹ Hannibal dokonuje swojego Ochsentrick przeciwko Fabiuszowi
Maksymusowi65. Przyk³ady mo¿na naturalnie mno¿yæ. Przypadek oszustwa
Abilyksa wydaje siê jednak pod tym wzglêdem szczególny, poniewa¿ nawet w
skomasowanej relacji Zonarasa czytamy nuktÒj. Je¿eli zatem wersja Zonarasa nie jest jedynie pochodn¹ ab urbe condita, to mo¿na wnosiæ, ¿e autor ten
wykorzystywa³ co jeszcze, czyli na przyk³ad przekaz annalistyczny, który
móg³ byæ nacechowany atmosfer¹ nocnej grozy i tajemnicy. Motyw nocnej
akcji stanowi mocny punkt oparcia w poszukiwaniu pierwowzoru annalistycznego dla ca³ej historii o oszustwie. Tak te¿ widzia³ to K. J. Beloch,
sugeruj¹c jednak wy³¹cznie przekaz annalistyczny: Die kindische (99,8) Geschichte von den Geiseln kann so nur ein romische Annalist erzahlt haben66.
Skutki oszustwa stanowi¹ce pewnego rodzaju historiograficzny przyczynek do stworzenia pomnika cywilizowanej polityki rzymskiej realizowanej
w Hiszpanii, wydaj¹ siê potwierdzaæ annalistyczny wzór dla tej opowieci. Za
annalistyczn¹ wersj¹ opowieci wydaje siê równie¿ przemawiaæ analiza drogi
jej recepcji. Najprociej przecie¿ mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e historia ta odnotowana zosta³a w krêgu Scypionów podczas ich pobytu w Hiszpanii. Przyjêcie
takiej wersji nie jest jednak w pe³ni zadowalaj¹ce w obliczu faktu, i¿ relacja
Polibiusza przechowa³a pewien bezprecedensowy w¹tek. Otó¿ pisarz z Megalopolis powiada, i¿ Abilyks wracaj¹c z rzymskiego obozu do Bostara mia³
dobraæ sobie odpowiednich ze swoich przyjació³: to/j pithde{ouj tín f{lwn67.
Autor grecki nie precyzuje jednak w jakim celu przyjaciele ci zostali dobrani
przez Abilyksa. Co wiêcej nie wyjania równie¿ kto zalicza³ siê do tajemniczej
grupy okrelanej mianem f{loi. Czy byli to Iberyjczycy na us³ugach rzymskich? Powy¿ej wskazano ju¿ na miejsce u Liwiusza w którym pisarz ten
mówi, ¿e w obozie rzymskim zapewniono siê o wzajemnym zaufaniu. Byæ
mo¿e przejêcie przyjació³ Iberyjczyków, którzy mieli towarzyszyæ Abilyksowi
by³o poparciem dla wyra¿onego wczeniej zaufania. Mo¿na jednak podejrzewaæ, ¿e Rzymianie chcieli kontrolowaæ poczynania Abilyksa, st¹d wyekspediowali go w swoim sprawdzonym towarzystwie. St¹d termin f{loi odnosi siê
62 Pol., III, 42, 6; zob. F. W. Walbank, Commentary, s. 378; M. Wolny, K³opoty Hannibala
z przekroczeniem rzeki Rodan, Nowy Filomata X, 2, Kraków 2006, s. 111115.
63 M. Wolny, Rola poddowódców kartagiñskich w zwyciêskim marszu Hannibala przez
Italiê (218216 p.n.e.), Antiquitas XXIX, Wroc³aw 2007, s. 213: Mo¿e Polibiusz, a raczej jego
ród³o mia³o jakie inne poza-chronologiczne aspiracje. Mog³o to byæ przede wszystkim d¹¿enie
do wyeksponowania roli nocy i nadania akcji tajemniczego zabarwienia.
64 Liv., XXII, 6, 11.
65 Pol., III, 92, 10 in.; Liv., XXII, 16, 4 in.; App., Hann., 14, 58; J. Seibert, Hannibal, s. 170 in.;
J. Seibert, Forschungen zu Hannibal, Darmstadt 1993, s. 224.
66 K. J. Beloch, Polybios Quellen, s. 361.
67 Pol., III, 99, 5.
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bardziej do przyjació³ Rzymian, ni¿ przyjació³ Abilyksa. Takie rozumienie
s³ów zawartych w przekazie Polibiusza podpowiada tak¿e inne miejsce nakrelonej przez niego historii oszustwa. Kiedy Rzymianie wyekspediowuj¹
Abilyksa z pozyskanymi przezeñ na Bostarze jeñcami, równie¿ dodaj¹ mu
odpowiednich ludzi (to/j pithde{ouj). Taka interpretacja przekazu Polibiusza
wskazuje, ze Rzymianie nie stosuj¹ siê do zasady zaufania (fides), której ho³duj¹, bo przecie¿ nie ufaj¹ Abilyksowi. Ustalenie to prowadzi z kolei do konstatacji, ¿e obraz oszustwa Abilyksa zbudowany zosta³ na podstawie relacji annalistycznej, która mog³a zostaæ zabarwiona echem przekazu kartagiñskiego.
Rzecz jasna na temat tych wydarzeñ w Hiszpanii nie pisali raczej historycy
Hannibala Silenos czy Sosylos, którzy najpewniej pod¹¿yli do Italii wraz ze
swoim dowódc¹68 . Nie mo¿na jednak wykluczyæ, ¿e równie¿ Hazdrubal posiada³ w swoim sztabie osoby odpowiedzialne za opisanie przebiegu konfliktu.
d) Konsekwencje akcji
Jak informuje Polibiusz Abilyks obje¿d¿a miasta na Pó³wyspie Iberyjskim i przedstawia zwrot jeñców jako dowód ³agodnoci (praÒthj) i wielkodusznoci (megaloyuc{a) Rzymian w przeciwieñstwie do nieufnoci (pist{a)
i stanowczej surowoci (bar?thj) Kartagiñczyków69. Takie stanowisko znajduje
potwierdzenie w dziele Liwiusza70, który dodatkowo eksponuje ³agodnoæ
(clementia), jako charakterystyczny rys w polityce Rzymian71. Ponad to
wszystko Liwiusz mówi jeszcze o wa¿nym skutku politycznym, jaki mia³a
przynieæ akcja zwrócenia jeñców rodzinom. Pisarz rzymski informuje, i¿ od
razu by³oby dosz³o do powstania przeciw Kartaginie, gdyby nie nadejcie
zimy: itaque ingenti consensu defectionem omnes spectare; armaque extemplo
mota forent, ni hiems intervenisset72.
Jest jasne, co trzeba w tym miejscu powtórzyæ, ¿e zarówno opis polityki
wspania³omylnoci rzymskiej zaprezentowany przez Polibiusza, jak i przez
Liwiusza jest propagandow¹ trawestacj¹, która schlebia racjom politycznych
decyzji podejmowanych nad Tybrem. Zawarta jednak w tekcie Liwiusza
wzmianka na temat zagro¿enia Hiszpanii buntem (motus) przeciwko w³adzy
kartagiñskiej wymaga bardziej wnikliwego rozpatrzenia bior¹cego pod uwagê relacje rzymsko-punickie zachodz¹ce na iberyjskim pod³o¿u spo³ecznym.
Oszustwo Abilyksa w kontekcie relacji punicko-iberyjsko-rzymskich
Z uwagi na fakt, i¿ oszustwo Abilyksa wpisuje siê w poniek¹d w kwestiê
w³adzy punickiej nad plemionami iberyjskimi, wydaje siê uzasadnione spoj68 Nep., Hann., 13, 3; F. X. Ryan, Sosylos der Lakedaimonier und Sosylos der Ilier, Storia
della Storiografia 41, 2002, s. 84 in.
69 Pol., III, 99, 7.
70 Liv., XXII, 22, 19.
71 Liv., XXII, 22, 20.
72 Liv., XXII, 22, 21.
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rzenie na zasadnicze cechy polityki Barkidów w okresie 237218 p.n.e. Jak
zaznaczono we wstêpie polityce tej powiêcono ju¿ w nauce bardzo du¿o
uwagi. Generalnie rzecz bior¹c czêciowa konsolidacja plemion iberyjskich
bêd¹ca udzia³em Barkidów, stanowi przyczynek do pozytywnej oceny ich
dzia³alnoci. Polityka prowadzona w Hiszpanii przez Hamilkara, Hazdrubala
i Hannibala nie by³a jednak równie¿ wolna od problemów i s³aboci. Przywo³uj¹c stanowiska wiadectw ród³owych warto wskazaæ chocia¿by na relacjê
Appiana, w której autor ten podaje, ¿e polityka kartagiñska w Hiszpanii od
samego pocz¹tku budzi³a opór ze strony rdzennych plemion iberyjskich73.
Niechêæ ta z pewnoci¹ by³a odpowiedzi¹ na poczynania Hamilkara, zmuszonego do jak najszybszego odbudowania pozycji ekonomicznej Kartaginy
mocno zachwianej po wojnie z najemnikami. Bogactwa Pó³wyspu Iberyjskiego sprzyja³y tej ekonomicznej odbudowie. Wspó³czesne badania dowodz¹, ¿e Kartagiñczycy, a póniej Rzymianie opracowali sposoby sprawnego
gospodarowania zasobami surowcowymi, g³ównie poprzez zdynamizowanie
pracy kopalñ74.
ród³a przedstawiaj¹ politykê Hamilkara w sposób na którym ci¹¿y propaganda rzymskiej niechêci do tej postaci. Jak donosi Appian dowódca kartagiñski mia³ prowadziæ w Hiszpanii politykê opart¹ na rabunku, w odpowiedzi
na co zawi¹zany zosta³ spisek na jego ¿ycie75. Zamieszanych w intrygê musia³o byæ kilka plemion, ale Appian mówi o porozumieniu wszystkich królów
iberyjskich oraz przedstawicieli lokalnej arystokracji: m]cri #Ibªrwn aÙtÕn oÉ
te basileÈj sust|ntej oÄ kat\ m}roj ka[ Õsoi lloi dunato{76. Informacja ta,
z ca³¹ pewnoci¹ wyolbrzymiona, mo¿e jednak zasadzaæ siê na prawdopodobnej podstawie mówi¹cej o forsownej dla czêci plemion iberyjskich eksploatacji ich ziem. Nastêpca Hamilkara, Hazdrubal prowadzi³ natomiast politykê
kompromisow¹ buduj¹c w Hiszpanii zaplecze, które czêæ badaczy sk³onna
jest uwa¿aæ za samodzielne królestwo77. Appian przechowuje jednak ciekaw¹
informacjê wedle której, tam gdzie trzeba by³o u¿yæ si³y Hazdrubal wysy³a³
Hannibala78. Informacja ta zas³uguje na uwagê o tyle, i¿ znajduje swoje
odzwierciedlenie w dziele Polibiusza, który mówi, i¿ Hannibal stosowa³
przede wszystkim politykê zastraszania79. Oczywicie obrazu wykreowanego
przez Polibiusza, a w szczególnoci przez Appiana nie mo¿na przyjmowaæ
73

App., Ib., 6, 18.
74 C. Domerque, Caltaloge des mines et des fonderies antiques de la Péninsule Ibérique,
vol. III, Madrid 1987; por. J. M. Blásquez, Administracion de las minas en epoca romana su
evolucion: Minería y Metalurgia en las antiquas civilizaciones mediterránes y europas, w: Coloquio internacional acociado, Madrid 1985, s. 119121.
75 App., Ib., 6, 1819.
76 App., Ib., 6, 19.
77 Zob. J. D. Breckenridge, Hannibal as Alexander, AW 7, 1983, s. 111128; por. dyskusja
na ten temat D. Hoyos, Barcid Proconsuls and Punic Politics, 237218 B. C., RhM 137, 1994,
s. 257 in.
78 App., Ib., 6, 24.
79 Pol., III, 13, 5; J. M. Blásquez, La política Bárquida, s. 1334.
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dogmatycznie, poniewa¿ zawiera on ewidentne cechy maj¹ce za zadanie negatywnie nacechowaæ wizerunek Hannibala80. Niemniej jednak równie¿ i ta
informacja mo¿e sk¹din¹d rzucaæ kolejny snop wiat³a na ród³a niechêci
czêci plemion iberyjskich wzglêdem Hannibala.
W efekcie zaistnienie intrygi Abilyksa urzeczywistnia³o siê w dosyæ konkretnych realiach niepe³nej aprobaty spo³eczeñstwa iberyjskiego dla poczynañ Kartagiñczyków. Epizod bêd¹cy przedmiotem niniejszych rozwa¿añ zdaniem G. De Sanctisa nie odgrywa³ wiêkszej roli, a jego znaczenie zosta³o
mocno przesadzone w ród³ach81. W kontekcie powy¿szych uwag opinia ta
nie wydaje siê s³uszna. Oszustwo Abilyksa idealnie bowiem wpisuje siê
w obraz trójstronnych relacji punicko-iberyjsko-rzymskich wskazuj¹c na
pewien charakterystyczny mechanizm funkcjonowania polityki rzymskiej,
prowadzonej z udzia³em rozmylnej propagandy, maj¹cej byæ u progu rzymskiej penetracji Hiszpanii dzia³aniem konkurencyjnym wzglêdem dotychczasowej polityki Barkidów. Historia wojen w Hiszpanii, szczególnie
w okresie I wieku p.n.e. poka¿e jednak oblicze rozmijaj¹ce siê ze sloganem
wilkodusznoci, czy tak ulubionym w okresie wczesnego pryncypatu has³em
clementia.
Konkluzja
Szczegó³owe badania nad przekazami ród³owymi dotycz¹cymi oszustwa
Abilyksa, wbrew kategorycznym twierdzeniom wspó³czesnej nauki wskazuj¹,
¿e podstaw¹ przekazu Polibiusza, Liwiusza i Zonarasa nie sta³a siê jednolita
tradycja. Jest oczywiste, ¿e zasadniczym fundamentem jaki pos³u¿y³ dla
skonstruowania relacji tych pisarzy by³ przekaz annalistyczny. Wskazuje na
to zarówno zawarta w szczegó³ach, jak i w ogóle prorzymska wymowa epizodu oraz w³aciwe annalistom budowanie dramaturgii akcji. Nie ulega równie¿ najmniejszym w¹tpliwociom, ¿e na obecnym kszta³cie relacji zaci¹¿y³y
walory erudycyjne greckiej szko³y retorycznej. Dowodzi tego chocia¿by obraz
pertraktacji pomiêdzy Abilyksem a Bostarem, stylizuj¹cy je nieomal na negocjacje mêdrców. Pomijaj¹c jednak formê prezentacji epizodów, zgodn¹ ze
szko³a pisarsk¹ wspomnianych autorów, trzeba jednak zwróciæ uwagê, ¿e ich
relacje ró¿nicuj¹ szczegó³y, które wydaj¹ siê demaskowaæ ród³o kartagiñskie. Jest jasne, ¿e Rzymianie nie musieli, a nawet nie powinni ufaæ Abilyksowi, ale niekonieczne by³o przyznawanie siê do tego. Tej swoistej negacji
wzglêdem fides nie zapamiêta³o raczej ród³o rzymskie. W zwi¹zku z tym
z najwy¿sz¹ ostro¿noci¹ mo¿na pokusiæ siê o hipotezê, ¿e w otoczeniu Hazdrubala spisywana by³a relacja historyczna z któr¹ Rzymianie mogli zapoznaæ siê czy to po klêsce Kartagiñczyków nad Metaurusem (207 p.n.e.), czy to
80 Zob. Ch. G. Liedl, Appians Annibaike: Aufbau  Darstelleungtendentzen  Quellen,
ANRW II, 34.1, 1993, s. 441442.
81 G. De Sanctis, Storia dei Romani, vol. III, 2, Torino 1917, s. 174.
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w trakcie walk na terenie Hiszpanii. Polibiusz móg³ zapoznaæ siê z tym
ród³em, nie przyznaj¹c siê jednak do tego faktu82.
Podjête powy¿ej rozwa¿enie ró¿nic i analogii przekazów antycznych
upewnia w tym, ¿e oszustwo Abilyksa nale¿y potraktowaæ jako fakt historyczny przekazany jednak w formie ród³owej trawestacji, bêd¹cej efektem
pracy annalistów i ich ideologicznych naladowców. W efekcie po odrzuceniu
warstwy propagandy rzymskiej mo¿na pokusiæ siê o konstatacjê, ¿e Abilyks
by³ iberyjskim szpiegiem zatrudnionym przez wywiad punicki, za jego bezporednim prze³o¿onym by³ Bostar, s³u¿¹cy pod rozkazami Hazdrubala. Abilyks zosta³ najprawdopodobniej materialnie zachêcony do wspó³pracy z Rzymianami w efekcie czego przekaza³ im jeñców zdobytych w wyniku zwolnienia ich na mocy samowolnej decyzji Bostara. Rzymianie w akcie wielkomocarstwowej ³askawoci i gecie godnym Aleksandra, zwolnili jeñców. Epizod,
który zbagatelizowa³a awangarda europejskich badaczy z K. J. Belochem, G.
De Sanctisem i F. W. Walbankiem na czele, w wietle powy¿szych rozwa¿añ
wydaje siê stanowiæ istotny przyczynek do dalszej analizy repertuaru metod
za pomoc¹ których Rzymianie realizowali swoj¹ politykê w Hiszpanii w pocz¹tkowym okresie drugiej wojny punickiej.
SUMMARY
Abilyx, an Iberian, is the originator of an intrigue which takes place in specific
historical reality. At the beginning of the Second Punic War when Hannibal achieves
subsequent victories in Italy, Spain (controlled by his brother, Hasdrubal) is kept
under proper discipline, under decrees that were issued by Hannibal. One of such
decrees would be the detention of Iberian hostages of the cities with doubtful loyalty
towards the Carthaginians. Those hostages would be sons of noble families. In 217
BC, when the offensive of the Scipios in Spain brought its initial successes,
a Spaniard named Abilyx began to reflect on the reasonableness of continued alliance with the Carthaginians. Wanting to ingratiate himself to the Romans, he wanted
to support his intentions with a concrete favour for a new ally. For this reason, he
decided to deceive the Carthaginian commander, Bostar, as a result of which the
Iberian hostages mentioned were given away to the Romans. This episode, perfectly
fitting the context of the Spanish theatre of the Second Punic War, was presented by
three authors: Polybius, Livius and Zonaras. The author of the article claims that
detailed research on the Abilyxs deception, contrary to the categorical statements of
modern science, indicates that the accounts of Polybius, Livius and Zonaras were not
based on a uniform tradition. It is obvious that the basic foundation used to construct the story provided by those writers was an annalistic account. This is indicated both by pro-Roman significance of the episode, found in details, but also in the
account as a whole, as well as by the construction of the dramatic development of
82 Na temat stosunku Polibiusza do róde³ kartagiñskich zob. M. Wolny, Motywy zdeprecjonowania dzie³a Sosylosa przez Polibiusza (Pol., III, 20, 5), w: Studia nad kultur¹ antyczn¹ III,
red. J. Rostropowicz, Opole 2007, s. 8389 (tam¿e dalsza literatura).
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action, typical of the annalists. It is beyond all doubt that the final shape of the
account was affected by erudite values of the Greek school of rhetoric. It can be
proven by the image of negotiations between Abilyx and Bostar, stylized almost as
discussions between wise men. However, passing over the form in which the episodes
are presented, which is in accordance with the writing school of the authors mentioned, one must take note that their accounts are differentiated by details which seem
to reveal a Carthaginian source. It is clear that the Romans did not have to, or even
should not, trust Abilyx, although they did not need to admit that. This particular
negation of fides was rather not memorized by a Roman source. Therefore, the
author of the article puts forward a hypothesis pursuant to which this historical
account could be written in the circle of Hasdrubal, and the Romans could become
familiar with it after the defeat of the Carthaginians in the battle of the Metaurus
(207 BC) or while fighting in Spain. The author of the article believes that Polybius
could have become familiar with this source, hiding this fact from his readers. The
above reflection over differences and analogies of antique accounts assures that
Abilyxs deception should be treated as a historical fact, even if passed over in the
form of a travesty of the source material, being a result of the work of annalists and
their ideological followers. In effect, after rejecting the layer of Roman propaganda,
the author of the article is inclined to come to the conclusion that Abilyx was an
Iberian spy hired by the Punic intelligence service, and his immediate supervisor
was Bostar, serving under the Hasdrubals command. Abilyx was probably materially
encouraged to co-operate with the Romans, and as a result of this, he handed over
the prisoners, who were seized as a result of releasing them under the arbitrary
decision of Bostar, to the Romans. The Romans, in an act of imperialistic generosity
worthy of Alexander, released the prisoners. The episode, underestimated by the
avant-garde of European researchers led by K. J. Beloch, G. De Sanctis and F. W.
Walbank, in the light of analysis of the author of the article seems to be an important
contribution to the analysis of the repertoire of methods by means of which the
Romans carried out their policy in Spain in the initial period of the Second Punic War.
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SPORY DOKTRYNALNE W ANGLII
ZA PANOWANIA HENRYKA VIII
Ju¿ na pocz¹tku XVI wieku panowa³o ogólne przekonanie, ¿e w Kociele
 zarówno na kontynencie europejskim, jak i w Anglii  potrzebne s¹ reformy. Poszczególne grupy spo³eczne mia³y jednak odmienne wyobra¿enie, co do
zakresu tych zmian. Przy panuj¹cych antyklerykalnych nastrojach najbardziej radykalnie nastawieni do zmian byli lollardzi. Ich wp³yw by³ jednak
znikomy, gdy¿ stanowili potencjalne zagro¿enie jednoci wiary w Kociele,
a to oznacza³o, ¿e nie mogli byæ przychylnie postrzegani przez w³adzê królewsk¹. Przeladowania i wysokie kary, jakie nak³adano na tych dysydentów,
doprowadzi³y do tego, ¿e ruch straci³ na swojej ekspansywnoci i w latach
dwudziestych XVI wieku mia³ ju¿ marginalne znaczenie.
Humanici tak¿e dostrzegali wiele problemów, z którymi boryka³ siê
ówczesny Koció³ w Anglii. Potêpiali oni z ca³¹ stanowczoci¹ szerzenie przes¹dów, wystawny styl ¿ycia, przepych dostojników, nadu¿ycia i z³e postêpowanie zakonników. G³ono krytykuj¹c panuj¹c¹ ignorancjê wród kleru, humanici wskazywali na znaczenie studiów nad literatur¹ klasyczn¹ i ¿ycie
w pobo¿noci wed³ug prostych zasad biblijnych. Tak nieskrêpowana krytyka
praktyk kocielnych mog³a wydawaæ siê prób¹ ingerencji w zmiany doktrynalne Kocio³a. Niemniej jednak humanici byli przeciwni jakimkolwiek reformom, które narusza³yby jednoæ Kocio³a. Dlatego w tym wzglêdzie ten
tradycyjny humanizm, widoczny przede wszystkim u Erazma, Jana Fishera
i Tomasza Morusa, nie ma nic wspólnego z pogl¹dami, jakie prezentowali
póniejsi reformatorzy.
Protestanckie idee zwi¹zane z wyst¹pieniem Lutra pojawi³y siê w Anglii
dopiero oko³o roku 1521. Wtedy to uczeni o najbardziej radykalnych pogl¹dach rozpoczêli swoje spotkania w karczmie The White Horse, gdzie dyskutowali o nap³ywaj¹cych nowinkach z Europy. Do najbardziej aktywnych uczest-
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ników tych spotkañ nale¿a³ William Tyndale, który ratuj¹c siê przez przeladowaniami, uciek³ do Niemiec. Tam dokona³ przek³adu Nowego Testamentu
na jêzyk angielski, który w obiegu pojawi³ siê w Anglii ju¿ 1526 r. Od tego
momentu dwór Henryka VIII i ortodoksyjni humanici angielscy rozpoczêli
ostr¹ bataliê przeciwko luterañskim herezjom. Skutecznoæ rz¹dowej kampanii nie zdo³a³a zahamowaæ szerz¹cej siê modzie na luterañskie pogl¹dy, ale
mimo wszystko przenikanie luteranizmu a¿ do czasu schizmy by³o s³abe1.

Rys. 1. Obraz przedstawiaj¹cy scenê poddania siê angielskiego duchowieñstwa
pod jurysdykcjê Henryka VIII. Autor nieznany
ród³o: http://history.wisc.edu/sommerville

Angielska reformacja rozpoczê³a siê w momencie, gdy proces rozwodowy
o uniewa¿nienie ma³¿eñstwa Henryka VIII z Katarzyn¹ Aragoñsk¹ nie zakoñczy³ siê w Londynie wydaniem ostatecznego werdyktu, a sprawê skierowano do dalszego rozpatrzenia przez papie¿a w Rzymie. Henryk VIII tymczasem ucieka³ siê do ró¿nych zabiegów i prób wywierania nacisku na Klemensa VII. Jednym z takich rodków nacisku by³ m.in. zjazd duchowieñstwa
w Canterbury, który uzna³ króla za [...] jedynego protektora i najwy¿szego
w³adcê, oraz w stopniu, na który pozwala prawo Chrystusowe, za najwy¿sze1

Cyt. za: J. Lecler, Historia tolerancji w wieku reformacji, Warszawa 1964, t. II, s. 302.
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go przewodnika Kocio³a i duchowieñstwa angielskiego2. Jednak jakakolwiek
presja ze strony angielskiego monarchy nie przynios³a po¿¹danego efektu.
W odpowiedzi na brak reakcji ze strony papie¿a, w kwietniu 1532 r. Henryk VIII
zakaza³ zbieraæ w kraju annaty, które do tej pory wype³nia³y skarbiec papieski
jako angielski podatek. Miesi¹c póniej angielskie duchowieñstwo zrezygnowa³o z w³adzy s¹downiczej i podda³o siê pod jurysdykcjê króla.
Decyzje, które zosta³y podjête przez monarchê, sk³oni³y ambasadora cesarza Karola V do refleksji, któr¹ podzieli³ siê ze swoim monarch¹: Wygl¹da
to tak, jakby król og³oszony zosta³ papie¿em w Anglii3. Co prawda ³¹cznoæ
z papiestwem wci¹¿ istnia³a, ale pod koniec 1532 r. potrzeba oficjalnego
uznania rozwodu pary królewskiej sta³a siê pilna, gdy¿ Anna Boleyn by³a
w ci¹¿y. Nieoczekiwanie arcybiskup Cranmer, oddany sprawie Henryka VIII,
uzyska³ od papie¿a uprawnienia, które poszerzy³ jeszcze angielski parlament
Aktem Apelacji, wed³ug którego spory teologiczne mia³y byæ kierowane do
arcybiskupa Canterbury, a nie do samego papie¿a. Udzielone przez papie¿a
pe³nomocnictwo i akt w³adzy ustawodawczej pozwoli³y Tomaszowi Cranmerowi przeprowadziæ sprawê rozwodow¹ monarchy z Katarzyn¹ Aragoñsk¹
i udzieliæ królowi lubu z Ann¹ Boleyn. W 1534 r. angielski parlament przyj¹³
Akt Supremacji, w ten sposób nadaj¹c Henrykowi VIII tytu³ najwy¿szego na
ziemi zwierzchnika Kocio³a w Anglii.
W wietle trudnych do przewidzenia wczeniej wydarzeñ, nale¿a³o stworzyæ nowy i satysfakcjonuj¹cy zestaw doktryn dla henrykowskiego Kocio³a.
Zadanie to nie by³o wcale ³atwe, gdy¿ nale¿a³o wzi¹æ pod uwagê przynajmniej dwie istotne kwestie. Po pierwsze, z punktu widzenia Stolicy Apostolskiej Anglia sta³a siê krajem heretyckim, a to wystarczy³o, by chrzecijañski
król Francji lub cesarz Karol V uznali ekskomunikê tego kraju za pretekst do
wypowiedzenia wojny. Po drugie Henryk VIII, jak i znacz¹ca wiêkszoæ jego
poddanych  choæ mo¿e nastawiona antyklerykalnie - pozostali w wierze
Kocio³a katolickiego. W okresie, gdy nastêpowa³o zerwanie wiêzów Kocio³a
angielskiego z Rzymem, wyznawcy w Anglii byli na ogó³ zadowoleni z nauk
Kocio³a rzymsko-katolickiego w swoim kraju pomimo tego, ¿e w parafiach
reprezentowali go niewykszta³ceni, ob³udni i przyzwyczajeni do ziemskich
dóbr i uciech ksiê¿a. Potrzebê wyeliminowania nadu¿yæ w Kociele dostrzega³o tak¿e samo duchowieñstwo angielskie. Zgoda, co do koniecznoci przeprowadzenia reform doktrynalnych wyra¿ana przez poszczególne grupy spo³eczne jednak nie oznacza³a jeszcze sukcesu. Zadanie to nale¿a³o wykonaæ ze
szczególn¹ ostro¿noci¹, by przede wszystkim zachowaæ jednoæ Kocio³a anglikañskiego, a przy okazji nie wzbudziæ obaw zwyk³ych ludzi. Sformu³owanie nowych doktryn by³o karko³omne ze wzglêdu na ró¿norodnoæ pogl¹dów,
jakie prezentowa³o w tych sprawach angielskie spo³eczeñstwo.
2 P. Hughes, The Reformation in England, London 19501954, tom I, s. 227229;
J. Delumeau, Reformy chrzecijañstwa w XVI i XVII w., Warszawa 1986, tom 1, s. 98.
3 Cyt. za: J. Lecler, op. cit., s. 303.
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Pierwsz¹ prób¹ zdefiniowania wiary w nowo powsta³ym Kociele henrykowskim by³o wydanie w lipcu 1536 r. przez synod angielski Dziesiêciu Artyku³ów, które utrzymywa³y sakrament chrztu, pokuty i eucharystii. Pozosta³e
cztery, choæ definitywnie nie zosta³y odrzucone w dokumencie, pominiêto
milczeniem4. Zachowano nadal obrzêdy katolickie i obrazy, a ponadto nie
zosta³a zakwestionowana modlitwa do wiêtych i za zmar³ych. Pominiêto
jednak w tym zakresie wiary definicjê czyæca. Zdecydowanie odrzucono znaczenie mszy, jako sposobu pomocy duszom, które ju¿ odesz³y oraz nie zachowano papieskich odpustów5.
Dziesiêæ Artyku³ów przedstawia³o doktryny nowej wiary, które nie do
koñca zosta³y przemylane i pozostawia³y wiele dwuznacznych kwestii. Wydany przez synod dokument nie zdo³a³ uciszyæ ortodoksyjnych obaw ani te¿
zahamowaæ chêci kontynuowania reform. Pó³ roku po wydaniu Dziesiêciu
Artyku³ów biskupi angielscy spotkali siê po raz kolejny, by zredagowaæ nowe
doktryny wiary. W wydanym dokumencie The Institutions of a Christian
Man, znanym tak¿e jako The Bishops Book6, uznano Pismo wiête za najwy¿szy autorytet w sprawach religijnych. Przywrócono siedem sakramentów,
ale dogmat o przeistoczeniu nie zosta³ jednak do koñca sprecyzowany.
W ogólnej ocenie, tak jak Dziesiêæ Artyku³ów, The Bishops Book nie okaza³a
siê ani krokiem do przodu ku radykalnej zmianie teologicznej, ani te¿ krokiem do ty³u ku tradycyjnej doktrynie. Henryk VIII uzna³, ¿e The Institutions of a Christian Man nie mo¿e stanowiæ podstawy wiary dla ca³ego Kocio³a i dokument ten nigdy nie zosta³ przedstawiony w parlamencie. Wydawnictwo Bertheleta wyda³o The Bishops Book w formie publikacji we
wrzeniu 1537 r. i rekomendowa³o tê pozycjê tylko do prywatnego u¿ytku
przez duchowieñstwo w parafiach7. Obecnie historycy nie przypisuj¹ temu
opracowaniu zbyt du¿ego znaczenia historycznego lecz wskazuj¹ raczej na
jego wartoæ jêzykoznawcz¹ i literack¹. J. A. Froude o The Institutions of
a Christian Man pisze nastêpuj¹co:
w kwestii jêzyka poza wszelk¹ w¹tpliwoæ jest to
najpiêkniejsza kompozycja, jaka do wtedy pojawi³a siê
w angielskiej prozie8.

Pomoc w okreleniu formu³y wiary zaoferowali tak¿e reformatorzy
z zagranicy. Na przyk³ad H. Bullinger i W. Capito przes³ali na dwór angielski
4

G. R. Elton, Reform and reformation: 15091558, London 1977, s. 256260.
A. G. Dickens, English Reformation, New York 1964, s. 243245.
6 Do pracy nad redakcj¹ The Bishops Book Henryk VIII zaprosi³: biskupa diecezji londyñskiej R. Stokesleya, biskupa Winchesteru S. Gardinera, biskupa Worcester H. Latimera,
biskupa Salisbury N. Shaxtona, biskupa St. Davids W. Barlowa, biskupa Norwich W. Reppsa,
biskupa Chichesteru R. Sampsona i biskupa Ely T. Goodricha.
7 [Bishops], The Institutions of a Christian Man, Berthelet 1537.
8 J. A. Froude, History of England from the fall of Wolsey to the death of Elizabeth, New
York 1969, s. 245: in point of language beyond question [The Institutions of a Christian Man
is] the most beautiful composition which had as yet appeared in English prose.
5
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ksi¹¿ki dedykowane Henrykowi VIII, w których przedstawili swój pogl¹d na
doktrynalne reformy. Prace te, chocia¿ zosta³y przyjête z zadowoleniem, by³y
poddane ostrej krytyce przez Henryka VIII. T. Cranmer w imieniu króla
poinformowa³ W. Capito, ¿e jego Responsio de Missa, Matrimonio et jure
Magistratus in Religionem zosta³o ¿yczliwie przyjête, ale w niektórych miejscach Henryk VIII nie podziela pogl¹dów autora dzie³a. Prawdopodobnie,
w opinii arcybiskupa Cranmera, monarcha mia³ zupe³nie inny punkt widzenia w kwestii mszy wiêtej9. Podobny los podzieli³o dzie³o W. Bullingera De
Scriptvrae Sanctae Avthoritate. Król, chocia¿ poprosi³ o t³umaczenie na jêzyk
angielski pracy tego szwajcarskiego reformatora, to jednak w niektórych
kwestiach ró¿ni³ siê w pogl¹dach z autorem10. Bez wzglêdu na pewnoæ
siebie, jaka cechowa³a Henryka VIII, jego daleko id¹ca ostro¿noæ wobec tych
ofert jest zupe³nie zrozumia³a. W wietle niepewnej sytuacji dyplomatycznej
i ideologicznego napiêcia, jakie panowa³o w spo³eczeñstwie angielskim, jakiekolwiek otwarcie wyra¿ane sympatie dla niemieckiego protestantyzmu mog³yby byæ le postrzegane.
O zaistnia³ym w Anglii konflikcie najlepiej wiadcz¹ wydarzenia, jakie
mia³y miejsce na uniwersytetach. Po mêczeñskiej mierci Jana Fishera
mo¿na by³o odczuæ panuj¹ce w kolegium w. Jana niezadowolenie wród
ortodoksyjnych wyk³adowców. Przy wyborze nowego zarz¹dcy kolegium
w roku 1537, uczeni zignorowali kandydaturê proponowan¹ w listach przez
Tomasza Cromwella i wybrali Nicholasa Wilsona, który krótko wczeniej
zosta³ zwolniony z wiêzienia, gdzie odbywa³ karê za niew³aciwy stosunek do
królewskiej supremacji w Kociele anglikañskim. Odwagê, jak¹ zaprezentowali pracownicy uczelni, wkrótce jednak zmieniono na uleg³oæ wobec monarszego dworu. W nastêpnym roku na stanowisko zarz¹dcy wyznaczony zosta³
ju¿ królewski kandydat John Taylor.
Tymczasem w Oxfordzie wzajemne oskar¿enia o heretyckie pogl¹dy
i sympatyzowanie z papiestwem by³y nie mniej czêst¹ praktyk¹ wród uczonych. Robert Huycke, który zosta³ zwolniony w 1535 r. ze stanowiska pryncypa³a St Albans Hall, powróci³ do ³ask po okazaniu skruchy i pozyskaniu
zaufania Tomasza Cromwella. Robert Smith, który by³ nastêpc¹ R. Huyckea
na stanowisku pryncypa³a w tym samym kolegium zosta³ oskar¿ony o wyra¿anie pogl¹dów sugeruj¹cych supremacjê papiesk¹. Tak¿e prze³o¿ony New
College John London musia³ siê broniæ przed bezpodstawnymi oskar¿eniami
Tomasza Cromwella. Fakt, ¿e uda³o mu siê zachowaæ tê pozycjê a¿ do czasu
wydania Szeciu Artyku³ów ka¿e podejrzewaæ, ¿e dziêki swojej uni¿onej postawie powróci³ do ³ask Cromwella. Swoj¹ lojalnoæ John London potwierdzi³
w 1538 r., gdy wys³a³ na przes³uchanie dwóch pracowników, których podejrzewa³ o propapieskie sympatie. Podobna atmosfera wzajemnych pomówieñ i
oskar¿eñ panowa³a w kolegium Corpus Christi. Przyk³ad grupy ewangelików
9

s. 340.

10

T. Cranmer, Miscellaneous writings and letters of Thomas Cranmer, Vancouver 2002,
List Nicholasa Partridgea, [w:] Epistolae Tigurinae 153158, Cambridge 1848, s. 396398.
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przy³apanych na spo¿ywaniu miêsa w okresie Wielkiego Postu najdobitniej
obrazuje ówczesne praktyki, polegaj¹ce na wzajemnym donoszeniu i pomawianiu. O incydencie spo¿ycia miêsa w zakazanym okresie doniesiono
w listach do Tomasza Cranmera11. Prawdopodobnie zostali wydani przez
jednego ze swoich wspó³towarzyszy, którego przekupiono. Winni przyznali siê
do pope³nienia zarzucanego im czynu, ale na swoj¹ obronê twierdzili, ¿e
spo¿ywali miêso tylko dla celów zdrowotnych i w ukryciu, by nie wywo³aæ
oburzenia potencjalnych wiadków12.
Aby zakoñczyæ tê praktykê wzajemnych oskar¿eñ i unikaæ w przysz³oci
wani i konfliktów na tym tle, konieczne by³o zdefiniowanie doktryn wiary.
G³os w tej sprawie zabra³ tak¿e monarcha, który w kwietniu 1539 r. wezwa³
zebranych na debacie cz³onków parlamentu do opracowania owiadczenia
w sprawach wiary. Powo³ana zosta³a wiêc komisja sk³adaj¹ca siê z trzech
ewangelików i trzech ortodoksyjnych biskupów, którym przewodniczy³ Tomasz Cromwell. Poniewa¿ si³y by³y wywa¿one równo po obu stronach, komisja nie zdo³a³a osi¹gn¹æ porozumienia i wypracowaæ wspólnego stanowiska.
Zdeterminowany Henryk VIII zwo³a³ kolejny raz sesjê parlamentu i w grudniu 1539 r. wydano Akt ku po³o¿eniu kresu ró¿nicom zdañ13 (The Act for
Abolishing Diversity of Opinion). Nowo uchwalone prawo okrela³o kanony
wiary w Szeciu Artyku³ach. Na mocy pierwszego artyku³u zachowano transsubstancjacjê i wszystkim, którzy by j¹ kwestionowali grozi³a kara mierci.
Artyku³ drugi znosi³ dla osób wieckich koniecznoæ przyjmowania komunii
pod dwiema postaciami. Kolejne dwa artyku³y zakazywa³y zwi¹zków ma³¿eñskich ksiê¿om, zakonnikom i by³ym mnichom, a z kolei dwa ostatnie punkty
potwierdza³y zasadnoæ prywatnych mszy i spowiedzi14. Wydane prawo zosta³o szczegó³owo omówione w pozycji, któr¹ opracowali biskupi w 1543 r.
pod tytu³em The Necessary Doctrine and Erudition of a Christian Man. Publikacja ta jest bardziej znana jako The Kings Book, gdy¿  nie tak jak
wczeniejsza The Bishops Book  uzyska³a autoryzacjê samego monarchy.
Henryk VIII by³ zaanga¿owany w tworzeniu zarówno prawa, jak i wydaniu
póniejszej publikacji. Udzia³ króla jest widoczny w naniesionych przez niego
poprawkach do wersji roboczej tego manuskryptu, a tak¿e w redakcji kilku
dokumentów, które tworz¹ podstawê opublikowanej pracy. Doktrynalna reforma zosta³a ukoñczona dziêki bezporedniej interwencji samego monarchy.
Pomimo kar, jakie mo¿na by³o nak³adaæ na mocy Aktu Szeciu Artyku³ów,
nowe prawo nie poci¹gnê³o za sob¹ du¿ej liczby ofiar. Ze znanych osobistoci
biskupi Hugh Latimer i Nicholas Shaxton zostali zmuszeni do zrezygnowania
z zarz¹dzania swoimi diecezjami. Oskar¿enie o herezjê i uznanie winnym
Tomasza Cromwella by³o jednym z najbardziej spektakularnych wyroków
11

T. Cranmer, op. cit., s. 381384.
T. Fowler, The History of Corpus Christi College, Oxford 1893, s. 120126.
13 Por. J. Delumeau, op. cit., t. 1, s. 99.
14 A. G. Dickens, op.cit., s. 246247. Por. G. R. Elton, op. cit., s. 284, 286288.
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mierci, jakie wydano w tym okresie. W rzeczywistoci ten g³ówny kanclerz
dworu królewskiego popad³ w nie³askê króla za fiasko, jakim by³o ma³¿eñstwo
monarchy z Ann¹ de Cléves. Zwi¹zek ten nie by³ w ogóle skonsumowany
i szybko popad³ w zapomnienie, a Tomaszowi Cromwellowi, który to wszystko
zaaran¿owa³, przysz³o zap³aciæ najsurowsz¹ cenê za farsê, jak¹ by³ ten lub.

Rys. 2. Pierwsza strona z The Necessary Doctrine and Erudition of a Christian Man,
znanej tak¿e jako Kings Book
ród³o: http://history.wisc.edu/sommerville

Egzekucja Cromwella da³a pocz¹tek okresowi przeladowañ, podczas
którego nie oszczêdzano ani luteranów, ani anabaptystów, ani katolików.
Królewski re¿im trwa³ z niewielkimi przerwami a¿ do koñca panowania
monarchy. Choæ mo¿e nie nast¹pi³ wielki wzrost ofiar w wyniku dyskryminacji wyznawców innych religii ni¿ tej, któr¹ ustanowi³ monarcha, to niemniej
kraj by³ trzymany w pos³uszeñstwie  jak stwierdza Joseph Lecler  pod
okrutnym batem szpiegostwa i donosicielstwa15. Na ³askawoæ króla nie
15

J. Lecler, op. cit., s. 310.

32

Marek Smoluk

mogli liczyæ luteranie i anabaptyci, gdy¿ w wietle dekalogu henrykowskiego byli oni uto¿samiani z heretykami. Takim dysydentom wytaczano najczêciej zarzuty natury religijnej. W gorszej jednak sytuacji znaleli siê wierni
Kocio³a rzymskiego. Rzymskich katolików ustawodawstwo angielskie uwa¿a³o za zdrajców, a wiernoæ papie¿owi by³a uwa¿ana za najciê¿sz¹ zbrodniê.
Wed³ug Henryka VIII katolicy podwa¿ali jego prawo do najwy¿szej w³adzy
królewskiej i kocielnej, a to znaczy³o, ¿e byli przestêpcami o charakterze
politycznym16.
Pierwszym celem ataku sta³ siê arcybiskup Canterbury  Tomasz Cranmer. W ci¹gu ca³ej swojej kariery T. Cranmer wykazywa³ siê ca³kowit¹ lojalnoci¹ wobec monarchy i by³ zawsze us³u¿nym wykonawc¹ królewskiej woli.
To zupe³ne podporz¹dkowanie siê nie powstrzyma³o arcybiskupa przed krytykowaniem uprawianej przez króla polityki religijnej. Wykorzystuj¹c zas³yszan¹ krytykê, oponenci Cranmera w 1543 r. zorganizowali spisek przeciwko niemu. Jego wrogowie z Tajnej Rady Królewskiej17 zasugerowali Henrykowi VIII,
¿e jeli arcybiskup zosta³by aresztowany, jego oskar¿yciele nie mieliby wówczas obaw, by przeciwko niemu zeznawaæ. Król wyda³ zgodê na zatrzymanie
T. Cranmera i jedynie interwencja Anthony Dennyego i Williama Buttsa,
wp³ywowych przyjació³ monarchy uchroni³a go przed aresztowaniem18. Nie
by³ to jednak koniec k³opotów arcybiskupa, który dziesiêæ lat wczeniej
udziela³ lubu Henrykowi VIII z Ann¹ Boleyn. Po nieudanym spisku,
w hrabstwie Kent powo³ano komisjê, której zadaniem by³o powtórne przeanalizowanie postawionych arcybiskupowi zarzutów. Cz³onkowie komisji byli
do tego stopnia stronniczy i uprzedzeni wobec T. Cranmera, ¿e kolejny raz
interweniowano u A. Dennyego i W. Buttsa z prob¹, by wys³ali arcybiskupa
Edwarda Lee lub inn¹ wp³ywow¹ osobê do obrony pomawianego o herezjê
arcybiskupa Canterbury19. Spisek maj¹cy na celu znies³awienie T. Cranmera
zakoñczy³ siê niepowodzeniem, a pomawiany o herezje Cranmer zosta³
w procesie oczyszczony ze stawianych mu zarzutów20.
Za kolejn¹ próbê zdyskredytowania arcybiskupa Canterbury uznaæ mo¿na przeladowanie jednego z jego diecezjalnych ksiê¿y. Richard Turner, który
by³ kaznodziej¹ i kuratorem w Chatham, zosta³ oskar¿ony o g³oszenie herezji. Zarzucono mu m.in., ¿e odprawia³ przet³umaczon¹ na jêzyk angielski
mszê i u¿ywa³ tej formy nabo¿eñstwa w swoim kociele. W konsekwencji
zosta³ wezwany przed radê sêdziowsk¹, przes³uchany przez S. Gardinera
i uwiêziony pod zarzutem pope³nienia przestêpstwa na podstawie Szeciu
Artyku³ów. Po raz wtóry Richard Morice zwróci³ siê do A. Dennyego i W. Buttsa,
16

Ibidem, s. 311.
Privy Council  w t³umaczeniu Tajna Rada Królewska. W okresie rz¹dów Henryka VIII,
monarcha za rad¹ tej instytucji móg³ wydawaæ nowe prawa i zarz¹dzenia przez zaledwie proklamacjê. Tajna Rada Królewska by³a tak¿e u¿ywana do podwa¿ania wyroków s¹dowych
i aktów przyjêtych w parlamencie.
18 S. Cattley Reed, Acts and Monuments of John Foxe, London 1837, s. 2429.
19 J. G. Nichols, Narratives of the Days of the Reformation, Camden Society 1859, s. 253.
20 Ibidem.
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prosz¹c o wziêcie w obronê Richarda Turnera i t³umacz¹c, ¿e jego prze³o¿ony
Tomasz Cranmer jest w tej sprawie bezsilny21. John Foxe przedstawia
w Acts and Monuments sposób, w jaki W. Butts wykorzysta³ dobry nastrój
monarchy, by wzi¹æ w obronê Richarda Turnera:
ledz¹c poranne czynnoci, gdy król mia³ przystrzygane w³osy
i odbywa³ porann¹ toaletê, Butts przyniós³ w rêku list. Gdy monarcha spyta³ co to za wieci, Butts przyjemnie i radonie zacz¹³
insynuowaæ co to za sprawa, i na królewski rozkaz przeczyta³ list
na g³os [...] wys³uchanie i rozwa¿enie listu zmieni³o nastrój króla
i gdy wczeniej rozkaza³ by wspomniany Turner zosta³ wydalony
z kraju, tak teraz rozkaza³ zatrzymaæ go jako oddanego poddanego.
I tak ta sprawa ujrza³a swój koniec22.

Tomasz Cranmer i jego diecezjalny ksi¹dz zostali oszczêdzeni dziêki
wp³ywom dobrze ustosunkowanych osobistoci z otaczaj¹cego monarchê krêgu dworzan. Tymczasem dostrzegaj¹ca wszêdzie spiski frakcja Tajnej Rady
Królewskiej kontynuowa³a polowanie na heretyków. Oczyszczanie z niepo¿¹danych elementów rozpoczêto w 1543 r. w Windsorze. Kilka osób o stosunkowo skromnym pochodzeniu, a powi¹zanych z miastem lub kaplic¹ w Windsorze, jak na przyk³ad ksi¹dz Windsoru Anthony Peerson, Robert Testwood
i organista John Marbeck zosta³o aresztowanych23. Zatrzymanie wymienionych dawa³o nadziejê, ¿e w trakcie przes³uchañ oskar¿eni wymieni¹ nazwiska bardziej prominentnych dworzan, których z kolei bêdzie mo¿na pos¹dziæ
o sympatyzowanie z pogl¹dami heretyckimi. G³ównym inicjatorem tego polowania na heretyków by³ John London, który by³ kanonikiem w St. George.
J. London podejrzewa³ niektórych cz³onków Tajnej Rady Królewskiej o finansowe wspieranie takich radyka³ów jak na przyk³ad A. Peerson czy J. Marbeck. Ten ostatni by³ inwigilowany ze szczególn¹ surowoci¹, gdy¿ chciano
w ten sposób uzyskaæ od niego dyskredytuj¹ce informacje o podejrzewanych
przez J. Londona Philipie Hobym i Simonie Heynesie. P. Hoby, który by³
dyplomat¹ i cz³onkiem Tajnej Rady Królewskiej, sympatyzowa³ z ewangelikami. Natomiast Simon Heynes, powiernik Williama Buttsa, by³ jednym
z tych radyka³ów z Cambridge, który swoj¹ karierê zrobi³ w okresie królewskiego rozwodu. W roku 1534 zosta³ on wys³any w imieniu króla do Cambridge, gdzie mia³ wyg³aszaæ kazania na temat królewskiej supremacji w Kociele
anglikañskim. Próba objêcia oskar¿eniem tych dwóch reformatorów nie po21 List R. Moricea w sprawie kaznodziei zosta³ wydrukowany [w:] S. Cattley Reed,
op. cit., s. 3134.
22 Ibidem, s. 34: spying his time, when the king was in trimming and in washing, Buts
brought with him in his hand this letter. The King asking what news, Buts pleasantly and
merrily beginneth to insinuate unto the king the effect of the matter, and so, at the kings
commandment, read out the letter [...] the hearing and consideration whereof so altered the
kings mind, that whereas before he commanded the said Turner whipped out of the country, he
now commanded him to be retained as a faithful subject. And here of that matter an end.
23 J. K. McConica, English humanists and Reformation politics under Henry VIII and
Edward VI, Oxford 1965, s. 220222.
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wiod³a siê, aczkolwiek osoby, które mia³y pomóc w ich os¹dzeniu zosta³y
stracone. Ratunkiem dla tych dwóch cz³onków Tajnej Rady Królewskiej by³o
przeliczenie siê Johna Londona z si³ami. Jego ledztwa nie przynios³y oczekiwanych rezultatów, a on sam pad³ ofiar¹ w³asnych knowañ, gdy zosta³ oskar¿ony o krzywoprzysiêstwo24. 31 sierpnia 1544 r. objêto amnesti¹ osoby, które
by³y cz³onkami lub by³y powi¹zane z Tajn¹ Rad¹ Królewsk¹, a którym postawiono wczeniej nies³uszne zarzuty. W ten sposób atak na reformacyjn¹
grupê w Tajnej Radzie i wokó³ niej zakoñczy³ siê niepowodzeniem.
William Butts zmar³ w listopadzie 1545 r. Byæ mo¿e nie jest to zupe³ny
zbieg okolicznoci, ¿e próby zdyskredytowania radykalnych cz³onków dworu
nast¹pi³y ze zdwojon¹ si³¹ w rok po jego mierci. Czêste i poufne kontakty
Buttsa z królem, który obdarzy³ go zaufaniem, czyni³y z niego idealnego
obroñcê ludzi znajduj¹cych siê w k³opotach. William Butts, choæ zd¹¿y³ obroniæ arcybiskupa Cranmera i Richarda Turnera, nie móg³ u¿yæ swoich wp³ywów, by pomóc Edwardowi Crome, Annie Askew i Katarzynie Parr.
Edward Crome, który cieszy³ siê wzglêdami Anny Boleyn i arcybiskupa
Cranmera, czêsto g³osi³ kontrowersyjne kazania zarówno w londyñskich kocio³ach, jak i na dworze Henryka VIII. Choæ w przesz³oci by³ parokrotnie
zawieszany w swojej funkcji, to jednak dopiero jego kazanie przeciwko ofiarnej naturze mszy wiêtej, które wyg³osi³ w Wielki Post 1546 r. w kaplicy
Mercers, przysporzy³o mu powa¿nych k³opotów25. Zosta³ on prawie natychmiast aresztowany i zmuszony do publicznego odwo³ania swoich pogl¹dów.
Ten incydent sta³ siê punktem wyjcia do szeroko zakrojonego ledztwa,
które mia³o na celu wykrycie wszystkich heretyków i sympatyków reform,
którzy znaleli siê na królewskim dworze lub w jego bliskim zasiêgu. Pierwszym
z nich by³ biskup Worcesteru Hugh Latimer, który choæ przebywa³ ju¿ na emeryturze, zosta³ oskar¿ony o nak³anianie Edwarda Cromea do wyg³aszania kazañ
o treci heretyckiej i w konsekwencji zosta³ osadzony w wiêzieniu Tower.
Znacznie gorszy los spotka³ Annê Askew, która publicznie nie uznawa³a doktryny transsubstancjacji. Twierdzi³a ona, ¿e chleb i wino s¹ tylko symbolami w eucharystii i nie ulegaj¹ przemianie na cia³o i krew Chrystusa. Po
osadzeniu jej w wiêzieniu Tower zosta³a poddana torturom, by po pierwsze
zmusiæ j¹ do odwo³ania swoich pogl¹dów, a po drugie, by wydobyæ nazwiska
osób, które podziela³y jej punkt widzenia. Pomimo nieludzkich tortur Anna
Askew nie wyda³a ¿adnych osób z królewskiego dworu, wród których by³a
Katarzyna Parr, szósta ¿ona Henryka VIII. Kobieta zosta³a zwolniona, ale jej
upór w wyra¿aniu swoich przekonañ doprowadzi³ j¹ do kolejnego aresztowa24

W. G. Searle, History of the Queens College, Cambridge 1867, s. 180191.
A. F. Pollard, The letters and Papers of Henry VIII, [w:] English Historical Review,
Vol. 26, Nr 102, s. 257266.
26 Por. R. H. Bainton, Women of the Reformation in France and England, Boston 1973;
J. Bale, Select works of John Bale, Containing the examinations of Lord Cobham, William
Thorpe, and Anne Askewe, and the image of both churches, Cambridge 1849; E. Deen, Great
Women of the Christian Faith, New York 1959.
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nia. Tym razem cia³o Anny Askew zosta³o tak zmasakrowane, ¿e nie mog³a
ona o w³asnych si³ach przejæ do miejsca swojej egzekucji. Zosta³a przeniesiona tam na krzele, ale do samego koñca nie wypar³a siê swoich przekonañ26.
Wraz z Ann¹ Askew w stan oskar¿enia zosta³ postawiony biskup Salisbury
N. Shaxton. Postawiono mu zarzut wyznawania fa³szywej doktryny sakramentalnej. Jedynie wyrzeczenie siê w porê niew³aciwej wiary uchroni³o
biskupa przed skazaniem go na stos27. Kolejny przyk³ad wyra¿enia skruchy i
powrotu do religii, któr¹ wyznawa³ monarcha da³ John Taylor, wyk³adowca w
Kolegium w. Jana. W tym samym miesi¹cu, kiedy spalono na stosie Annê
Askew, J. Taylor wyg³osi³ kazanie w kociele w Bury, podczas którego omieli³
siê wyg³aszaæ herezje. Zosta³ po kazaniu aresztowany i dopiero dziêki perswazji biskupa Shaxtona kaznodzieja zgodzi³ siê wycofaæ swoje wypowiedzi.
Wyrzeczenie siê niezgodnych z anglikanizmem pogl¹dów przez Edwarda
Cromea, N. Shaxtona czy J. Taylora oraz mêczeñska mieræ Anny Askew
by³y tylko preludium do spisku, jaki przygotowano przeciwko Katarzynie
Parr. Szczegó³y pocz¹tków jej ¿ycia, jak i wczesny okres, w którym zosta³a
zapoznana z monarch¹ nie s¹ znane. Jest ca³kiem prawdopodobne, ¿e zosta³a
celowo zapoznana z Henrykiem VIII przez radykaln¹ frakcjê na dworze królewskim. Nie ma najmniejszych w¹tpliwoci jednak, co do ewangelicznej
pobo¿noci Katarzyny Parr i zdolnoci, jakie wykazywa³a zarówno w debatach teologicznych, jak i literackiej twórczoci28. Przygotowywany w konspiracji plan, który mia³ na celu zdyskredytowanie królowej jako zwolenniczki
dalszych reform w henrykowskim Kociele nale¿y odczytywaæ nie jako potencjalny atak na ni¹ jako przywódczyni sekty, ale jako próbê podwa¿enia pozycji reformatorów na dworze. J. Foxe w pozostawionym ródle Acts and Monuments nie zada³ sobie zbyt wielkiego trudu, by zidentyfikowaæ sympatyków,
którzy ostrzegli Katarzynê Parr o niebezpieczeñstwie, w jakim siê znalaz³a29.
Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e skazanie królowej za herezjê by³oby bezprecedensowe, gdy¿ jej upadek by³by tak¿e koñcem kariery wielu dam dworu
i jednoczenie ich mê¿ów, którzy zasiadali w Tajnej Radzie Królewskiej.
Nie³atwo jest odpowiedzieæ na zasadnicze pytanie, czy reforma doktrynalna utorowa³a drogê protestanckiemu chrzecijañstwu. Byæ mo¿e jedynie
wskaza³a wiat³o. Sama reforma doktrynalna by³a przeprowadzona w minimalnym zakresie ze wzglêdu na niechêæ samego monarchy. Odpowied poza
tym komplikuje ca³kowite oddanie siê Henryka VIII ortodoksyjnej teologii
Kocio³a, a jednoczenie tolerowanie przez monarchê, nawet przez d³u¿szy
czas, osób o sympatiach stricte protestanckich. Byæ mo¿e Henryk VIII ¿y³
w przekonaniu, ¿e nie wolno wdra¿aæ ¿adnej polityki w ¿ycie poza granice
wytrzyma³oci narodu. Z drugiej jednak strony monarcha rz¹dzi³ tward¹
27

J. K. McConica , op. cit., s. 223225.
Warto zauwa¿yæ, ¿e dzie³o Katarzyny Parr Prayers or Meditacions nie tylko doczeka³o
siê publikacji, ale tak¿e zyska³o spor¹ popularnoæ. Natomiast proluterañska praca o tytule
Lamentacion of a Synner pozosta³a w formie manuskryptu a¿ do czasu jej mierci.
29 S. Cattley Reed, op. cit., s. 564.
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rêk¹ i bez wahania wysy³a³ na szafot swoje ¿ony i ministrów, którzy s³u¿yli
mu z ca³ym oddaniem. S³usznie zauwa¿a Leopold von Ranke, który pisze, ¿e
ludzie s¹ dla niego [Henryka VIII] tylko instrumentami, z których korzysta,
a nastêpnie ³amie ich na kawa³ki30.
SUMMARY
Being piously devoted to the Catholic Church, Henry VIII opposed vigorously
not only the spread of Lutheran ideas, but also other Protestant doctrines. Little had
he suspected that as the result of the English Reformation he would be compelled to
alter the canons of faith, which he and the great majority of the English people
believed in. When in 1534 Henry VIII proclaimed himself the Supreme Head of his
newly founded church, he understood clearly that amongst the most urgent matters,
which needed looking into and regulating, was the setting up of a satisfactory
formulary of faith. On the one hand the King himself and all churchmen admitted
that reformation of abuses was quintessential, but on the other hand the problem
facing those responsible for formulating belief under the watchful gaze of the Supreme Head was to calm the fears of his subjects, who were still relatively content with
the teachings of the Catholic Church.
Thus this paper presents not only how this formulary of faith was created but
also how, under the pressures of time, new versions of doctrinal reform were being
debated and further which one was finally approved by the King and for what
reasons. The outcome of this analysis shows that the doctrinal reform did not pave
the way for Protestant Christianity, but only gave it the directions. Also, the paper
concludes that the new creed differed little from the one prior to the Reformation
and that, after the doctrinal reform, neither Catholics nor anyone who dared profess
a religion different from Henry VIIIs could feel safe in his realm.
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L. von Ranke, History of England, Oxford 1875, s. 169.
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W KRÊGU AUTONOMII UNIWERSYTECKIEJ.
TROSKI I RADOCI PROFESORÓW
UNIWERSYTETU KRÓLEWIECKIEGO
W XVIXVII WIEKU
Podstawowe przywileje za³o¿onego w 1544 r. przez ksiêcia Albrechta
Hohenzollerna protestanckiego uniwersytetu w Królewcu zagwarantowane
zosta³y w dokumencie wydanym 18 kwietnia 1557 r.1 Potwierdzeniem fundacji królewieckiej na arenie miêdzynarodowej by³ przywilej wystawiony przez
polskiego króla Zygmunta Augusta w Wilnie 28 marca 1560 r., który nadawa³
tej uczelni prawa i wolnoci, jakimi cieszy³a siê Akademia Krakowska2. Dla
w³adców Prus Ksi¹¿êcych, a potem Królestwa Prus królewiecka Albertyna
stanowi³a cenny klejnot, o który dbali przez wieki z niezwyk³¹ trosk¹. Przypomnieæ przy tym trzeba, ¿e uniwersytet w Królewcu by³ drug¹ po Akademii
Krakowskiej (1364) wy¿sz¹ uczelni¹ Rzeczpospolitej i drugim po Marburgu
(1527) protestanckim uniwersytetem w Europie. By³ te¿ z jednej strony instytucj¹ podleg³¹ ksiêciu, z drugiej za cieszy³ siê swoist¹ autonomi¹. Profesorowie i pozostali cz³onkowie uniwersytetu, tzw. cives academici, tworzyli
bowiem opart¹ na hierarchicznej strukturze osobn¹ korporacjê, na której
czele sta³ aktualny rektor3. Po immatrykulacji i wpisaniu do metryki uniwersyteckiej ka¿dy niezale¿nie od pochodzenia stanowego, uzyskiwa³ prawa
Bürger der Universität.
1 D. H. Arnoldt, Ausführliche und mit Urkunden versehene Historie der Königsbergischen
Universität, Königsberg 1746, Th. 1, Beylagen Nr 23: Privilegium der Königsbergischen Universität, 18 IV 1557, ss. 6369.
2 Ibidem, Beylage Nr 10, Königliche Polnische Confirmation der Königsbergischen Universität, 28 III 1560, ss. 3338.
3 A. Köttgen, Deutsches Universitätsrecht, Tübingen 1933, s. 33.
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I. Zwi¹zki rodzinne kadry naukowej oraz rywalizacja i konflikty
Zgodnie z pierwszymi statutami (1546) podstawowy sk³ad osobowy uczelni królewieckiej mia³o stanowiæ po dwóch profesorów ordinarii na trzech
wy¿szych wydzia³ach (teologia, prawo, medycyna) oraz omiu profesorów na
Wydziale Filozoficznym4. Jednak pocz¹tkowa obsada profesorska nie by³a
tak liczna, gdy¿ na ka¿dym z trzech wy¿szych wydzia³ów pracowa³ jeden
profesor: Stanislaus Rapagellanus (14851545)  teologia, Christoph Jonas
(ok. 15101582)  prawo i Johannes Brettschneider/Placotomus (15141577)
 medycyna. Uznano jednak, ¿e na pocz¹tek sk³ad ten jest wystarczaj¹cy
i bardziej obawiano siê o zapewnienie uczelni odpowiedniej liczby s³uchaczy
ni¿ profesorów. Jak skonstatowa³ rektor królewieckiego partykularza Wilhelm Gnapheus (14931568) w licie adresowanym 14 sierpnia 1544 roku do
Jana £askiego (14991560), accessuntur multi profesores, sed desiderantur
auditores5. Z pocz¹tkiem XVII wieku, kiedy do spokojnego Królewca licznie
przybywali studenci z ogarniêtych wojn¹ terenów Rzeszy, sk³ad kadry dydaktycznej powiêkszy³ siê o tzw. profesorów extraordinarii. Pod koniec XVII
wieku na królewieckiej Albertynie pracowa³o ju¿ 14 profesorów zwyczajnych
i 6 nadzwyczajnych.
Pierwsi profesorowie przybywali do Królewca z protestanckich uniwersytetów Rzeszy, g³ównie z Wittenbergi. Powoli jednak w korpusie profesorskim
przybywa³o osób, które rozpoczyna³y studia na krajowym uniwersytecie
i kontynuowa³y je za granic¹, wieñcz¹c woja¿e uzyskaniem stopni naukowych. Kariera profesorska rozwija³a siê szybko, jeli sukcesy naukowe sz³y
w parze z powodzeniem w ¿yciu osobistym, a najlepszym rodkiem do
wzmocnienia pozycji spo³ecznej by³o ma³¿eñstwo. Maria¿ pierwszego rektora
Albertyny Georga Sabinusa (15081560) z Ann¹, córk¹ s³ynnego Melanchtona, która przyjecha³a do Królewca z dwójk¹ z ich trójki dzieci, nie by³o
jednak szczêliwe. Melanchton gotowy by³ zabraæ córkê z powrotem  co
by³oby na ówczesne czasy wielkim skandalem6. Anna zmar³a wkrótce
w wieku 24 lat, przy porodzie szóstego dziecka i pochowana zosta³a w katedrze knipawskiej. Latem 1550 roku zawar³ Sabinus w Królewcu drugie ma³¿eñstwo tak¿e z Ann¹, córk¹ rajcy knipawskiego Christopha Cromera7.
Z kolei Andreas Aurifaber (Goldschmied) (15141559), profesor medycyny,
4 D. H. Arnoldt, op. cit., Th. 1, Beylagen Nr 46, Constitutiones Academiae Regiomontanae
de Anno 1546, ss. 126128.
5 Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte des Herzogthums Preussen, hrsg.
v. P. Tschackert, Bd. 3, Leipzig 1890., Nr 1632a: Sytuacji zaradzono wpisuj¹c jako pierwszych
studentów 184 uczniów królewieckiego partykularza, a po przybyciu pierwszego rektora Sabinusa  kolejnych 130 osób (Marburg zaczyna³ ze 106 studentami).
6 H. Scheible, Georg Sabinus (15081560). Ein Poet als Gründungsrektor, w: Die Albertus
Universität zu Königsberg und ihre Professoren. Aus Anlass der Gründung der Albertus
 Universität vor 450 Jahren, hrsg. v. D. Rauschning i D. v. Neree, Berlin 1995. Jahrbuch der
Albertus Universität zu Knigsberg/Pr, 1994, Bd. XXIX, s. 17.
7 Ibidem, s. 27.
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polubi³ najpierw córkê wittenberskiego drukarza Hansa Luffta, a po jej
mierci w 1549 roku zosta³ ziêciem s³ynnego teologa Andreasa Osiandra
(14981552), od 1549 roku profesora teologii w Królewcu8. Profesorowie czêsto
polubiali córki swoich kolegów uniwersyteckich, mimo to zwi¹zki ma³¿eñskie
zawierane w obrêbie w³asnej grupy zawodowej nie by³y w Królewcu tak czêste
jak np. w Bazylei, gdzie w 1666 roku wszyscy profesorowie byli ze sob¹ spokrewnieni9. Na przyk³ad profesor etyki i historii na królewieckiej Albertynie
Andreas Iris (15401600)10 by³ teciem teologa Georga Myliusa (15671626)
i diakona staromiejskiego Valentina Thilo starszego (15791620)11. Profesor
matematyki, a potem historii Sigismund Weier (15791661)12 by³ ziêciem
profesora teologii Paula Weissa (15431612)13, za profesor greki w latach
16471651 Jacob Bolius  ziêciem profesora teologii Levina Poucheniusa
(15941648)14 i teciem prawnika Christiana Setha (zm. 1699)15. Najm³odsza
córka profesora teologii Johannesa Behma (15781648)Maria  wysz³a
w 1647 r. za m¹¿ za profesora teologii Johanna Latermanna (16201662)16.
Córka profesora teologii Melchiora Zeidlera (16301686) polubi³a w 1679 r.
profesora nadzwyczajnego medycyny, a potem historii  Philippa Jakoba
Hartmanna (16481707)17. Córka profesora logiki Michaela Eiflera (16011657)
 Gertruda (16371705), uznawana za pierwsz¹ prusk¹ poetkê, w wieku
14 lat polubi³a profesora medycyny Petera Möllera (16281680). Ich ma³¿eñstwo trwa³o æwieræ wieku i dochowa³o siê dziesiêciorga dzieci18. Profesor
filozofii praktycznej Sigismund Pichler (16031668)19 by³ ziêciem najpierw
profesora medycyny Daniela Halbacha von der Pforte (15811635)20, a potem kupca knipawskiego Johanna Greiffa21. Syn Johannesa Behma, Michael
(16121650) w pierwszym ma³¿eñstwie polubi³ córkê prawnika Annê
8

G. Seebass, Andreas Osiander D. Ä. und der Osiandrische Streit. Ein Stück Preussischer Landes  und Reformatorischer TheologieGeschichte, w: Die Albertus  Universität zu
Königsberg und ihre Professoren..., s. 41.
9 T. Kaufmann, Königsberger Theologieprofessoren im 17, Jahrhundert, w: Die Albertus
 Universität zu Königsberg und ihre Professoren..., s. 62, przypis 50.
10 Altpreussische Biographie (dalej: Altpr. Biogr.), 1940, Bd. 1, hrsg. v. Ch. Krollmann,
s. 311.
11 Ibidem, 1967, Bd. 2, hrsg. v. Ch. Krollmann, K. Forstreuter, F. Gause, s. 730.
12 Ibidem, s. 783.
13 Ibidem, s. 787.
14 Ibidem, ss. 516517.
15 Ibidem, s. 667; B. Jähnig, Die Königsberger Universitätsprofessoren im 17 Jahrhundert
 Eine sozial  und bildungsgeschichtliche Betrachtung, w: Kulturgeschichte Ostpreussens in der
Frühen Neuzeit, hrsg. v. K. Garber, M. Komorowski, A. E. Walter, Tübingen 2001, ss. 348351.
16 T. Kaufmann, op. cit., s. 62, przypis 50.
17 Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz BerlinDahlem (dalej: Archiwum
BerlinDahlem), XX Haupt Abteilung (dalej: HA), Ostpreussische Folianten (dalej: Ostpr. Fol.)
13.591, k. 111v.
18 Altpr. Biogr., Bd. 1, s. 444.
19 Ibidem, ss. 500501.
20 Ibidem, s. 247.
21 B. Jähnig, op. cit., s. 349.
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Pohl22  w ten sposób zosta³ szwagrem profesora poezji Simona Dacha
(16051659), który by³ mê¿em Reginy Pohl, córki radcy s¹du dworskiego23.
Profesor wymowy Valentin Thilo m³odszy (16071662) polubi³ w 1643 roku
córkê kupca knipawskiego  Katharinê Remse, a po jej mierci Katharinê
Michel24. Profesor teologii Christian Dreier (16101688) ¿eni³ siê dwukrotnie, pierwszy raz z Katharin¹ Harder, córk¹ kupca, a nastêpnie z córk¹ urzêdnika ksi¹¿êcego, wdow¹ po profesorze Michaelu Behmie  Sophi¹ Lepner25.
cis³e zwi¹zki rodzinne zapewnia³y z kolei instytucjom akademickim
rotacjê stanowisk profesorskich w obrêbie rodzin. Zjawisko to obserwujemy
tak¿e w Królewcu: profesorowie teologii Johannes Behm (15781648)  Michael Behm (16121650)  Johannes Behm syn Michaela26; Christian Dreier
starszy (16101658)  Christian Dreier m³odszy (16591692)27; Andreas Pouchenius (15521613)  Levin Pouchenius (15941648)28; bracia: profesor
medycyny Bernhard von Derschau (15911639) i profesor prawa Reinhold
von Derschau (16001639)  jego syn Friedrich von Derschau obj¹³ po ojcu
w 1670 roku profesurê prawa29; profesorowie medycyny: Severin Göbel starszy (15391612)  Severin Göbel m³odszy (15691627)30; Georg Lothus starszy (15791635)  Georg Lothus m³odszy (16231684)31; Daniel Beckher
starszy (15941653)  Daniel Beckher m³odszy (16271670)32  Daniel Christoph Beckher; Philip Jacob Hartmann (16481707)  Melchior Philipp Hartmann (16841675)33.
Pomimo tych bliskich powi¹zañ rodzinnych miêdzy profesorami k³opoty,
w jakich znalaz³a siê Albertyna w pierwszych latach swej dzia³alnoci, wynika³y przede wszystkim z atmosfery zazdroci i rywalizacji oraz konfliktów
podsycanych ci¹gle obecnymi w Królewcu sporami konfesyjnymi. Wewn¹trz
kadry naukowej tworzy³y siê zwalczaj¹ce siê nawzajem frakcje, co wp³ywa³o
niekorzystnie na poziom nauczania i frekwencjê studentów.
Ju¿ wkrótce po inauguracji dzia³alnoci uniwersytetu rozgorza³ spór
wród kolegium profesorskiego. Zazdroszczono pierwszemu rektorowi Albertyny Sabinusowi (VIII 1544IX 1547) zaufania ksiêcia, wysokiej pensji oraz
samodzielnego stanowiska, na pocz¹tku bowiem zamiast okresowego wyboru
22

T. Kaufmann, op. cit., s. 72, przypis 105.
F. Gause, Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preussen, KölnGraz 1965, Bd. 1,
s. 468; G. C. Pisanski, Entwurf einer preussischen Literärgeschichte, hrsg. v. R. Philippi,
Königsberg 1886, s. 420, przypis 2.
24 Altpr. Biogr.., Bd. 2, s. 730.
25 Ibidem, Bd. 1, s. 151.
26 Ibidem, s. 40.
27 Ibidem, s. 151.
28 Ibidem, Bd. 2, ss. 516517.
29 Ibidem, Bd. 1, ss. 128129.
30 Ibidem, s. 218.
31 Ibidem, ss. 408409.
32 Ibidem, s. 38.
33 Ibidem, Bd. 1, s. 253; T. Kaufmann, op. cit., s. 62.
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za¿¹da³ on trwa³ego rektoratu rector perpetuus34. Z³oæ Albrechta na sk³ócone ze sob¹ grono profesorskie musia³a byæ wielka, skoro grozi³ im karcerem, a nawet karami cielesnymi35. Do sporów personalnych ju¿ wkrótce
do³¹czy³y spory religijne, najpierw za spraw¹ osiad³ych w Prusach w 1527 r.
przybyszów z Niderlandów i coraz silniejszych wp³ywów w Królewcu wyznania reformowanego, nastêpnie z powodu tzw. sporu osiandryjskiego, w trakcie którego z Królewca wyjecha³a wiêkszoæ kadry dydaktycznej36. W XVII w.
rozpoczê³y siê kolejne spory konfesyjne miêdzy zwolennikami ortodoksji luterañskiej a sk³aniaj¹cymi siê ku wyznaniu reformowanemu kryptokalwinami.
II. Wolnoci akademików  przywilej z 18 IV 1557 roku37
Wszelkie swobody i wolnoci cz³onków wspólnoty akademickiej wyp³ywa³y z nadanego Akademii Królewieckiej w 1557 roku przez ksiêcia Albrechta
przywileju, w którym postanawiano, ¿e domy w miastach i na przedmieciach Ksiêstwa, zamieszka³e przez profesorów i pozosta³ych cz³onków wspólnoty akademickiej, nie bêd¹ podlega³y jurysdykcji miejskiej38 . W ojcowskim
domu dzieci mia³y siê cieszyæ przywilejami swych rodziców i podlegaæ wy³¹cznie zwierzchnoci rektora. Profesorowie i pozostali cives academici
zwolnieni byli z wszelkich ciê¿arów podatkowych nak³adanych na obywateli
przez miasto, jak akcyza czy szos, a tak¿e od pe³nienia stra¿y miejskich.
W wypadku mierci profesora obowi¹zek dalszej opieki nad sierotami i ich
kszta³cenia spoczywa³ na radach miejskich Królewca oraz w³adzach uniwersyteckich39.
Wszyscy profesorowie i cz³onkowie wspólnoty akademickiej otrzymali
przywilej pierwokupu na publicznym rynku byd³a i innych produktów na
w³asne potrzeby. Dlatego ksi¹¿ê nakazywa³ poddanym trudni¹cym siê handlem i kupiectwem, by nie czynili profesorom w tym wolnym zakupie ¿adnych przeszkód, a za nieprzestrzeganie tego punktu zagrozi³ kar¹ 100 guldenów na rzecz ksi¹¿êcej kamery rentowej, skarbca uniwersyteckiego i kasy
miejskiej.
Ksi¹¿ê nada³ te¿ profesorom i cz³onkom Akademii prawo po³owu ryb
w ca³ej Pregole na potrzeby w³asnego sto³u. Profesorowie uniwersytetu
i zarz¹dzaj¹cy sto³ówk¹ akademick¹ ekonom mieli te¿ prawo darmowego
przemia³u w królewieckich m³ynach40.
34 G. v. Selle, Geschichte der AlbertusUniversität zu Königsberg in Preussen, Würzburg
1956, s. 17.
35 Ibidem, s. 18.
36 H. Scheible, op. cit., s. 27.
37 D. H. Arnoldt, op. cit., Th. 1, Beylagen Nr 24. Przywilej ten og³oszono w Ksiêstwie
dokumentem z 4 XII 1558.
38 Patrz: przypis 1.
39 D. H. Arnoldt, op. cit., s. 64.
40 Ibidem, ss. 6465.
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Profesorom wolno by³o utrzymywaæ w swych domostwach rzemielników:
kowala, szewca, kunierza, stolarza41.
W razie wojny b¹d zarazy profesorowie mogli udaæ siê do innej miejscowoci i pozostaæ tam a¿ do za¿egnania niebezpieczeñstwa bez szkody dla ich
pensji uniwersyteckich. Gdyby jednak uczelnia zosta³a czasowo przeniesiona
w inne miejsce, kadra profesorska powinna udaæ siê do tej miejscowoci.
W sytuacji gdy profesor z powodu wieku lub choroby nie móg³ ju¿ d³u¿ej
wyk³adaæ, to przez rok otrzymywa³ ca³e pobory, jeli jednak w ci¹gu tego
roku jego zdrowie nie uleg³o poprawie, to pensjê zmniejszano do po³owy
dotychczasowego wynagrodzenia.
Profesorom, jeli nie panowa³a w Królewcu zaraza, za zgod¹ rektora
i senatu, przys³ugiwa³ te¿ szczególny przywilej pochówku w kociele katedralnym przy stalli uniwersyteckiej (bey der Universität Gestühle)42. Jeli
profesor umiera³ na pocz¹tku kwarta³u, to wdowa po nim otrzymywa³a wynagrodzenie za ca³y kwarta³. Po mierci ¿ony profesora, szczególnie cenne
przedmioty, jak ksiêgi i ubrania, nie podlega³y podzia³owi, lecz mia³y s³u¿yæ
lepszemu wychowaniu dzieci i tylko profesorowie wedle w³asnej woli mieli
prawo czyniæ z nich legaty.
Wszyscy drukarze i ksiêgarze w miecie podlegali jurysdykcji uniwersytetu. W ten sposób ¿adna ksi¹¿ka nie mog³a byæ wydrukowana w Ksiêstwie
bez wczeniejszej cenzury rektora i senatu.
W³adze akademickie i pozostali cz³onkowie wspólnoty mieli obowi¹zek
sk³adania przysiêgi ka¿dorazowemu w³adcy Ksiêstwa w dowód uznania
zwierzchnoci pana krajowego (Landesherr).
Ksi¹¿ê Albrecht zwraca³ siê do swojego suzerena, króla Polski Zygmunta
Augusta, o zatwierdzenie zarówno tego dokumentu, jak te¿ wczeniejszych
artyku³ów dotycz¹cych uniwersytetu zawartych w jego testamencie. Prosi³
te¿ i upomina³ swego syna, aby utrzyma³ uczelniê królewieck¹ i jej profesorów we wszystkich dotychczasowych przywilejach i wolnociach, a w razie
potrzeby zwiêksza³ sumê przeznaczon¹ na utrzymanie uczelni i pensji profesorskich43.
III. Katedra knipawska jako koció³ uniwersytecki
Wraz z dyplomem dla uczelni królewieckiej ksi¹¿ê Albrecht zdecydowa³,
¿e przylegaj¹ca od strony po³udniowej do budynków Kolegium katedra knipawska bêdzie kocio³em akademickim (templum academicum). W zamian
za to uniwersytet przekazywaæ mia³ duchownym kocio³a knipawskiego
41

Ibidem, s. 65.
Ibidem.
43 Ibidem, ss. 6769: Dokument spisano i opieczêtowano w obecnoci Radców Ksiêstwa
i prezydenta biskupstwa sambijskiego, Johannesa Aurifabra, doktora Wolffa, ochmistrza Heydecka, starosty Królewca Christoffa v. Kreytzena i kanclerza Hansa v. Kreytzena.
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44 korce ¿yta rocznie44. W kociele knipawskim odbywa³y siê uroczystoci
zwi¹zane z promocjami uniwersyteckimi i z wyborami nowego rektora.
W czasie nabo¿eñstw i zgromadzeñ akademickich profesorowie mieli prawo
zasiadania w specjalnie wyznaczonym miejscu, tzw. Professoren Gestühle.
Kiedy w 1619 r. liczba profesorów powiêkszy³a siê o trzecie profesury na
wy¿szych wydzia³ach, okaza³o siê, ¿e brakuje miejsc i postanowiono dobudowaæ jeszcze jedn¹ stallê. Od 1623 r. profesorowie zasiadali w katedrze obok
ambony. Szlachta oraz osoby nie nale¿¹ce do sk³adu profesorskiego uniwersytetu, a szczyc¹ce siê posiadaniem stopni naukowych, mia³y prawo zasiadania
w ³awach rektora i senatu w stalli ksi¹¿êcej, wy³¹czaj¹c trzy wy¿sze miejsca
przeznaczone dla nadradców Ksiêstwa. Jednak tak czêsto jak ksi¹¿ê wraz
z dworem odwiedza³ katedrê, osoby zasiadaj¹ce tam musia³y ust¹piæ mu
miejsca45.
Profesorowie uniwersytetu mieli te¿ prawo do pochówku w krypcie profesorskiej, znajdujacej siê przy pó³nocnej stronie chóru. Powstanie tzw. Professoren Gewölbe ³¹czy siê z histori¹ nieszczêliwej mi³oci, której bohaterem
by³ profesor prawa doktor Paul Crüger (15501593). W 1587 r. zosta³ on
ciê¿ko pobity przez niejakiego Berenta Plato za uwiedzenie mu narzeczonej.
Plato za swój czyn zosta³ uwiêziony, ale uda³o mu siê zbiec. Odszkodowanie
w wysokoci 500 talarów ciê¿ko rannemu Crügerowi zap³aciæ musia³ ojciec
Berenta. Crüger jako zadoæuczynienie za swój czyn podarowa³ otrzymane
pieni¹dze uniwersytetowi z przeznaczeniem na wybudowanie w katedrze
miejsca pochówku profesorów46. Jako pierwszy pochowany zosta³ w krypcie
w 1588 roku profesor teologii doktor Melchior Isinder47, a jako ostatni Immanuel Kant (28 II 1804)48. W okresie konfliktów wyznaniowych trudno by³o
uzyskaæ zgodê na pochówek w kociele katedralnym profesorom sk³aniaj¹cym siê ku innemu wyznaniu ni¿ luterañskie. I tak zanim w krypcie profesorskiej pochowano sympatyzuj¹cego z wyznaniem reformowanym, zmar³ego
w koñcu sierpnia 1650 r. profesora teologii Michaela Behma, jego trumna
przez dwa lata sta³a w domu prywatnym49.
Po³o¿one nad Prego³¹ tereny kolegiów akademickich oraz dziedziniec
z kocio³em katedralnym uwa¿ane by³y za obszar egzempcjonowany spod
w³adzy urzêdników miejskich. Wywo³ywa³o to wiele konfliktów miêdzy w³adzami miejskimi a uczelni¹. Kiedy w 1595 r. wybudowany zosta³ mur, który
zamkn¹³ plac kocielny, tereny akademickie odciête zosta³y od miasta. Mur
44

D. H. Arnoldt, op. cit., Th. 1, s. 48.
Archiwum BerlinDahlem, XX HA, Etats Ministerium (dalej: Et. Min.) 139g, Nr 4,
Visitationes der Universität 15831716, art. 14, k. 40v.
46 Altpr. Biogr., Bd. 1, s. 118.
47 D. H. Arnoldt, op. cit., Th. 2., Königsberg 1746, s. 365.
48 F. Gause, op. cit., s. 296; L. Frost, Der Dom zu Königsberg. Ein Denkmal der geschichtlichen Entwicklung Altpreussens, Königsberg 1901, ss. 5960.
49 Simon Dach und der Königsberger Dichterkreis, hrs. V. A. Kelletat, Stuttgart 1986,
s. 333.
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ten zosta³ ozdobiony herbami i wizerunkami administruj¹cego wówczas Ksiêstwem Jerzego Fryderyka (15391603)50. Wzajemne kontakty miêdzy uczelni¹ a miastem pogorszy³y siê znacznie w 1670 r. Gdy w lipcu tego roku do
pokoju studenta Samuela Ossigii przyby³ pos³aniec rady Starego Miasta wzywaj¹c go do stawienia siê przed rad¹ miejsk¹, rektor uniwersytetu magister
Johann Röling (16341679) wykrzykn¹³ do niego, ¿e obszar uniwersytecki
jest miejscem uprzywielejowanym i ¿aden s³uga miejski nie ma tu prawa
wstêpu bez wczeniejszej zgody rektora. Po czym pogrozi³ mu rêk¹ i krzykn¹³, ¿eby tu wiêcej nie przychodzi³, bo drzwi bêd¹ pozamykane51. Zarzewiem
tego konfliktu by³o ograniczanie przez prowizorów kocielnych i rady miejskie Królewca prawa uniwersytetu do dowolnego korzystania z powierzchni
katedry52. Przedmiotem sporu by³y trzy sprawy: zakwestionowanie przez
radê miasta Knipawy prawa uniwersytetu do poszerzenia miejsca zajmowanego w kociele katedralnym przez stalle profesorskie, zgoda rektora Johana
Rölinga (16341679) na pochówek 19 lipca 1670 roku w katedrze wdowy po
doktorze Johannesie Latermannie oraz decyzja rektora o zburzeniu i ponownej odbudowie zadaszenia nad drzwiami prowadz¹cymi do Kolegium. W tej
trzeciej kwestii  zdaniem prowizorów  remont móg³ zaszkodziæ kocio³owi,
gdy¿ belki i przypory, na których le¿a³ dach znajdowa³y siê wczeniej
w murze katedry i ich zdaniem nale¿a³o je tam wstawiæ ponownie53. Ostatecznie tzw. wyremontowany Professorenstand z trzema ³awkami umieszczono w 1670 r. obok ambony naprzeciw drzwi wychodz¹cych na dziedziniec
uniwersytecki54.
IV. Pensje profesorskie
Na utrzymanie uniwersytetu w Królewcu wyasygnowa³ ksi¹¿ê Albrecht
pocz¹tkowo trzy tysi¹ce grzywien oraz dodatkowy tysi¹c jako pomoc dla
ubogich studentów. W zwi¹zku z niewielk¹ obsad¹ profesorsk¹ (11 osób) by³a
to suma wówczas wystarczaj¹ca55.
Ksi¹¿ê Albrecht chc¹c ci¹gn¹æ profesorów z Wittenbergi wyp³aca³ im
pocz¹tkowo wy¿sze pensje ni¿ to by³o praktykowane w krajach Rzeszy.
W pierwszym roku dzia³alnoci królewieckiej uczelni rektor Georg Sabinus
jako radca dworu (Hofrat) i rektor uniwersytetu otrzyma³ od ksiêcia Albrechta 361 florenów i 20 groszy oraz darmowe mieszkanie56. Pierwsi profe50

F. Gause, op. cit., Bd. 1, s. 367.
Archiwum BerlinDahlem, XX HA, Et. Min. 77c1, Nr 33, Ex protocollo den 19 Julii
1670, k. 1314.
52 Ibidem, 18 IX 1670, Protokó³ B, k. 1313v.
53 Ibidem, k. 1011.
54 E. A. Hagen, Beschreibung der Domkirche zu Königsberg und der in ihr enthaltenen
Kunstwerke, Königsberg 1833, s. 371.
55 J. F. Goldbeck, Nachrichten von der Königlichen Universität zu Königsberg in Preussen,
Leipzig 1782, s. 7
56 D. H. Arnoldt, op. cit., Th. 1, s. 68; H. Scheible, op. cit., s. 23.
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sorowie trzech wy¿szych wydzia³ów57: Stanislaus Rapagellanus, Christoph
Jonas, Johannes Placotomus otrzymali po 200 florenów. Wynagrodzenie dziekana Wydzia³u Filozoficznego Melchiora Isindra (ok. 15201588) wynosi³o
150 florenów, pozosta³ych trzech profesorów tego wydzia³u (Johannes Hoppe,
Jacob Mittag i Johannes Pontanus) po 100 florenów, za profesora Reinicha
80. Jednak uniwersytet znalaz³ siê w trudnej sytuacji finansowej zaledwie
kilkanacie lat po swej fundacji. Si³a nabywcza pieni¹dza obni¿a³a siê szybko
z powodu psucia stopy menniczej. Przez ca³y wiek XVI i XVII ros³y przeliczane w groszach ceny tak zwanego grubego pieniadza: talara i dukata, tak ¿e
w latach 15801650 nast¹pi³ 2,5-krotny wzrost ceny talara wyra¿onego
w groszach, a cena dukata wzros³a w tym czasie trzy i pó³ raza58. Dla
porównania w 1540 roku para butów kosztowa³a w Królewcu oko³o 40 groszy,
æwieræ beczki mas³a (Fass), czyli oko³o 55 litrów, od 12 do 20 groszy, a kopa
sera (knapp Käse) od 6 do 8 szylingów59. Z pierwszych pensji kolegium
profesorskie nie by³o zadowolone i przez kolejne dwa lata trwa³y dyskuje,
jakie wynagrodzenie powinno przys³ugiwaæ poszczególnym profesorom.
Wreszcie sprawê przekazano do decyzji ksiêcia, który w 1547 r. kieruj¹c siê
przes³anymi mu propozycjami uniwersytetu zdecydowa³, ¿e na trzech wy¿szych wydzia³ach pierwsi profesorowie otrzymywaæ powinni po 200 florenów
rocznie, a drudzy po 150 florenów, siedmiu profesorów Wydzia³u Filozoficznego po 100, a archipedagog 60 florenów60.
Wkrótce jednak okaza³o siê, ¿e z powodu szybko postêpuj¹cej inflacji
pierwotna suma fundacji nie wystarcza³a na utrzymanie uniwersytetu i jego
kadry. W tej sytuacji ksi¹¿ê zmuszony by³ podj¹æ 15 maja 1549 r. decyzjê
o obni¿eniu niektórych pensji profesorskich do 100 grzywien61. Profesorowie,
którym pensje wyp³acano nieregularnie, poprosili teraz ksiêcia o przekazanie
Akademii dóbr ziemskich, aby mogli z nich otrzymywaæ sta³e dochody. Ksi¹¿ê
zgodzi³ siê, aby od jesieni 1556 r. uniwersytet otrzymywa³ z pobliskich dóbr
Rybaki (Fischhausen), dawnej siedziby biskupa sambijskiego, cztery tysi¹ce
grzywien. Z ostatniego tysi¹ca suma 528 grzywien przeznaczona by³a na utrzymanie biednych studentów i profesorskie deputaty ¿ywnociowe (25 ³asztów
¿yta, 12 ³asztów jêczmienia, 2 ³aszty grochu, 4 beczki mas³a rocznie)62. Ponadto w grudniu 1557 r. ksi¹¿ê sprzeda³ Akademii po³o¿on¹ w pobli¿u Królewca
wie i dobra Dalheim/Talheim (41 ³anów) za niewielk¹ sumê 1500 grzywien.
Roczny czynsz dzier¿awny z tych dóbr wynosiæ mia³ 800 grzywien63. W 1566 r.
obieca³ te¿ w³adzom uniwersyteckim wp³ywy finansowe z dóbr, które przypa57

1 floren=30 groszy=1 grzywna 10 groszy.
Z. Sadowski, Pieni¹dz a pocz¹tki upadku Rzeczypospolitej w XVII w, Warszawa 1964,
ss. 3738.
59 C. H. T. Flögel, Chronik von Königsberg in Pr. (15001800), ss. 1718; s. 21.
60 D. H. Arnoldt, op. cit., Th. 1, s. 65.
61 Ibidem, s. 66.
62 Ibidem, s. 67.
63 Ibidem, ss. 6869: W 1528 roku otrzyma³ je w lenno burmistrz Starego Miasta Nicolaus
Richau za sumê 1500 grzywien
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da³y mu prawem kaduka po bezpotomnej mierci w³acicieli. Jednak wskutek rozlicznych komplikacji prawnych wyegzekwowanie tego postanowienia
okaza³o siê dla Akademii niezwykle trudne64.
Pomimo tych dzia³añ sytuacja materialna profesorów uniwersytetu
w Królewcu nie by³a ³atwa. Wielu z nich przybywa³o tu z rodzinami z odleg³ych krajów Rzeszy i musia³o odbyæ nie tylko kosztown¹ i ciê¿k¹ podró¿, lecz
tak¿e na nowo organizowaæ swoje gospodarstwa domowe. Ceny w miecie
nad Prego³¹ by³y wy¿sze ni¿ w Niemczech, a mo¿liwoci zarobienia dodatkowych pieniêdzy ograniczone. Profesorowie zwyczajni zobligowani byli do bezp³atnego prowadzenia czterech godzin wyk³adów tygodniowo, oprócz tego
niektórzy z nich prowadzili p³atne wyk³ady prywatne oraz przyjmowali pod
swoj¹ opiekê studentów jako domowników. Charakterystyczn¹ cech¹ by³o
wówczas ³¹czenie etatów profesorskich z prac¹ duszpastersk¹ w kocio³ach
i konsystorzu oraz dydaktyczn¹ w królewieckich szko³ach, a w przypadku
profesorów medycyny i prawa  z funkcjami medyków dworskich oraz ³awników. W³¹cza³o to z jednej strony Akademiê w obieg ¿ycia codziennego ca³ego
miasta, zobowi¹zuj¹c do wspó³pracy z magistratami i miejscowym duchowieñstwem, z drugiej za obligowa³o do lojalnoci wobec domu ksi¹¿êcego.
Kiedy administratorem Ksiêstwa i opiekunem chorego ksiêcia Albrechta
Fryderyka zosta³ w 1577 r. Jerzy Fryderyk, Akademia Królewiecka znajdowa³a siê w kryzysie. W sierpniu 1578 r. nieobsadzonych by³o 9 z 14 przewidzianych tu profesur i na Wydzia³ach Teologicznym i Medycznym nie mia³ kto
wyk³adaæ65. Po przeprowadzonej w 1579 r. szczegó³owej wizytacji oraz kontroli stanu finansów uczelni, Jerzy Fryderyk zdecydowa³ o obsadzie etatów
akademickich solidnymi i pilnymi profesorami. Na podwy¿szenie dotychczasowych pensji przeznaczono z ksi¹¿êcej kamery rentowej 2425 grzywien66.
I tak pierwszy teolog otrzymywaæ mia³ 400 florenów, a drugi 300. Pensja
pierwszego profesora prawa wyp³acana by³a wówczas w wysokosci 200 florenów ¿onie profesora Ambrosiusa Lobwassera (15151585). Wyk³ady za niego
prowadzi³ drugi profesor prawa, doktor Angelus Vicenius, który otrzymywaæ
mia³ 250 florenów. Pierwszy profesor medycyny, doktor Matthias Stoius
(15261583), dostawaæ mia³ pensjê 300 florenów, ale niekiedy powinien wyk³adaæ te¿ geometriê. Drugiemu profesorowi medycyny doktorowi Paulusowi
Petraeusowi, który dodatkowo wyk³adaæ mia³ fizykê, przydzielono 250 florenów. Wszyscy profesorowie Wydzia³u Filozoficznego mieli otrzymywaæ po 200
florenów rocznie, a archipedagog 6067. Zatwierdzenie tych wynagrodzeñ nast¹pi³o 6 maja 1586 r.68, z zastrze¿eniem, ¿e w razie wakatu etatu profesorskiego pieni¹dze nie bêd¹ wyp³acane do czasu jego obsadzenia69. Tak¿e do64
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starczanie deputatów w naturaliach napotyka³o ju¿ w tym czasie na du¿e
trudnoci i odbiega³o od pierwotnych postanowieñ fundacji. Oko³o 1580 r.
w grawaminach skierowanych do ksiêcia profesorowie i senat uniwersytetu
prosili o wydelegowanie urzêdnika, który dopilnuje, aby deputat wyp³acany
by³ na pocz¹tku ka¿dego kwarta³u. Mas³o i zbo¿e powinno byæ dostarczane
przed zim¹, a transport wiktua³ów mia³o zapewniæ starostwo w Rybakach.
Skar¿ono siê te¿ na to, ¿e ziarno, z którego wypieka siê chleb dla sto³ówki
uniwersyteckiej jest ma³e i tak zanieczyszczone, ¿e czasem po³owa nie nadaje
siê do u¿ytku. Zapisano te¿ probê, aby wdowy po profesorach otrzymywa³y
ich pensje przez ca³y rok i mia³y prawo zatrzymaæ mieszkanie oraz otrzymywaæ deputaty zbo¿owe70.
W 1609 r., na pocz¹tku rz¹dów elektora Jana Zygmunta (15721619)
ceny ¿ywnoci by³y trzykrotnie wy¿sze ni¿ w 1579 r. Wzorem swych poprzedników elektor stara³ siê wspomóc finansowo Akademiê i choæ nie podniós³
wynagrodzenia profesorów, to jednak 23 X 1609 roku zdecydowa³, ¿e 528
grzywien, które od czasów za³o¿enia uczelni przekazywane by³y ze starostwa
Rybaki w formie deputatu, odt¹d nie wliczane bêd¹ do ogólnej sumy 4000
grzywien uposa¿enia Akademii. By³a to znaczna pomoc dla uczelni, realna
wartoæ tego deputatu wynosi³a bowiem w tym czasie oko³o 2000 grzywien.
Do profesorów trafia³a jednak tylko jego pi¹ta czêæ, resztê otrzymywa³ ekonom na wy¿ywienie w sto³ówce akademickiej. Poprawie uposa¿enia nauczycieli królewieckiego pedagogium i subinspektora alumnatu s³u¿yæ mia³a
suma 130 florenów pochodz¹cych z kar (tzw. Strafgelder). W praktyce uniwersytet nie doczeka³ siê realizacji tej decyzji71. W koñcu swych rz¹dów
elektor Jan Zygmunt zdecydowa³ siê na radykalne rozwi¹zanie, a mianowicie
w 1619 r. zamkniêto królewieckie pedagogium, a dotychczasowe rodki s³u¿¹ce utrzymaniu tej instytucji przekazano na poprawê sytuacji materialnej
profesorów. Najbardziej skar¿yli siê na swoje uposa¿enie profesorowie Wydzia³u Filozoficznego, którzy mieli najni¿sze pensje i najmniejsze mo¿liwoci
dodatkowych dochodów. Przy okazji dziêki kasacji pedagogium powsta³a
osobna profesura historii z pensj¹ 200 florenów rocznie72.
Podkreliæ trzeba, ¿e do 1639 r. pensje ze starostwa Rybaki wyp³acane
by³y w terminie na w. Marcina (11 XI) oraz Matki Boskiej Gromnicznej
(2 II) tylko profesorom zwyczajnym, a profesorowie extraordinarii op³acani
byli z ksi¹¿êcej kamery rentowej z dodatku przyznanego przez Jerzego Fryderyka73.
Wród grona profesorskiego najbardziej zapracowany by³ rektor uniwersytetu, który za pe³niony urz¹d otrzymywa³ dodatkowo 50 grzywien, czyli
70
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rektorowi i prorektorowi wyp³acano rocznie 100 grzywien. Poza nadzorowaniem funkcjonowania uniwersytetu jako ca³oci mia³ rektor wiele innych
obowi¹zków: wpisywanie do metryki uniwersyteckiej nowo przyby³ych studentów, kontrolowanie ksi¹g przychodów i wydatków Akademii, a tak¿e
sprawowanie s¹downictwa nad cz³onkami wspólnoty akademickiej. Rektor
poredniczy³ te¿ w dostarczaniu uniwersytetowi deputatów ¿ywnociowych
ze starostwa Rybaki, kwituj¹c pisarzowi starostwa dostarczane przez wioski
zbo¿e i nadzoruj¹c jego rozdzia³74.
Kolejnym probom Akademii w sprawie poprawy sytuacji materialnej jej
cz³onków wyszed³ naprzeciw elektor Jerzy Wilhelm (15951640), który
w grudniu 1632 roku postanowi³, ¿e odt¹d poddani ze starostwa Labiawa
(Labiau), bêd¹ cinaæ dla uniwersytetu 60 achtli (1 achtel=1/8 Tonne) drewna
opa³owego. Akademia mia³a je sama transportowaæ i rozdzielaæ miêdzy profesorów i wdowy75. W 1643 r. elektor w odpowiedzi na probê profesorów
przekaza³ z tutejszego sk³adu drewna 30 achtli drewna opa³owego rocznie do
podzia³u76, a w 1646 do otrzymywanych ju¿ przez uniwersytet 50 achtli
drewna dodano jeszcze 2077. Dla u³atwienia transportu elektor nakaza³
w 1686 r. sp³awianie drewna rzek¹, by ka¿dy profesor móg³ bez problemu
przetransportowaæ je do w³asnego sk³adu drewna (Holzstelle)78.
Profesorowie, którym przywilej fundacyjny dawa³ prawo warzenia piwa
na prywatne potrzeby, reskryptem z 9 stycznia 1635 r. zwolnieni zostali
z akcyzy i innych obci¹¿eñ miejskich79. Prawo cz³onków Akademii Królewieckiej do warzenia piwa zatwierdzi³ W³adys³aw IV dokumentem wydanym
w Wilnie 12 marca 1636 r.80
W 1641 r. uniwersytet sprzeda³ za sumê 26 tysiêcy grzywien magistratowi Starego Miasta dobra Dalheim. Zdecydowano, ¿e 25 tysiêcy grzywien
z tych pieniêdzy z³o¿one zostanie na staromiejskim ratuszu jako depozyt na
6%. Spodziewano siê, ¿e ju¿ w 1643 r. uniwersytet otrzyma z tego tytu³u
1500 grzywien, które mia³y byæ po równo rozdzielone miêdzy profesorów.
W imieniu uniwersytetu akt sprzeda¿y ziemi podpisali: rektor Caspar Perband oraz czterej dziekani (Johannes Behm  teologii, Reinard Derschow
 prawa, Christoph Tinctorius  medycyny oraz Simon Dach  Wydzia³u
Filozoficznego)81.
W 1642 r. Sejm Krajowy Prus Ksi¹¿êcych uchwali³ szos ³anowy w wysokoci 10 groszy z ³anu na poprawê sytuacji Uniwersytetu Królewieckiego.
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Otrzyman¹ gotówkê Uniwersytet mia³ po³o¿yæ na procent, a coroczne odsetki
od tej sumy rozdzielaæ miêdzy profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych Od
pocz¹tku jednak odnoszono siê nieufnie do tego projektu, w trakcie bowiem
posiedzenia senatu uniwersyteckiego 20 grudnia 1642 r. postanowiono, ¿e
nale¿y dok³adnie zbadaæ, ile z tych pieniêdzy wp³ynie do ksi¹¿êcej kamery
rentowej. Wyznaczono przy tym dwóch profesorów do nadzorowania tej
sprawy82.
W czasach potopu szwedzkiego (16551660), a zw³aszcza podczas oblê¿enia Królewca w 1655 r., nast¹pi³ szybki wzrost cen i znaczne pogorszenie
sytuacji materialnej profesorów. Co prawda wyp³ata pensji nie zosta³a
wstrzymana, ale wiele zobowi¹zañ finansowych wobec profesorów nie by³o
realizowanych. Do 1665 r. d³ug ten urós³ do sumy ponad 26 000 talarów.
Zdarza³o siê, ¿e nawet piêæ profesur zwyczajnych by³o nieobsadzonych. Niektórzy z profesorów (Andreas Concius, Christian Teuber, Christian Sahme,
Lambertus Steger, Jacob Tydaeus, magister Martin Babatius) zmuszeni byli
porzuciæ pracê na uczelni i podj¹æ dzia³alnoæ duszpastersk¹ b¹d pedagogiczn¹. I tak na przyk³ad Andreas Concius (16281682) zamieni³ profesurê
uniwersyteck¹ na godnoæ rektora szko³y staromiejskiej, historyk Jacob Tydaeus (16281700) zosta³ w 1669 r. superintendentem w Rybakach, grecysta
Martin Babatius (16361719)  superintendentem w Kêtrzynie (1671),
a profesor logiki i metafizyki Lambertus Steger (16341689) obj¹³ w 1667 r.
urz¹d superintendenta w Welawie83.
Prób¹ polepszenia sytuacji materialnej grona profesorskiego by³a decyzja
elektora Fryderyka Wilhelma (16201688) z 20 wrzenia 1657 r., aby pieni¹dze nap³ywaj¹ce z rozstrzyganych na uczelni spraw karnych przez pierwsze
trzy lata przyznawane by³y w ca³oci uniwersytetowi na remonty budynków
akademickich, a po up³ywie tego terminu po³owa sumy mia³a byæ spo¿ytkowana na cel remontowe, a druga jej czêæ s³u¿yæ mia³a podwy¿szeniu pensji
kadry uniwersyteckiej. W 1669 r. elektor wyda³ postanowienie, ¿e nawet jeli
kto zostanie zwolniony z uiszczenia kary za pojedynek, to i tak 10% wyznaczonej sumy przypadnie uczelni84. Zgodnie jednak z decyzj¹ z 9 lutego 1695 r.
pieni¹dze z kar zasila³y fundusze tylko profesorów zasiadaj¹cych w senacie
akademickim85.
W styczniu 1668 r. wród prób przed³o¿onych przez rektora uniwersytetu doktora Georga Lothusa znalaz³ sê punkt, aby profesorom  tak jak to
dawniej bywa³o  zezwoliæ na tzw. frei Mertz Bier86. Ostatecznie przywilej
ten zatwierdzono 10 grudnia 1696 r. Przypomniano, ¿e od wielu lat korpus
82 APO, Uniwersytet Królewiecki, 1646/765, Protocollum Rectoratus Dr. Johanni Behm
1642/1643, s. 58.
83 G. v. Selle, op. cit., ss. 8283; D. H. Arnoldt, op. cit., Th. 1, s. 384.
84 Ibidem, Beylage Nr 19, Königsberg 7 III 1669, ss. 5152.
85 D. H. Arnoldt, op. cit., Th. 1, Beylage Nr 18, Königsberg 20 IX 1657, ss. 4951; ibidem,
s. 8485.
86 Archiwum BerlinDahlem, XX HA, Et. Min. 139h, Nr 48, 18 I 1668, k. 45v.
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Akademii tworzy³o 14 profesorów zwyczajnych i 6 nadzwyczajnych, czyli
razem z notariuszem 21 osób, i zezwolono, aby to marcowe piwo mogo byæ
sprzedawane dowolnemu królewieckiemu piwowarowi. Z kolei profesorowie
uniwersytetu zobowiazali siê, ¿e piwo warzone przez okrelony dzieñ w roku,
sprzedawaæ bêd¹ tylko miejscowym piwowarom87.
Pomimo podwy¿szenia pensji najwiêkszym utrapieniem profesorów by³o
to, ¿e nie wyp³acano im pieniêdzy na czas. W czerwcu 1676 r. profesorowie
wystosowali do ksiêcia pismo prosz¹c o wyp³acenie im zaleg³ych kwot. Skar¿yli siê, ¿e otrzymuj¹ tylko czwart¹ czêæ swojego uposa¿enia i prosili, by tak
zorganizowaæ sprawy ze starostwem Rybaki, aby mogli otrzymywaæ pieni¹dze w terminie88.
W 1697 r. elektor Fryderyk III (16571713) wyda³ kolejne rozporz¹dzenie reguluj¹ce pensje profesorskie. Odt¹d osobne deputaty zbo¿owe i przydzia³ drewna zamienione zosta³y na pieni¹dze, za pieni¹dze na uposa¿enie
profesur extraordinarii zosta³y cofniête i skierowane na podwy¿szenie pensji profesorów zwyczajnych. W ten sposób pierwszy profesor teologii otrzymywaæ mia³ ju¿ nie 600, a 1000 grzywien (666,6 florena), drugi 800 grzywien
(533,3 florena), a trzeci 450 grzywien (300 florenów), dwaj pierwsi profesorowie prawa po 800 grzywien (533,3 florena), trzeci za 450 (300 florenów).
Wyj¹tek uczyniono dla najstarszego profesora nadzwyczajnego Wydzia³u Prawa, profesora doktora Martina Jeschkego (16531703), któremu za jego zas³ugi dla uniwersytetu wyp³acano do¿ywotnio pensjê 450 grzywien (300 florenów). Pensja ka¿dego z trzech profesorów Wydzia³u Medycznego wynosi³a
800 grzywien (po 533,3 florena). Ka¿dy z omiu profesorów Wydzia³u Filozoficznego otrzymywaæ mia³ odt¹d po 750 grzywien (500 florenów), jedynie
profesor matematyki, z uwagi na koszty ponoszone na tzw. instrumenty
matematyczne, dostawa³ 50 grzywien wiêcej.
Poza fundacjami ksi¹¿êcymi z pomoc¹ Akademii pieszy³y te¿ osoby prywatne. Szczególne zas³ugi dla uczelni królewieckiej po³o¿y³ marsza³ek Ksiêstwa Ahasverus von Brand, który w 1642 r. sprzeda³ Akademii za 2800
florenów dobra Wagnicken w starostwie Neuhausen. Czynsz gruntowy z tych
dóbr przynosi³ 200 grzywien rocznego dochodu. Tak¿e naczelny starosta
Ksiêstwa Hans Truchsess von Wetzhausen utworzy³ legat w wysokoci 2000
florenów, z którego ka¿dorazowy rektor otrzymywa³ 20 talarów. Procenty
z innego kapita³u (222 talarów i 20 groszy), darowanego Akademii przez
naczelnego starostê, przeznaczone by³y na pensjê trzeciego pofesora teologii,
dopóty, dopóki nie bêdzie op³acany albo po po³owie profesorom: elokwencji
i filozofii praktycznej89. Z kolei z fundacji kanclerza Johanna Dietricha von
Tettaua op³acani byli co pó³ roku obaj rektorzy, a dla pierwszego profesora
prawa i profesora elokwencji ustanowiono dodatek po 10 talarów. Trzej
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pierwsi profesorowie prawa korzystali te¿ z legatu rodziny Canitz: miêdzy
nich rozdzielano 35 talarów rocznie. Stypendystów rodziny Groeben obowi¹zywa³ pó³roczny egzamin. Za jego przeprowadzenie ka¿dorazowy rektor
i dziekan wydzia³u prawa i filozofii otrzymywali po 16 talarów i 60 groszy.
Ponadto cz³onkowie senatu akademickiego korzystali z tzw. wielkiego stipendium Scharfiano, otrzymuj¹c po 33 talary i 30 groszy. Z wiêkszych fundacji nale¿a³o by te¿ wymieniæ ufundowane przez królewieckiego kupca Gerharda Jansena stypendium, z którego 20 talarów rocznie by³o rozdzielanych
pomiêdzy profesorów zwyczajnych oraz subinspektora i sekretarza akademii.
Po mierci profesora pomoc tej fundacji przys³ugiwa³a te¿ profesorskim synom i wdowom90.
V. Problemy mieszkaniowe
Ju¿ od swego powstania Akademia Królewiecka boryka³a siê z k³opotami
lokalowymi. Pierwsi profesorowie i studenci mieli problemy z zamieszkaniem
w Knipawie w pobli¿u uniwersytetu, gdy¿ mieszkañcy tego miasta odnosili
siê z du¿¹ rezerw¹ do nowej fundacji. Wyrazem tego by³a niechêæ do wynajmu lokali dla akademików, nawet jeli sta³y wolne91. Albrecht poleci³ mieszkañcom trzech miast, by wsparli literatos, gdy¿ uniwersytet nie bez szczególnej przyczyny zlokalizowany zosta³ w Knipawie. W póniejszych latach za
spraw¹ ekscesów studenckich niechêæ miejscowych wzros³a na tyle, ¿e elektor
Jerzy Fryderyk rozwa¿a³ mo¿liwoæ przeniesienia uniwersytetu do Welawy.
Wyspa knipawska nie by³a zapewne mi³ym miejscem do zamieszkania
z uwagi na du¿¹ wilogotnoæ terenu (domy stawiane na palach dêbowych
i olszynowych). Zdarza³y siê lata, gdy Prego³a wylewa³a, jak np. w 1586 r.,
gdy zalany zosta³ ca³y obszar uniwersytecki92.
Czêæ profesorów zamieszkiwa³a w dawnym dworze biskupim ko³o katedry. W 1620 r. mieszkanie po profesorze logiki, Johannesie Geldern otrzyma³
tam profesor teologii Celestyn Mylenta93 . Wielu profesorów i adiunktów
uniwersytetu mieszka³o w Knipawie przy tzw. Magistergasse. Najbardziej
zas³u¿eni profesorowie dziêki wsparciu finansowemu ksiêcia kupowali w³asne domy. W 1549 r. doktor teologii Melchior Isinder otrzyma³ od ksiêcia
naro¿ny dom w Knipawie obok domu Andresta Blanckenberga. Dom ten
wyceniony by³ na 1200 grzywien, z których 500 grzywien by³o mu z ³aski
ksiêcia darowane, a pozosta³e 700 grzywien Isinder i jego nastêpcy musieli
sp³acaæ w ratach po 25 grzywien rocznie94. Niektórzy z profesorów mieszkali
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w trudnych warunkach i zmuszeni byli do ustawicznych remontów swoich
posesji, jak np. Johannes Behm, któremu ksi¹¿ê podarowa³ na ten cel w 1646 r.
225 grzywien95.
Wydaje siê, ¿e k³opoty mieszkaniowe i finansowe cz³onków wspólnoty
akademickiej pog³êbia³ panuj¹cy wówczas model wielodzietnej rodziny wielopokoleniowej oraz obecnoæ w domach profesorskich licznej s³u¿by. Gdy
w 1601 r. zmar³ bibliotekarz, magister Matthias Menius, i konieczne by³o
obsadzenie nowego inspektora i kuratora bilblioteki, sw¹ kandydaturê zaproponowa³ elektorowi profesor jêzyka hebrajskiego, magister Georgius Müller
alias Mylius (15671626). Skar¿y³ siê on na swoj¹ bardzo trudn¹ sytuacjê
¿yciow¹, gdy¿ musia³ utrzymaæ ¿onê i dziecko, a od trzydziestu lat wspomaga³ jeszcze sw¹ teciow¹ i bratow¹96. Jak wygl¹da³ model przeciêtnej rodziny
profesorskiej mo¿emy wnioskowaæ z zachowanego nieco póniejszego spisu
osób zamieszkuj¹cych Collegium Albertinum (1758)97. Wród 121 osób tego
kolegium 88 stanowili studenci. Pozostali mieszkañcy to: 7 domowników inspektora doktora Christopha Langhausena (16911770), a mianowicie:
2 wujków, 1 gospodyni, 2 s³u¿¹ce i 1 s³u¿¹cy oraz mieszkaj¹cy poza Kolegium
stangret. Dalsi mieszkañcy Kolegium to domownicy dwóch ministeria³ów
akademickich Behma i Günthela (¿ony, córki, s³u¿¹ce, syn, teciowa), krawiec Neumann z ¿on¹ i córk¹, ekonom uniwersytecki Seidler z ¿on¹, synem,
córk¹, teciow¹, teciem, mamk¹ (Muhm), czterema czeladnikami, jednym
pos³ugaczem i dwoma s³u¿¹cymi.
M³ody Johannes Behm (od 1609 profesor nadzywczajny teologii), gdy
powróci³ do Królewca po promocji w Wittenberdze, zamieszka³ w wynajêtym
mieszkaniu swojej matki, które by³o ciasne i w¹skie, a ponadto nara¿one na
ekscesy studenckie, szczególnie od strony Bramy Kowalskiej. Okna mieszkania wychodzi³y ponadto na targ rybny i z zewn¹trz szczególnie w letnie
soboty dochodzi³y stamt¹d liczne ha³asy. S³ychaæ by³o odg³osy litewskiej muzyki oraz handlarzy ryb i kobiet handluj¹cych kapust¹ i koszami. Profesor
prosi³ regentów Ksiêstwa o spokojniejsze miejsce do zamieszkania, twierdz¹c, ¿e ha³asy przeszkadzaj¹ mu w jego studiach. Nie by³a to jego pierwsza
proba w tej sprawie i nie wiadomo, jaki by³ efekt tej petycji98.
Niektórzy profesorowie zajmowali wolne pokoje w budynkach kolegiów
akademickich. W latach 80. XVI w. spichlerz, który ekonomowi przekazano
miêdzy innymi na tuczarniê i oborê, popad³ w ruinê. Byd³o przez jaki czas
trzymane by³o w pomieszczeniach gospodarczych Kolegium, a gromadz¹cy
siê tam nawóz powodowa³ silny fetor i zawilgocenie fundamentów murów
starego Kolegium i stajni. Dla utrzymania budynków uniwersyteckich
95

Ibidem, Ostpr. Fol. 13. 557, k. 89v.
Ibidem, XX HA, Et. Min. 139cI, Nr 38, 27 VI 1601, k. 12.
97 Archwium Pañstwowe w Olsztynie (dalej: APO), Uniwersytet Królewiecki, 1646/86,
s. 27.
98 Archiwum BerlinDahlem, XX HA, Et. Min. 139c I, Nr 9, o. D.
96

W krêgu autonomii uniwersyteckiej. Troski i radoci profesorów...

53

w dobrym stanie i to zarówno dydaktycznych, jak i gospodarczych, profesorowie i senat Akademii widzieli koniecznoæ, by zgodnie z dawnym zwyczajem
dostarczane by³y przez ksiêcia ró¿ne materia³y budowlane, jak: wapno, ceg³y
oraz drewno na pale99.
Oko³o 1656 r. z prob¹ o mieszkanie na terenie Kolegium zwróci³ siê
póniejszy profesor jêzyka greckiego Johann Philipp Pfeiffer (16451695),
poniewa¿ mieszkanie stanowi³o wed³ug kontraktu czêæ jego wynagrodzenia.
Przy okazji przypomnia³ on, jakie lokale zajmowa³ za kadencji ró¿nych rektorów. I tak za rektoratu doktora Mylenty 18 lutego 1649 r. otrzyma³ pokój na
ni¿szym piêtrze w starym Kolegium, za rektoratu doktora Christopha Tinctoriusa przydzielono mu na Wielkanoc 1650 r. pokój na wy¿szym piêtrze
w nowym Kolegium, natomiast za rektoratu doktora Kaspara Perbandta
otrzyma³ 30 marca 1654 r. wal¹c¹ siê piwnicê w stajni ekonoma, co prawda
za darmo, ale musia³ za to obsadzaæ kwiatami przylegaj¹cy doñ ogródek
inspektora alumnów magistra Michaela Eiflera. Magister Valentin Thilo
(16071662), który dawniej te¿ korzysta³ z tego mieszkania musia³ w zamian
opracowywaæ w imieniu rektora i senatu ró¿ne zarz¹dzenia i pisma akademickie. Pfeiffer przypomnia³, ¿e stara³ siê o utrzymanie tego pomieszczenia
w dobrym stanie i sk³ada³ wiele prób do ksiêcia, zanim wyremontowano mu
ogrodzenie i schody, teraz za czeka³ na remont bramy100.
VI. Dezorganizacja ¿ycia akademickiego w czasach zarazy
Znaczne zak³ócenia w dzia³alnoci uniwersytetu powodowa³y nawiedzaj¹ce Królewiec w XVIXVII wieku liczne zarazy. W latach 1564 i 1580 ca³kowicie zamkniêto w Królewcu uniwersytet i s¹d dworski, a profesorów i studentów urlopowano. Zastanawiano siê przy tym nad przeniesieniem uczelni
do Bartoszyc, Welawy b¹d Kêtrzyna101. ¯ycie w miecie by³o wówczas ca³kowicie sparali¿owane, miasto odciête od wiata zewnêtrznego, a edykty ksiêcia dotyczy³y ostrych sankcji wobec osób, które z³ama³yby zakazy spotkañ
towarzyskich. W 1567 r. postanowiono, ¿e z zad¿umionego domu nikt nie ma
prawa wyjæ przez cztery tygodnie. W 1602 r. w Królewcu umiera³o 500600
osób tygodniowo, a we wrzeniu tego roku w Knipawie pozosta³y ju¿ tylko
82 osoby102. W latach 16191629 nast¹pi³a kolejna fala zarazy, która powraca³a w latach 1619, 1620, 1625, 1629. Od Zielonych wi¹tek 1620 do koñca
roku zmar³o w Królewcu oko³o 11 tysiêcy osób (w tym 8 nauczycieli akademickich i wielu studentów)103, w 1629 roku 4113 osób, a w 1625 w ca³ym
kraju wskutek epidemii ¿ycie straci³o 100 tysiêcy osób104. Zaraza zaatakowa99
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³a Królewiec ponownie w 1639 r., kiedy od 18 wrzenia do koñca roku zmar³y
1262 osoby, a nastêpnie w roku 1653 (6772 osoby)105.
Daniel Beckher jako knipawski fizyk miejski prze¿y³ zarazê w pierwszej
po³owie XVII wieku i powiêci³ tej tematyce sw¹ pracê Fünfzehn Fragen von
der zehnjährigen und noch anjetzo schleichenden Pestiletz in Preussenland.
W diagnozie i sposobach leczenia choroby autor zgadza siê siê ze swymi
starszymi kolegami zalecaj¹c nak³adanie specjalnego balsamu, tzw. Giftbalsam, na okolice serca i têtnic, stosowanie amuletów (ein Herzsäcklein,
Hertzschild und ein bequem Amulet), a umieraj¹cym wk³adanie w usta
kawa³ka ciep³ego chleba106. Gdy w 1649 r. wród studentów królewieckiego
konwiktorium wybuch³a epidemia i w ci¹gu 12 dni zmar³o 100 studentów, to
pomimo niskiej wiedzy medycznej 21 chorych uda³o siê uratowaæ107.
VII. Troska o ubrania
Obecnoæ w prywatnych domach oraz w zamieszkiwanych przez studentów kolegiach akademickich ró¿nych niezrzeszonych w cechach rzemielników, szczególnie za krawców i kunierzy (Bönhosen), spowodowa³a sprzeciw mistrzów krawieckich trzech miast Królewca, którzy wystosowali do
ksiêcia pismo protestacyjne. Stwierdzali oni, ¿e przez prywatnych rzemielników ponosz¹ du¿e straty rzemielnicy cechowi108. W 1580 r. wywi¹za³ siê
spór pomiêdzy w³adzami miejskimi a uniwersytetem z powodu krawca pracuj¹cego w domostwie profesora Matthiasa Meniusa. Okaza³o siê, ¿e rzemielnika oskar¿y³ cech krawiecki o ³amanie prawa cechowego i stra¿e miejskie wyprowadzi³y go si³¹ z mieszkania profesora. Rada miejska, aby unikn¹æ
w przysz³oci podobnych incydentów postanowi³a, ¿e odt¹d profesorowie przy
ka¿dorazowej przeprowadzce bêd¹ powiadamiali o tym fakcie burmistrza109.
W Archiwum Pañstwowym w Olsztynie zachowa³ siê cennik zatrudnionego od 18 padziernika 1627 r. w Kolegium Królewieckim mistrza krawieckiego, Georga Schera110. Otrzyma³ on pokój po poprzednim krawcu, mieszcz¹cy
siê w przybudówce za budynkiem Kolegium, oraz piwnicê za grobl¹, za co
op³aca³ czynsz w wysokoci 30 grzywien pruskich. Wszystkie punkty umowy
zosta³y 27 padziernika 1627 r. potwierdzone przez Georga Schera w³asnorêcznym podpisem. Krawiec ten zwolniony by³ z podatków na utrzymanie
miejskiego ród³a wody pitnej, prac przy szacowaniu maj¹tków, stra¿y miejskich oraz utrzymania wa³ów. Tak d³ugo jak zamieszkiwa³ on na terenie
Kolegium, zobowi¹zany by³ przysiêg¹ do pos³uszeñstwa wobec rektora i sena104
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tu akademickiego. Wraz ze swoj¹ czeladzi¹ i s³u¿b¹ powinien podlegaæ wy³¹cznie zwierzchnoci akademickiej. Nastêpnie okrelono taksê, jak¹ powinien stosowaæ wobec profesorów uniwersytetu za wykonywane us³ugi krawieckie: za oblamowan¹ Harz Kappe pastora pobieraæ mia³ 2 grzywny, za
parê spodni i kaftan nieozdobiony sznurem 2 grzywny, ozdobiony jednym
sznurem 2 grzywny i 10 groszy, dwoma sznurami 3 grzywny i 10 groszy, za
p³aszcz zdobiony trzema sznurami 3 grzywny, a z 1 sznurem lub bez sznura
1 grzywnê 10 groszy.
Koszt wykonania damskiej spódnicy bez lamówki wynosi³ 1 grzywnê
10 groszy, z jedn¹ lamówk¹ 2 grzywny i od ka¿dego nastêpnego obszycia
nale¿a³o zap³aciæ 10 groszy wiêcej. Za ko³nierz z jednym sznurem krawiec
pobiera³ 2 grzywny, a za parê poñczoch 2 grosze. Uszycie ubrania dla dziecka
poni¿ej 14 roku ¿ycia kosztowa³o po³owê ceny ubrania dla doros³ych.
Co ciekawe, w cenniku zaznaczono, ¿e krawiec ten szy³ tak¿e polnische
Kleider(surdut oraz spodnie), co wskazuje na popularnoæ polskiego stroju
w Królewcu.
Trudna sytuacja finansowa profesorów powodowa³a, ¿e utrzymywali oni
w swych domach czeladników krawieckich do ³atania starych ubrañ i innych
prac krawieckich.
VIII. Prezenty od ksiêcia
W ksiêdze wydatków dworskich w rubryce Uf Befehl und aus Gnade
znajdujemy informacje na temat prezentów, które profesorowie otrzymywali
od ksiêcia. I tak na przyk³ad w 1621 r. pieni¹dze z ³aski ksiêcia otrzyma³
profesor Mylenta, z przeznaczeniem na sp³atê d³ugów, które zaci¹gn¹³
w czasie peregrynacji naukowych za granic¹. Ze starostw Rybaki i Olecko
wyp³acono mu po 150 grzywien111. W tym samym roku 7 grzywien 30 szylingów otrzyma³ magister Georg Crusius (15971625), jako wsparcie na przeprowadzenie dysputacji pro loco. Do pieniêdzy dodano pó³ omy wina na
przygotowanie uczty112. Inspektor uniwersytecki magister Bartoholomaeus
Wilhelmi otrzyma³ w 1621 r. 75 grzywien za dedykowanie elektorowi listu
gratulacyjnego na rozpoczêcie rz¹dów, a licencjat medycyny Johannes Rayco
tak¿e 75 grzywien za dedykacjê elektorowi traktatu na temat podagry De
podagro113. W 1624 r. licencjatowi Danielowi Beckerowi wyp³acono 75 grzywien za dedykacjê ksiêciu dysputacji inauguracyjnej, a magistrowi Straussowi tê sam¹ sumê za przygotowanie kalendarza na rok 1625. W tym samym
roku trzy tysi¹ce grzywien otrzyma³ doktor Johannes Papius z obiecanych
mu czterech tysiêcy114. W 1638 r. z ksi¹¿êcej kamery rentowej wyp³acono
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91 grzywien 43 szel¹gi i 3 denary z³otnikowi Christianowi Rohdenowi za
poz³acany puchar, który mia³ byæ prezentem lubnym dla doktora Mylenty115. Tak¿e w 1653 r. ksi¹¿ê wyasygnowa³ znaczne sumy na prezenty lubne
dla trzech innych profesorów uniwersytetu: 89 grzywien na prezent lubny
dla syna doktora Beckera, 105 grzywien 45 szel¹gów na prezent lubny dla
magistra Sigismunda Pichlera i a¿ 439 grzywien 30 szylingów na prezent
lubny dla nadwornego kaznodziei, doktora Christiana Dreiera116.
Szczególnie obdarowany przez ksiêcia i magistrat zosta³ Simon Dach
(16051659) od 1639 r. profesor poezji na uniwersytecie w Królewcu. O¿eniony z Regin¹ Pohl, córk¹ adwokata królewieckiego by³ ojcem omiorga dzieci.
Jego twórczoæ obejmuje ponad tysi¹c wierszy okolicznociowych w jêzyku
³aciñskim i niemieckim, tekstów do pieni kocielnych i biesiadnych, wierszy
lirycznych oraz libretto do alegorycznego przedstawienia Cleomedes wystawionego na czeæ pobytu w Królewcu W³adys³awa IV oraz sztukê Prussiarchus (Sorbuisa)117. Dach od rady miasta Knipawy otrzyma³ do¿ywotnio
mieszkanie przy Magistergasse obok B³êkitnej Wie¿y, a w 1650 r. kupi³ sobie
za trzy tysi¹ce grzywien spichlerz z ogrodem przy Mocie Miodowym118.
W 1647 r. wyp³acono 450 marek jako prezent lubny licencjatowi teologii
Johannesowi Latermannowi119. W tym samym roku magister Albertus Linemann otrzyma³ 300 grzywien za przygotowanie w latach 16451648 kalendarzy oraz dodatkowo 60 grzywien za dedykacjê elektorowi kalendarza
z 1637 r.120 W 1684 roku profesor wymowy magister Jakob Michael Reich
otrzyma³ 45 grzywien za przygotowanie oracji i muzyki z okazji urodzin
elektora121.
Profesorowie byli te¿ dofinansowywani przez ksiêcia przed kosztownymi
promocjami. Przed promocj¹ magistersk¹ w 1685 roku wyp³acono dziekanowi
Wydzia³u Filozoficznego magistrowi Andreasowi Hedio 241 grzywien, w tym
40 talarów na wino, 10 na wo³owinê i 16 grzywien w gotówce122, a rok
póniej na promocjê doktorsk¹ magistra Dreiera i magistra Deutscha 360
grzywien na dwie omy (274,8 litra) reñskiego wina, natomiast na promocjê
doktorsk¹ magistra Behma i Pfeiffera przeznaczono ³¹cznie 500 grzywien,
w tym 360 grzywien na wino, 90 grzywien na dwa wo³y, 18 grzywien na 40
karpi123. Ksi¹¿ê troszczy³ siê nie tylko o byt materialny grona profesorskiego, lecz tak¿e o wdowy po profesorach. I tak wdowa po profesorze Severinie
115

Ibidem, 13.550, k. 124.
Ibidem, 13.563, k. 100.
117 E. Eibl, Simon Dach (16051659), w: Die AlbertusUniver ität zu Königsberg...,
s. 106.
118 F. Gause, op. cit., ss. 465466.
119 Archiwum BerlinDahlem, XX HA, Ostpr. Fol. 13. 558, k. 126.
120 Ibidem.
121 Ibidem, Ostpr. Fol., 13591, k. 114.
122 Ibidem, Ostpr. Fol. 13.593, k. 112.
123 Ibidem, Ostpr. Fol. 13. 594, k. 116-116v.
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Göblu otrzyma³a w latach 16081609 27 beczu³ek miodu (1 Tonne=114,5
litra)124.
IX. Promocje uniwersyteckie i zabawy poetyckie
Poza uroczystociami rodzinnymi, jak luby, pogrzeby i chrzciny okazj¹
do radosnych spotkañ cz³onków uniwersytetu by³y: pó³roczna zmiana na
urzêdzie rektorskim, nominacje profesorskie oraz promocje magisterskie
i doktorskie. Wed³ug statutów z 1554 r. wyboru rektora oraz dziekana Wydzia³u Filozoficznego dokonywano w dwóch terminach, a mianowicie w niedzielê Quasimodogeniti (pierwsza niedziela po Wielkanocy) oraz po w. Michale (29 IX)125. Dla uhonorowania nowo wybranego rektora b¹d wie¿o
nominowanego profesora studenci przybywali pod ich okna piewaj¹c serenady. Mo¿na sobie wyobraziæ, jaki ha³as czyni³y tabuny piewaj¹cych studentów. Profesorowie uznawali to raczej za mi³e wydarzenie, zakaz tzw. Nachtmusique wprowadzono bowiem dopiero 16 kwietnia 1738 r. Karami gro¿ono
nie tylko ha³asuj¹cym studentom, lecz te¿ profesorom, którzy by przyjêli
takie honory126.
Promocje akademickie by³y szczegó³owo opracowanym ceremonia³em
i stanowi³y okazjê do towarzyskich spotkañ ówczesnej elity politycznej i kulturalnej trzech miast Królewca oraz przyby³ych do miasta goci. Z tej okazji
rektor, dziekani i inni uczestnicy promocji podejmowani byli przez osoby
ubiegaj¹ce siê o stopieñ naukowy posi³kami i otrzymywali od nich ró¿ne
kosztowne prezenty, takie jak: kupony aksamitu, ksiêgi, rêkopisy itd. Uroczystoci uwietnia³a specjalna muzyka komponowana przez miejscowych kantorów.
W czasie wi¹t akademickich i uroczystoci publicznych na czele orszaku
kroczy³o ze srebrnymi ber³ami akademickimi dwóch pedeli. Ubrani byli
w szkar³atne p³aszcze, na których lewym ramieniu widnia³ wizerunek fundatora Akademii. Obaj rektorzy ubrani byli w czarne, jedwabne p³aszcze, na
które na³o¿one by³y ozdobne togi. Wierzchnia toga uszyta by³a z pupurowego
aksamitu, lamowana z³otem i ozdobiona dwoma z³otymi frêdzlami. Ko³nierz
p³aszcza ozdobiony by³ szerok¹ na trzy palce z³ot¹ lamówk¹. Na g³owie rektora spoczywa³ haftowany z³otem biret127. Pierwszy p³aszcz rektorski wykonany zosta³ na koszt ksiêcia Albrechta128.
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Ibidem, Ostpr. Fol. 13.523, k. 112v.
D. H. Arnoldt, op. cit., Th. 1, s. 140.
126 Ibidem, Beylage Nr 82, Königsberg 16 IV 1738, ss. 437438.
127 APO, Uniwersytet Królewiecki, 1646/62, Acta des academischen Senats, ss. 112: Opis
ubioru rektora i ministeria³ów pochodzi z 1821 r., gdy pojawi³a siê koniecznoæ odnowienia
zniszczonych ju¿ strojów oraz bere³ uniwersyteckich. W opisie zaznaczono, ¿e nowy strój rektora powinien mieæ podobne zdobienia jak dotychczasowy.
128 D. H. Arnoldt, op. cit., Th. 1, s. 179; idem, Th. II, s. 83.
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Na pocz¹tku XVII wieku pojawi³y siê problemy z ustaleniem rangi profesorów podczas uroczystoci publicznych. Ostatecznie po d³ugich dyskusjach
elektor wyda³ rezolucjê, w której postanawia³, ¿e profesorowie trzech wy¿szych wydzia³ów (w kolejnoci teologia, prawo, medycyna) maj¹ pierwszeñstwo przed burmistrzami trzech miast Królewca oraz profesorami extraordinarii. Jedynym wyj¹tkiem by³y uroczystoci czysto akademickie, w trakcie
których postanowiono, aby profesorowie extraordinarii postêpowali bezporednio po profesorach ordinarii, nie rozdzielani przez w³adze miejskie129.
Wydane rozporz¹dzenie wzbudzi³o wiele w¹tpliwoci, zw³aszcza profesorów
nadzwyczajnych uprzywilejowanego wówczas Wydzia³u Teologii. Uznali oni
bowiem, ¿e powinni mieæ pierwszeñstwo przed profesorami zwyczajnymi pozosta³ych wydzia³ów. Sporn¹ sta³a siê równie¿ kwestia, co nale¿y rozumieæ
przez akty akademickie. W wydanym miesi¹c póniej reskrypcie elektor
sprecyzowa³, ¿e chodzi o promocje magisterskie i doktorskie, w trakcie których poszczególne wydzia³y nie powinny byæ rozdzielone i mia³y iæ jeden za
drugim, a profesorwie zwyczajni przed nadzwyczajnymi. Dalej za takie uroczystoci uznano te¿ dysputacje i akty oratorskie, a tak¿e uroczystoci rodzinne cz³onków wspólnoty akademickiej, jak chrzciny, wesela, pogrzeby130.
Tak¿e promocje odbywa³y siê wed³ug cile okrelonego rytua³u i poprzedza³o je zaproszenie kandydatów przez dziekana. Zgodnie z decyzj¹ elektora
z 1672 r. dziekan zaprasza³ do promocji magisterskich co cztery lata. Przez
ten czas mog³o siê zebraæ kilku kandydatów, których czeka³y kilkudniowe
egzaminy, najpierw czterogodzinny prywatny w obecnoci wyznaczonych
przez senat profesorów, a póniej trwaj¹cy kolejne trzy dni po dwie godziny
egzamin publiczny. W trakcie tego drugiego egzaminu przyszli magistranci
mogli podejmowaæ zgromadzonych goci du¿¹ ilocia wina i miodu. Dopiero
po pomylnym zakoñczeniu egzaminów nastêpowa³a uroczysta promocja. Zaproszenia na ni¹ dorêczano w niedzielê poprzedzajac¹ uroczystoæ. Obok
ksiêcia i urzêdników dworskich oraz ca³ego grona akademickiego przybywali
najwybitniejsi obywatele miasta: burmistrzowie i rajcy trzech miast Królewca, pastorzy i diakoni Kocio³ów, a tak¿e posiadaj¹cy stopnie naukowe wszyscy obecni w Królewcu tzw. peregrini131.
W dniu uroczystoci o godzinie 7 rano bicie wielkiego dzwonu katedralnego oznajmia³o, ¿e uroczysty orszak  zapewne po wczeniejszej modlitwie
 kierowa³ siê do Auditorium Maximum. Na jego czele kroczyli trêbacze, za
nimi dziekan wydzia³u i magistranci. Po zakoñczonej uroczystoci ca³y orszak
udawa³ siê na ucztê. Rektor zaprasza³ obok siebie najlepszego z kandydatów,
a za nimi postêpowali cz³onkowie wydzia³u pod przewodnictwem dziekana.
Uczty odbywa³y siê w knipawskim lub staromiejskim Dworze Artusa
(Junkerhöffe). Przeciêtna uczta po promocji w pierwszej po³owie XVII w.
129 Ibidem, Th. 1, Beylage Nr 64, Verordnung der Rang Profesooren, Königsberg 25 XI
1693, ss. 402404.
130 Ibidem, Beylage Nr 65, Cölln an der Spree 20 XII 1693, ss. 404405.
131 D. Bogdan, Uroczyste promocje magisterskie na Uniwersytecie Królewieckim w pierwszej po³owie XVII wieku, Komunikaty MazurskoWarmiñskie, 2000, nr 3, ss. 321344.
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przygotowywana by³a na oko³o 20 sto³ów. W zachowanym rachunku wydatków na promocjê magistersk¹ w 1636 r. wymieniono: chleb, koguty, gêsi,
szynki, pieczenie z dziczyzny, ozorki, pasztety, ptactwo, karpie, ³ososie, pierniki, a do picia napój jagodowy, piwo i wina (winiowe, ma³mazjê i m³ode
wino). Dla dodatkowego uwietnienia promocji przyjaciele kandydata do
stopnia naukowego wydawali drukiem specjalne gratulacje w formie ³aciñskich oracji lub w formie rymowanych wierszy, które by³y odczytywane podczas uroczystej uczty132.
Czas wolny po zajêciach akademickich spêdzali profesorowie tak jak inni
mieszkañcy miasta. Wraz z koñcem redniowiecza obok Dworów Artusa
Junckerhöfe i ogrodów gminnych popularne sta³o siê bywanie w publicznych gospodach, które licznie powstawa³y zarówno w obrêbie samego miasta
jak i na przedmieciach. Od po³owy XVI w. najpopularniejsze by³y Schwarze
Mohr i Polnische Krug, które le¿a³y w Knipawie przy Magistergasse
i w których szczególnie chêtnie spotykali siê polscy kupcy133. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e zarówno te jak i inne liczne karczmy znajduj¹ce siê na przedmieciach Knipawy, by³y czêsto odwiedzane przez cz³onków uniwersytetu.
Chc¹c odpocz¹æ od ciasno zabudowanych uliczek Starego Miasta i Knipawy
profesorowie uniwersytetu nabywali te¿ ogrody na wolniznach za miastem.
By³y to dzia³ki ogrodnicze, stanowi¹ce jednoczenie miejsce letniego wypoczynku134. W po³owie XVII wieku profesorowie królewieccy, po czasach
ostrych konfliktów i sporów, stworzyli towarzystwo poetyckie, które przesz³o
do historii pod nazw¹ Königsberger Dichterkreis. Jego cz³onkowie na wzór
w³oskich Akademii spotykali siê na ³onie przyrody w celach biesiadno-towarzyskich, a przy okazji recytowali wiersze, do których niektórzy z nich komponowali muzykê. Tej grupie wykszta³conych teologów, prawników, medyków
przewodzili Simon Dach i Robert Robertin (16161648). Zim¹ spotykali siê
w prywatnych mieszkaniach, a latem w ogrodach, przy czym preferowano
mieszcz¹c¹ siê na nabrze¿u Prego³y w okolicy wyspy Lomse Kürbishütte
 katedralnego organisty Heinricha Alberta (16041651). Jej cz³onkowie swoje
imiona wycinali w dyniach, a jako ch³odz¹cy trunek spo¿ywali lipnickie piwo
 Julep. Do tego krêgu poetyckiego nale¿eli z grona profesorskiego: profesor
teologii Michael Behm, profesor medycyny Christoph Tinctorius (16041662),
botanik i profesor medycyny Johann Löselius (16071655), prorektor szko³y
staromiejskiej (od 1645) Christoph Caldenbach (16131698), profesor logiki
Michael Eichler, diakon kocio³a staromiejskiego Valentin Thilo starszy (1579
1620) oraz jego syn, profesor wymowy Valentin Thilo m³odszy (16071662)135.
132 Licznie zachowane w dziale starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu np.
Pol.7 II. 4543: Monumenta honoribus in philosophica summis Christophori Caldenbachii scholae Paleopoleos Regiomontanae prorectoris dicata, Królewiec, Reusner 1655.
133 F. Gause, op. cit., Bd. 1, ss. 423424.
134 Ibidem, ss. 428429: np. profesor Crispin Klugmichel (15841638) czy profesor Severin
Göbel.
135 Ibidem, ss. 467468.
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SUMMARY
The basic privileges of the Protestant University in Königsberg, founded in 1544
by Prince Albrecht Hohenzollern, were guaranteed in a document issued on 18 April
1557. Confirmation of the foundation of Königsberg in the international area was the
privilege issued on 28 March 1560 in Vilnius by the Polish king, Sigismund II
Augustus, granting this university the same rights and liberties as those enjoyed by
the Krakow Academy. For the rulers of the Duchy of Prussia, and afterwards, the
Kingdom of Prussia, the Königsberg Albertina was a precious jewel, for which they
looked after for centuries with unusual concern. It should be remembered that the
University in Königsberg was the second university in the Polish Republic after the
Cracow Academy (1364) and the second Protestant university in Europe after Marburg (1527). The University in Königsberg was, on one hand, an institution that was
subordinate to the prince, and on the other, it had all rights of a privileged corporation. Professors and other members of the university, the so-called cives academici
formed a separate corporation based on a hierarchical structure and headed by an
regularly elected rector. After matriculation and recording into the university register by the rector, everyone, regardless of their status of origin, was granted rights
as a Bürger der Universität.
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DRUGI ETAP WALKI DYMITRA I SAMOZWAÑCA
O CARSK¥ KORONÊ.
BITWA POD DOBRYNICZAMI I OBLÊ¯ENIE KROM1
Jak wiemy, paradoksalnie, zwyciêstwo pod Nowogrodem Siewierskim
(31 XII 1604) doprowadzi³o do kryzysu w armii Samozwañca. Dymitr zalega³
zaciê¿nym przecie¿ polskim oddzia³om z wyp³at¹ ¿o³du2. W armii polskiej
panowa³ te¿ zwyczaj, ¿e po zwyciêskiej bitwie wyp³acano wojsku dodatkow¹
kwartê. Poniewa¿ kasa Dymitra by³a pusta, Polacy nie mogli spodziewaæ siê
szybkiej wyp³aty, a przecie¿ tylko dziêki nim bitwa pod Nowogrodem Siewierskim zakoñczy³a siê sukcesem Samozwañca. Z tego powodu w dniu
14 stycznia 1605 r. Samozwañca opuci³a wiêksza czêæ polskich oddzia³ów.
Wczeniej, bo 12 stycznia, zwiniêto oblê¿enie Nowogrodu Siewierskiego, do
czego bardziej ni¿ upór obroñców przyczyni³a siê niezgoda w obozie Dymitra.
W wojsku Samozwañca ostatecznie pozosta³o nie wiêcej ni¿ 1500 Polaków3.
1 Niniejszy artyku³ jest kontynuacj¹ w¹tku podjêtego we wczeniejszej mojej publikacji.,
patrz: P. Florek, Pierwszy etap walki Dymitra I Samozwañca o koronê carsk¹. Bitwa pod
Nowogrodem Siewierskim w 1604 r., Echa Przesz³oci 2007, s. 91109, Tu zainteresowani mog¹
znaleæ wprowadzenie do obecnego artyku³u oraz zapoznaæ siê z celami, dla których powsta³y
obie publikacje.
2 Nie znamy sk³adu narodowociowego tych oddzia³ów. Wiêkszoæ chor¹gwi pochodzi³a
zapewne z po³udniowych województw Rzeczypospolitej. Przewa¿ali wiêc w nich Polacy i Rusini.
Chor¹gwie petyhorskie w sk³adzie armii Samozwañca wiadcz¹ te¿ o obecnoci Litwinów. Dla
u³atwienia czytelnoci tekstu, przy opisie oddzia³ów zaci¹gniêtych w Rzeczypospolitej, bêdziemy
u¿ywaæ ogólnie s³owa Polacy.
3 Wyprawa cara Moskiewskiego Dymitra do Moskwy z Jerzym Mniszkiem, wojewod¹ sandomierskim i z innym rycerstwem. Roku 1604, w: Russkaja Istoriczeskaja Biblioteka, izd. Archeograficzeskoju Kommisieju, t. 1, Sankt-Pietierburg 1872 (znana te¿ jako: Dziennik Stanis³awa
Borszy), s. 382 (dalej cyt. Dziennik Borszy); Dzienna zapiska podró¿y, któr¹ Samozwaniec Otriepiew, na utrzymaniu Wojewody Sandomierskiego Mniszcha, odby³ w Moskwê od 25 sierpnia
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Z Polakami odjecha³ do kraju równie¿ hetman Samozwañca  Jerzy
Mniszech. Wojewoda sandomierski mia³ za zadanie zdobyæ w Rzeczypospolitej fundusze, dziêki którym móg³by zwerbowaæ nowe oddzia³y i wys³aæ je na
pomoc Dymitrowi. Wkrótce do Polski zostali wys³ani i inni znaczniejsi Polacy
(np. knia Roman Ró¿yñski), których zadaniem by³o, aby nowe wojska sprawiali4.
Wojsko Samozwañca ruszy³o do miasta Siewska, pod którym roz³o¿y³o
siê obozem i odpoczywa³o przez dwa tygodnie. Nie chc¹c pró¿nowaæ, rozsy³ano po okolicy podjazdy i szkolono do walki miejscowych ch³opów. Ale
i wojska Godunowa wzmacnia³y si³y. Pobit¹, ale nie rozbit¹, armiê Fiodora
Mcis³awskiego wzmocni³y posi³ki pod wodz¹ ksiêcia Wasyla Szujskiego. Bez
w¹tpienia na duchu podnosi³a Rosjan wiadomoæ o zwiniêciu oblê¿enia Nowogrodu Siewierskiego i odejciu wiêkszoci Polaków do kraju. Wszystkie te
czynniki wp³ywa³y na decyzjê ich wodzów o rozpoczêciu aktywnych dzia³añ
bojowych. Wojska moskiewskie ruszy³y ku Siewsku na spotkanie armii Samozwañca, po drodze zatrzymuj¹c siê we wsi Dobrynicze5 .
Gdy w obozie Samozwañca dowiedziano siê o zbli¿aj¹cym siê nieprzyjacielu, zwo³ano naradê. Polacy, którzy swym nowym hetmanem obrali pu³kownika Adama Dworzyckiego, radzili czekaæ na nadejcie wojsk moskiewskich
na jakiej dobrej pozycji, a nastêpnie podj¹æ pertraktacje z dowódcami Godunowa. Samozwaniec, który widocznie teraz mniej im ufa³, a mo¿e czu³ do
nich urazê po ostatnich wydarzeniach, nie pos³ucha³ tej rady. Przyj¹³ plan
wysuniêty przez atamanów kozackich. Ci doradzili, aby ruszyæ naprzeciw
armii carskiej, na co skwapliwie przysta³ Dymitr6 . Bitwa by³a nieunikniona.
Wojska Samozwañca liczy³y oko³o 1415 tys. ludzi, w tym nieco ponad
1000 Polaków7. Tak jak w przypadku bitwy pod Nowogrodem Siewierskim,
do 17 lutego [16041605], NN, Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Driewnich Aktow w Moskwie, F. 149, op. 1, nr 4 (dalej cyt. RGADA); M.Marchocki, Historia moskiewskiej wojny
prawdziwa, w: Moskwa w rêkach Polaków, opr. J. Kubala, T. ciê¿or, Liszki 1995, s. 2223;
D.Czerska, Borys Godunow, Wroc³aw 1988, s. 239; tej¿e: Dymitr Samozwaniec, Wroc³aw 1995,
s. 64; A. Hirschberg, Dymitr Samozwaniec, Lwów 1898, s. 82; S. F. P³atonow, Oczerki po istorii
smuty w Moskowskom Gosudarstwie XVIXVII, Sankt-Pietierburg 1899, s. 250251; E. Razin,
Historia sztuki wojennej, t. 3, Warszawa 1964, s. 64; J. Maciszewski, Wstêp, w: S. ¯ó³kiewski,
Pocz¹tek i progres wojny moskiewskiej, Warszawa 1966, s. 21; tego¿: Polska a Moskwa 16031618.
Opinie i stanowiska szlachty polskiej, Warszawa 1968, s. 75; S. M. So³owiow, Soczinienia, kn. 4,
Istorija Rossii s driewniejszych wremien, t. 78, Moskwa 1989, s. 418.
4 Rewolucja w Moskwie z okazji Dymitra do roku 1606, Muzeum Narodowe w Krakowie.
Oddzia³: Zbiory Czartoryskich, t. 102, k. 95 (dalej cyt. BCz).
5 Dziennik Borszy, s. 383; D. Czerska, Borys..., s. 241; tej¿e: Dymitr..., s. 67; A. Hirschberg, op. cit., s. 83; S. F. P³atonow, op. cit., s. 251; E. Razin, op. cit., t. 3, s. 64; S. M. So³owiow,
op. cit., s. 419; J. Maciszewski, Wstêp..., s. 21.
6 Dziennik Borszy, s. 385; D. Czerska, Borys..., s. 241; tej¿e: Dymitr..., s. 67; A. Hirschberg, op. cit., s. 83.
7 K. Bussow, Moskowskaja chronika 15841613, Moskwa-Leningrad 1961, s. 102; D. Czerska, Borys..., s. 243; tej¿e: Dymitr..., s. 69; A. Hirschberg, op. cit., s. 84; E. Razin, op. cit., t. 3,
s. 65.
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mamy trudnoci z ustaleniem liczby walcz¹cych Rosjan. Pewne jest, ¿e i tym
razem mieli przewagê liczebn¹. Bussow znów podawa³ fantastyczn¹ cyfrê
200 tys. ludzi. Hirschberg przesadnie oceni³ si³y moskiewskie na 70 tys., za
którym, prawdopodobnie, cyfrê tê powtórzy³a Czerska. Z kolei Razin zani¿y³
znów liczebnoæ wojsk moskiewskich na 2025 tys. Margeret pisa³ o 4050
tys. ¿o³nierzy, Borsza za o 30 tys.8 Jako ¿e do tych dwu ¿o³nierzy mo¿na
mieæ du¿e zaufanie, zak³adamy ¿e armia moskiewska liczy³a 3040 tys. ¿o³nierzy, a wiêc mia³a wyran¹ przewagê nad wojskami Samozwañca.
Samozwaniec wykorzystuj¹c zaskoczenie postanowi³ wywo³aæ zamieszanie w obozie wroga. W tym celu do Dobrynicz, w których stacjonowali Rosjanie, wys³ano kilku miejscowych ch³opów z zadaniem podpalenia wsi. Stra¿e
moskiewskie schwyta³y dywersantów, zanim ci wype³nili zadanie. Plan wymylony przez Samozwañca nie powiód³ siê i, jak siê wydaje, zaalarmowa³
tylko Rosjan o zbli¿aj¹cym siê nieprzyjacielu. Nazajutrz, 31 stycznia 1605 r.
obie armie stanê³y naprzeciwko siebie, rozdzielone drog¹ wiod¹c¹ do Starodubia Siewierskiego.
Armia moskiewska dowodzona nadal, mimo odniesionych pod Nowogrodem Siewierskim ran, przez ksiêcia Fiodora Mcis³awskiego, sta³a w szyku
sk³adaj¹cym siê z trzech czêci: na obu skrzyd³ach sta³a jazda moskiewska,
w centrum zgrupowano ca³¹ piechotê i artyleriê os³oniêt¹ wozami wype³nionymi sianem. Szyk ten by³ ubezpieczony przez pu³k stra¿y. Nie wydzielono
¿adnych odwodów.
Wojska Samozwañca, który zapewne osobicie dowodzi³ w tej bitwie,
zmusi³y do odwrotu moskiewski pu³k stra¿y (zadaj¹c mu du¿e straty) i rozwinê³y w³asny szyk bojowy. Sprawiwszy siê porz¹dnie Polacy post¹pili dalej ku
lewemu skrzyd³u wojska moskiewskiego [stoj¹c frontem do Rosjan] dla których by³o to skrzyd³o prawe, a Kozacy prawe skrzyd³o wziêli. W centrum
stanê³a piechota zaporoska wraz z artyleri¹. Polaków na lewym skrzydle
wspiera³a te¿ jazda moskiewska, sk³adaj¹ca siê ze stronników Dymitra, którzy dla odró¿nienia siê od wroga na³o¿yli bia³e koszule9.
Bitwê jak zwykle rozpoczêli z obu stron harcownicy oraz wzajemny
ostrza³ artyleryjski. Pierwsi do ataku ruszyli Polacy. Utworzyli oni potê¿ny
hufiec kopijników sk³adaj¹cy siê z 7 chor¹gwi petyhorskich (petyhorcy
w przeciwieñstwie do kozaków z Korony, uzbrojeni byli w rohatyny  2,5 m
d³ugoci w³ócznie), którymi dowodzili: Adam Dworzycki, Stanis³aw Borsza,
Wierzbicki, Kruszynin, Biliñski, Janusz Tyszkiewicz i Jan Mikuliñski.
W odwodzie pozostawa³a chor¹giew husarska Bia³oskórskiego (licz¹ca 200
ludzi) oraz jazda Dymitra. Si³y te mia³y wykonaæ decyduj¹ce uderzenie
i rozbiæ prawe skrzyd³o wojsk moskiewskich, po czym odci¹æ je od Dobrynicz,
8 K. Bussow, op. cit., s. 101; A. Hirschberg, op. cit., s. 83 i 85; D. Czerska, Borys..., s. 241;
E. Razin, op. cit., t. 3, s. 64; J. Margeret, Sostajanie Rossijskoj Imperii i Wielikowo knia¿estwa
Moskowii. Rossija nacza³a XVII w. Zapiski kapitana Mar¿ereta, wyd. J.A. Limonow, Moskwa
1982, s. 192; Dziennik Borszy, s. 385.
9 Dziennik Borszy, s. 386.
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w których znajdowa³ siê obóz moskiewski. W tym czasie Kozacy na prawym
skrzydle wojsk Samozwañca mieli wi¹zaæ lewe skrzyd³o moskiewskie. Gdy
Mcis³awski zauwa¿y³ natarcie kawalerii polskiej, rozkaza³ kontratakowaæ
w³asnej kawalerii, zgromadzonej na jego prawym skrzydle (w jej sk³adzie
znajdowa³y siê cudzoziemskie oddzia³y najemne pod dowództwem wspomnianego Margereta i von Roseua). W starciu potê¿nych mas kawaleryjskich
swoj¹ wy¿szoæ szybko wykaza³a jazda polska. Jazda moskiewska zaczê³a
bez³adnie siê cofaæ do w³asnego obozu  prawe skrzyd³o rosyjskie przesta³o
w³aciwie istnieæ, a ca³ej armii grozi³a klêska. Jednak wtedy atakuj¹ca kawaleria polska dotar³a do stanowisk zgrupowanej, w centrum szyku moskiewskiego, piechoty. Piechota moskiewska zachowa³a zimn¹ krew, nie zdemoralizowa³a jej klêska jazdy na prawym skrzydle i powita³a atakuj¹cych Polaków
silnym ogniem z armat oraz broni rêcznej, naszy [Polacy] przyszli na strzelbê [ogieñ broni palnej], bardzo gêst¹, któr¹ Moskwa na naszych wypuci³a
jako grad. Twarda i zdecydowana postawa piechurów, fortyfikacje polowe
 wozy z sianem i silny ogieñ powstrzyma³y chwilowo atak jazdy polskiej.
Wprawdzie ogieñ kierowany na atakuj¹cych Polaków nie zadawa³ im du¿ych
strat, gdy¿ kule przenosi³y, ale nad polem bitwy unios³a siê gêsta chmura
dymu spowodowana ostrza³em. Huk wystrza³ów i dym wywo³a³y panikê
w szeregach Kozaków na prawym skrzydle Dymitra, ani siê nie podkawszy
[bez walki] wszyscy nazad przed dymem uciekli. Polacy, którzy jeszcze jaki
czas walczyli, wkrótce zorientowali siê, ¿e Kozacy zrejterowali z pola bitwy.
Wówczas i polska jazda rozpoczê³a odwrót. Polacy próbowali jeszcze ratowaæ
sytuacjê i zawróciæ Kozaków, ale bezskutecznie. W koñcu z armii Samozwañca na polu bitwy pozosta³a tylko piechota kozacka i artyleria, tworz¹ce wczeniej jej centrum. Kozacy walczyli bardzo mê¿nie i prawie wszyscy polegli.
Za uciekaj¹c¹ armi¹ Samozwañca ruszy³a w pocig moskiewska jazda, co
spowodowa³o zapewne dalsze straty wród ¿o³nierzy carewicza. Na szczêcie by³ on prowadzony stosunkowo krótko. Klêska Samozwañca by³a ca³kowita. On sam ledwo unikn¹³ mierci lub niewoli, gdy zraniono pod nim
konia. Uratowa³ go ksi¹¿ê Wasyl Rubiec-Massalski, który odda³ mu w³asnego wierzchowca (zosta³ za to póniej szczodrze wynagrodzony przez Dymitra). Odwrót przeprowadzony by³ najwyraniej w panice, bo nie pokarmuj¹c. Wojska Dymitra zatrzyma³y siê dopiero w Rylsku, gdzie odpoczywa³y
przez dwa dni10.
Straty, które ponios³a armia Samozwañca, by³y bardzo wysokie. Wed³ug
tego, co przekaza³ nam Margeret, w bitwie poleg³o 50006000 ¿o³nierzy Sa10

Wszystkie cytaty w powy¿szym fragmencie za: Dziennik Borszy, s. 385388; patrz te¿:
J. Budzi³³o, Historia Dmitra fa³szywego, w: Moskwa w rêkach , s. 396397; K. Bussow, op. cit.,
s. 101102; Rewolucia, BCz, t.  102, k. 95; J. Margeret, op. cit., s. 192193; D. Czerska, Borys...,
s. 241243; tej¿e: Dymitr..., s. 6769; A. Hirschberg, op. cit., s. 8486; S.F. P³atonow, op. cit.,
s. 251; E. Razin, op. cit., t. 3, s. 6670; S. M. So³owiow, op. cit., s. 419420; J. Maciszewski,
Wstêp..., s. 21; H. Wisner, Zygmunt III Waza, Wroc³awWarszawaKraków 1995, s. 110.
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mozwañca. Zapewne pierwsza liczba jest bli¿sza prawdy. ród³a rosyjskie
nawet podwaja³y te liczby, ale wtedy armia Samozwañca praktycznie musia³aby przestaæ istnieæ. Niestety, nie wiemy ilu poleg³o Polaków, bez w¹tpienia
najciê¿sze straty ponios³a piechota kozacka. W rêce zwyciêzców mia³o siê
dostaæ jakoby 3000 jeñców, w tym 62 Polaków, których odes³ano póniej do
Moskwy. Stracono ca³¹ artyleriê  13 armat i 15 sztandarów. Straty rosyjskie
to nieco ponad 500 poleg³ych11.
Analizuj¹c przebieg bitwy pod Dobryniczami nale¿y zwróciæ uwagê na
nastêpuj¹ce szczegó³y. Obie armie przygotowa³y siê do stoczenia bitwy zaczepno-obronnej. Na swoich skrzyd³ach posiada³y kawaleriê zdoln¹ do ataku
i manewru. W centrum ustawiona by³a piechota i artyleria, maj¹ce wspieraæ
i os³aniaæ dzia³ania jazdy.
Na podkrelenie zas³uguje fakt zrezygnowania przez dowódców moskiewskich z uszykowania swej piechoty w g³êbokie kolumny i zastosowania
przez nich szyku linearnego (g³êbokiego zapewne na 3-4 szeregi). Dziêki
temu piechota moskiewska mog³a lepiej wykorzystaæ swoj¹ si³ê ognia. Piechota moskiewska z powodzeniem zastosowa³a te¿ fortyfikacje polowe, które
naprêdce zbudowano z wozów. G³ówn¹ rolê w bitwie pod Dobryniczami odegra³a w³anie w ten sposób przygotowana do walki piechota oraz artyleria
moskiewska. W rezultacie umiejêtne u¿ycie broni palnej przez wymienione
formacje zdecydowa³o o wyniku bitwy. Jazda moskiewska wykaza³a du¿o
wiêksz¹ aktywnoæ ni¿ w bitwie pod Nowogrodem Siewierskim. Odwa¿nie
kontratakowa³a Polaków, a nastêpnie prowadzi³a pocig za uchodz¹c¹ armi¹
Samozwañca. Trudno jednak mówiæ o jakim wiadomym wspieraniu siê obu
rodzajów tych wojsk.
Najwiêkszym b³êdem Dymitra by³ brak koordynacji i wspó³dzia³ania
miêdzy poszczególnymi ugrupowaniami jego armii. Wyranie brak mu by³o
dowiadczenia (albo jego dowódcom) w dowodzeniu tak du¿¹ mas¹ wojsk.
Oddzia³y polskie prowadzi³y bitwê w duchu ofensywnym i nawet doprowadzi³y do kryzysu na prawym skrzydle moskiewskim. Atak Polaków powstrzyma³a dopiero piechota moskiewska. Si³y polskie by³y zbyt s³abe, by samotnie
kontynuowaæ natarcie. Jazda polska jeszcze raz wykaza³a du¿e walory bojowe. Bezsprzecznie górowa³a nad liczniejsz¹ przecie¿ jazd¹ moskiewsk¹.
Umiejêtnie wsparta przez Samozwañca mia³a du¿¹ szansê zmieniæ wynik
tego starcia. Tymczasem piechota kozacka w centrum sta³a bezczynnie,
zamiast wesprzeæ jazdê polsk¹. Jazda kozacka na prawym skrzydle w ogóle
nie wziê³a udzia³u w walce, a jej ucieczka z pola bitwy doprowadzi³a ca³¹
armiê Samozwañca do ciê¿kiej pora¿ki. Podsumowuj¹c, o zwyciêstwie Rosjan pod Dobryniczami zadecydowa³o umiejêtne u¿ycie przez nich piechoty,
11 J. Margeret, op, cit., s. 117; D. Czerska, Borys..., s. 243; tej¿e: Dymitr..., s. 68;
A. Hirschberg, op. cit., s. 86; Razriadnaja kniga wymienia³a, a¿ 11 500 poleg³ych ¿o³nierzy
Samozwañca (!)  zapewne w celach propagandowych, Razriadnaja kniga 15501636, t. 2,
Moskwa 1978, s. 221.
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fatalne zachowanie siê kozackiej jazdy oraz kiepskie dowodzenie armi¹
Samozwañca12.
Z Rylska Dymitr wycofa³ siê do Putywla, który by³ siln¹ twierdz¹, chronion¹ kamiennymi murami. W lad za nim ruszy³y wojska moskiewskie.
Rosjanie zaraz te¿ oblegli Rylsk, ale ten dzielnie siê broni³, gdy¿ mia³ obiecan¹ pomoc ze strony carewicza. Samozwaniec faktycznie przys³a³ obroñcom
posi³ki  2000 Rosjan i 500 Polaków, którzy noc¹ weszli w miasto tak
skutecznie, i¿ ich Moskwa nie postrzeg³a13. Sytuacja Samozwañca wydawa³a siê jednak beznadziejna. Pod Putywlem opucili go Kozacy zaporoscy,
którym od bitwy pod Dobryniczami nikt ju¿ nie ufa³. Tutaj postanowi³a go
opuciæ równie¿ wiêkszoæ ¿o³nierzy polskich. Nic nie mówi¹c Samozwañcowi, ruszyli do Polski. Dymitr wys³a³ za nimi pana Hermolausa Bia³oskórskiego i pana Borszê [...], prosz¹c dla Pana Boga, aby siê wrócili [...], wróci³o
ich siê niema³o do Putywla14. W chor¹gwiach polskich panowa³ wielki ba³agan (powsta³y bez w¹tpienia po bitwie pod Dobryniczami), gdy¿ ¿o³nierze
z poszczególnych chor¹gwi byli wymieszani i du¿o czasu zajê³o przywrócenie
porz¹dku w oddzia³ach. Uzupe³niano równie¿ ekwipunek, drzewek [kopii]
jako najwiêcej zesz³o, bo jedni w potrzebie [bitwie] pokrzeszyli, drugie pomiatywali uchodz¹c15  co mo¿e wiadczyæ, ¿e Polacy stracili w tej bitwie swój
tabor, a przecie¿ w nim znajdowa³ siê ca³y ekwipunek wojenny.
Dymitr, chc¹c ratowaæ sytuacjê, s³a³ goñca za goñcem do swych stronników w Rzeczypospolitej b³agaj¹c o szybk¹ pomoc. Wys³a³ nawet pos³añca
w tej sprawie do króla Zygmunta III Wazy. By³ nim Iwan Tatiew. Jednak
¿adnej realnej pomocy st¹d nie otrzyma³. Sam Dymitr chcia³ ponoæ nawet
uciec do Rzeczypospolitej  przed czym powstrzymywali go Rosjanie z jego
otoczenia16.
Mimo pomocy udzielonej Rylskowi, sytuacja twierdzy nie by³a zbyt dobra. Obleg³a go potê¿na, podbudowana psychicznie zwyciêstwem nad Samozwañcem, armia Mcis³awskiego. W otoczeniu Samozwañca powsta³ wówczas
pomys³, aby rozpuciæ plotkê o nadci¹gaj¹cej pod Rylsk odsieczy polskiej pod
12 Wspó³czeni podejrzewali Kozaków wrêcz o zdradê pod Dobryniczami. Anonimowy kronikarz pisa³, ¿e: Moskwa przekupi³a ni¿owców, którzy w wojskach naszych zawsze zwykli
wiêcej szkody czyniæ ani¿eli pomagaæ. Za chwilê ten sam autor skomentowa³ w taki sposób
pora¿kê piechoty kozackiej: [...] tak Pan Bóg zdrajcê zwyk³ karaæ, i¿ im zdrada na dobre nie
wychodzi, w: Rewolucja..., BCz, t. 102, k. 95; Równie¿ Józef Budzi³³o oskar¿y³ ich o zdradê
pisz¹c: [...] pora¿on Dmitr za zdrad¹ kozack¹, którym on bardzo ufa³, J. Budzi³³o, op. cit.,
s. 397; Wersji o zdradzie przeczy doskona³a postawa piechoty kozackiej, która mê¿nie broni³a
swych pozycji i byæ mo¿e uratowa³a w ten sposób resztê armii Samozwañca przed ca³kowit¹
zag³ad¹. Chyba szybciej mo¿na mówiæ o tchórzostwie jazdy kozackiej, która nigdy nie by³a
wysoko ceniona, w przeciwieñstwie do wietnej piechoty (mowa oczywicie o Zaporo¿cach).
13 Dziennik Borszy, s. 388389.
14 Ibidem, s. 389.
15 Ibidem, s. 389390.
16 K. Bussow, op. cit., s. 102; D. Czerska, Borys..., s. 246; tej¿e: Dymitr..., s. 70; A. Hirschberg,
op. cit., s. 87; E. Razin, op. cit., t. 3, s. 71 S. M. So³owiow, op. cit., s. 420.
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wodz¹ samego hetmana Stanis³awa ¯ó³kiewskiego. Rzeczywicie wojska carskie, jakoby na wieæ o tym, wycofa³y siê spod twierdzy. Nale¿y w to w¹tpiæ.
W rzeczywistoci Rosjanie zwinêli oblê¿enie, ale po to, by rozpuciæ na jaki
czas czêæ wojska, zmêczonego ju¿ kilkumiesiêczn¹ kampani¹ (znaczna czêæ
wojsk moskiewskich s³u¿y³a na zasadzie polskiego pospolitego ruszenia).
Wojska carskie wycofa³y siê do Komarnickiej Wo³ostii, gdzie rozpoczê³y bestialskie mordy na ludnoci i grabie¿e, w odwet za popieranie przez miejscow¹ ludnoæ Samozwañca. Obroñcy Rylska (a wiêc i Polacy) ruszyli w lad za
odchodz¹cymi wojskami carskimi. Dosz³o nawet do bitwy z ariergard¹ moskiewsk¹, w której zadano spore straty nieprzyjacielowi i wziêto du¿¹ liczbê jeñców.
Zajêto te¿ obóz moskiewski, w którym znaleziono wielkie zapasy i zdobyto
14 armat. G³ównym celem marszu wojsk carskich by³o miasto Kromy17.
Jak siê wkrótce okaza³o, tu w³anie przeniós³ siê g³ówny punkt ciê¿koci
walk. Kromy by³y niezbyt wielk¹ drewnian¹ warowni¹, le¿¹c¹ jednak na
g³ównej drodze z Ziemi Siewierskiej do Moskwy. Co najwa¿niejsze Kromy
le¿a³y na ty³ach g³ównych si³ moskiewskich. Ksi¹¿ê Mcis³awski, bez zdobycia tej twierdzy, nie móg³ prowadziæ bezpiecznie, a co za tym idzie skutecznie,
ofensywy przeciw Samozwañcowi. Zostawiaj¹c na swoich ty³ach silny punkt
w rêkach przeciwnika, ca³y czas nara¿a³ siê na niebezpieczeñstwo przeciwdzia³ania z jego strony. Z kolei dla Samozwañca Kromy by³y bram¹, przez
któr¹ móg³ ewentualnie poprowadziæ ofensywê na Moskwê. Z tego powodu
Kromy sta³y siê wa¿nym punktem strategicznym, a o ich posiadanie rozpoczê³a siê zaciêta walka.
Kromy oblegane by³y, choæ trafniej by³oby mówiæ o blokadzie, ju¿ od
koñca 1604 r. przez niewielkie si³y moskiewskie. Walki przybra³y na sile, gdy
g³ówne si³y wojsk moskiewskie pod dowództwem Mcis³awskiego rozpoczê³y
oblê¿enie Krom z pocz¹tkiem marca 1605 r. Garnizon Krom by³ nieliczny,
sk³ada³ siê zaledwie z 500 ludzi. Na pomoc oblê¿onym Samozwaniec wys³a³
4000 Kozaków doñskich i czêæ wiernych mu Rosjan pod wodz¹ atamana
Andrzeja Kore³y. Po krótkiej walce z oblegaj¹cymi Kromy Rosjanami oddzia³
ten zdo³a³ siê przebiæ do twierdzy. Car Jego Mi³oæ temu zamku da³ pomoc, ¿e
siê przez b³ota w nocy wkrad³o ludu do piêci tysiêcy i tak siê mocno bronili, ¿e
ich ¿adnym sposobem [...], wzi¹æ nie mogli18. Ostrza³ artyleryjski spali³ ca³kowicie miasto, tak ¿e obroñcy zostali zmuszeni wycofaæ siê do cytadeli. Wkrótce
i ta sp³onê³a w wyniku ostrza³u moskiewskiego. Wówczas Kore³o, który obj¹³
dowództwo twierdzy, nakaza³ kopaæ transzeje, ziemianki i podziemne przejcia, znakomicie chroni¹ce obroñców przed ostrza³em i umo¿liwiaj¹ce im skuteczne odpieranie ataków wojsk moskiewskich. Obroñcy urz¹dzali te¿ czêste
17 D. Czerska, Borys..., s. 249; tej¿e: Dymitr.., s. 75; E. Razin, op. cit., t. 3, s. 71;
S. M. So³owiow, op. cit., s. 420; S. F. P³atonow, op. cit., s. 252; K. Bussow, op. cit., s. 103; Po³noje
sobranije russkich lietopisiej, t. 14, Moskwa 1965, s. 63.
18 Jan Zaporski do Jerzego Mniszcha, z Or³a, nazajutrz po w. Trójcy [27 maja] 1605 r.,
Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu, 2284/II (dalej cyt. BOss);
Biblioteka Raczyñskich w Poznaniu, 34, k. 152 (dalej cyt. BR).
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wycieczki przeciw oblegaj¹cym. Mieli te¿ wród nich wielu sobie przychylnie nastawionych, którzy pomagali im w najrozmaitszy sposób19.
Donios³oæ oblê¿enia Krom polega³a przede wszystkim na tym, i¿ zwi¹za³o ono si³y Godunowa w chwili, gdy sprawa Samozwañca prze¿ywa³a kryzys,
a jego kariera chyli³a siê ku upadkowi. Kromy zwi¹za³y ca³e si³y moskiewskie w chwili, gdy istnia³ najdogodniejszy moment do ca³kowitego rozbicia
armii Samozwañca i wyparcia go ostatecznie z pañstwa moskiewskiego. Ju¿
niebawem okaza³o siê, ¿e wytrwa³a obrona Krom zadecydowa³a o losach ca³ej
kampanii. Wprawdzie w tym czasie si³y Dymitra powoli ros³y (poddawa³y mu
siê kolejne miejscowoci, takie jak: Osko³, Wa³ujki, Worone¿, CariowBorisow,
Bie³ogorod, Jelec i Liwny, a z Rzeczypospolitej przyby³y pierwsze posi³ki),
jednak nawet w jego w³asnym obozie nikt nie czu³ siê bezpiecznie. Obawiano
siê bowiem zdrady putywlan, którzy widocznie zaczêli siê wahaæ komu dochowaæ wiernoci  podobne nastroje zapewne panowa³y i w innych miastach, które uzna³y w³adzê Samozwañca. Nie lepiej dzia³o siê w armii moskiewskiej, w której ¿o³nierze zaczêli odczuwaæ trudy d³ugiego, prowadzonego w niekorzystnych zimowo-wiosennych warunkach atmosferycznych, oblê¿enia. Szerzy³a siê dezercja i praktycznie przerwano dzia³ania oblê¿nicze.
Ponadto w obozie carskim wybuch³a epidemia, a ubytki w wojsku wype³niano
nieprzeszkolonymi rekrutami. Morale tej armii musia³o byæ niskie20.
T¹ patow¹ sytuacjê przerwa³a niespodziewanie mieræ Borysa Godunowa. Sk¹din¹d utalentowany ten w³adca zmar³ w nie do koñca wyjanionych
okolicznociach 23 kwietnia 1605 r.21
Nowym carem zosta³ m³ody, szesnastoletni syn Borysa  Fiodor Godunow. Nowy car, przeczuwaj¹c byæ mo¿e k³opoty, wys³a³ pod Kromy wojewodê
Piotra Basmanowa, który ju¿ da³ siê raz we znaki Samozwañcowi
 jednak nie uratowa³o to sytuacji. Dymitr Samozwaniec na wieæ o mierci
cara jeszcze raz wykaza³ siê niesamowit¹ energi¹ i odwag¹. Jak pisa³ Borsza
 maj¹c zaledwie 2000 ¿o³nierzy polskich i 10 000 Rosjan postanowi³ ruszyæ
pod Kromy. W awangardzie wys³ano trzy chor¹gwie Polaków wsparte kilkoma tysi¹cami Rosjan, pod dowództwem Jana Zaporskiego. Ten u¿y³ podstêpu.
Gdy jego oddzia³ zbli¿y³ siê do Krom, napisa³ do obroñców list, w którym
19 Dziennik Borszy, s. 391; K. Bussow, op. cit., s. 104; J. Budzi³³o, op. cit., s. 397;
D. Czerska, Borys..., s. 251252; tej¿e: Dymitr..., s. 79; A. Hirschberg, op. cit., s. 105106;
E. Razin, op. cit., t. 3, s. 7475.
20 Dziennik Borszy, s. 391; D. Czerska, Borys..., s. 252253; tej¿e: Dymitr..., s. 7981;
A. Hirschberg, op. cit., s. 105106; R. Skrynnikow, Borys Godunow, Warszawa 1982, s. 186.
21 Istnieje wiele wersji na temat mierci Godunowa: K. Bussow, op. cit., s. 104; J. Budzi³³o,
op. cit., s. 397; M. Marchocki, op. cit., s. 23; S. Maskiewicz, Dyjariusz Samuela Maskiewicza,
w: Moskwa w rêkach , s. 142143; Rewolucja..., BCz, t. 102, k. 95; Jan Wis³ouch do Jakuba
Wis³oucha, Moskwa, 24 VII 1605, BOss, 2284/II; BR, 34, k. 154b; Dymitr I Samozwaniec do
Jerzego Mniszcha, z Putywla, 24 V 1605, RGADA, F. 149, op. 1, nr 8; BR, 16, k. 389; BCz,
t. 100, k. 40; BOss, 2284/II; Mowa sejmowa z 1613 r. Stanis³awa ¯ó³kiewskiego, Biblioteka
Jagielloñska w Krakowie, 102, k. 521522 (dalej cyt. BJ); D.Czerska, Borys..., s. 256259; tej¿e:
Dymitr..., s. 81; A. Hirschberg, op. cit., s. 107110; S. F. P³atonow, op. cit., s. 254.
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informowa³ ich o nadci¹gaj¹cej odsieczy. W licie przesadnie zawy¿y³ iloæ
nadci¹gaj¹cych wojsk. Dawszy rubla jakiemu miejscowemu ch³opu, kaza³
ten list zanieæ do twierdzy. Owego ch³opa, na co liczy³ w³anie Zaporski,
schwytali Rosjanie, którzy potraktowali treæ listu na serio. Gdy na dodatek
Zaporski rozbi³ Tatarów pe³ni¹cych rolê wysuniêtych stra¿y, w obozie moskiewskim wybuch³a panika. Dowódcy moskiewscy zaraz te¿ wys³ali do Zaporskiego pos³ów, którzy oznajmili mu, ¿e: my czo³em chcemy uderzyæ Dymitrowi Iwanowiczowi i chrest zaraz wszystkie wojsko ca³uje [ca³owanie krzy¿a
by³o zwyczajow¹ przysiêg¹ rosyjsk¹ w ówczesnych czasach]. Zaporski oczywicie o wszystkim powiadomi³ Samozwañca, który by³ bardzo pocieszon
z tego powodu. Do obozu Samozwañca uda³ siê zreszt¹ ksi¹¿ê Iwan Golicyn
wraz z reprezentantami wojska, którzy powiadomili Dymitra oficjalnie, ¿e
wszystkie wojsko tobie pos³uszne jest i wsia ziemla22. Paradoksalnie opisane wypadki nie wiadcz¹ wcale o zmianie nastrojów wród wojsk moskiewskich co do osoby Samozwañca. Raczej wskazuj¹ na g³êbokie znu¿enie tych
wojsk d³ugotrwa³¹ kampani¹, prowadzon¹ w dodatku w jakiej czêci przeciw w³asnym rodakom oraz, co chyba najistotniejsze, przede wszystkim
wiadcz¹ o zupe³nym braku autorytetu nowego cara wród jego poddanych.
Dymitr oczywicie przyj¹³ ³askawie przysiêgê armii moskiewskiej, po
czym na wszelki wypadek, mi³ociwie zezwoli³ jej rozejæ siê do domów
i jedynie co przedniejszym rozkaza³ stawiæ siê w Orle. Droga na Moskwê
i po koronê carsk¹ stanê³a w tym momencie otworem. Dymitr ruszy³ z Putywla 29 maja triumfalnym marszem do Moskwy, jak sam siê wyrazi³: daj
Bo¿e na szczêliw¹ koronatiê nasz¹23. W pobli¿u Or³a wita³ go Piotr Basmanow, jego niedawny przeciwnik, a jak siê oka¿e, od tej chwili wierny s³uga.
W drodze towarzyszy³o mu 2000 ¿o³nierzy, w tym 600 jazdy polskiej. Przybywszy do Or³a, gdzie, jak pamiêtamy, koncentrowa³y siê jednostki wojsk
moskiewskich (te, których nie rozpuszczono do domów), Dymitr rozkaza³
maszerowaæ im ze sob¹ do Moskwy. Nie ufa³ jednak tym oddzia³om, gdy¿ na
22 Wszystkie cytaty za: Dziennik Borszy, s. 393395; patrz te¿: Dymitr I Samozwaniec do
Zofii Mniszchówny, z Putywla, 24 V 1605, RGADA, F. 149, op. 1, nr 7; Dymitr I Samozwaniec do
Jerzego Mniszcha, z Putywla, 24 V 1605, RGADA, F. 149, op. 1, nr 8; BR, 16, k. 389; BCz,
t. 100, k. 40; BOss, 2284/II; D. Czerska, Borys..., s. 264265; tej¿e, Dymitr..., s. 8283;
A. Hirschberg, op. cit., s. 114; R. Skrynnikow, op. cit., s. 188; Sam Zaporski nieco inaczej
przedstawi³ owe wydarzenia w licie, który wys³a³ do Mniszcha. Pisa³ w nim, ¿e pos³a³ do Krom
3 szpiegów z listy, w których pisa³ o 20 000 Polakach i 20 000 Kozakach id¹cych na odsiecz
twierdzy. Pos³añców tych Rosjanie schwytali, jednak nie uwierzyli w treæ listów. Wys³ali czêæ
wojska na spotkanie Zaporskiemu, w zwi¹zku z czym wywi¹za³a siê bitwa (nad rzek¹ Sap¹),
która przynios³a zwyciêstwo wojsku Zaporskiego. Rosjanie uciekli z pola walki, d³ugo byli
cigani i wziêto 180 jeñców najprzedniejszych. Wywo³a³o to panikê w wojsku carskim, powiêkszon¹ przez nag³y atak obroñców Krom na ich stanowiska. Wtedy czêæ wojsk moskiewskich
uciek³a, a czêæ ruszy³a do obozu Samozwañca pok³oniæ siê [carewiczowi]., Jan Zaporski do
Jerzego Mniszcha, z Or³a, nazajutrz po w. Trójcy [27 maja] 1605 r., BOss, 2284/II; BR, 34, k. 152.
23 Dymitr I Samozwaniec do Jerzego Mniszcha, z Tu³y, 25 VI 1605, BOss, 2284/II; BR, 34,
k. 154.
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obozowiskach kaza³ je carewicz w pó³milu stawiaæ od siebie, czasem w mili,
a my Polacy bylimy tu¿ oko³o niego na stanowiskach i w ci¹gnieniu ju¿ do
samej stolicy stra¿ ko³o niego noc¹ trzymaj¹c po sto cz³eka24.
Z Or³a Samozwaniec skierowa³ siê do Tu³y. Tu dotar³a do niego oficjalna
delegacja mieszkañców Moskwy, która wrêczy³a mu akt poddania siê.
W akcie tym moskwiczanie prosili Dymitra o przebaczenie, przybycie do
stolicy i objêcie tronu. Wyra¿ali te¿ gor¹ce deklaracje swej wiernoci. Tutaj
z podobnymi zapewnieniami zjawi³a siê te¿ znaczna czêæ moskiewskiej arystokracji. Od tej chwili Dymitr móg³ czuæ siê ju¿ w³adc¹ pañstwa moskiewskiego, tym bardziej i¿ wkrótce, bo 20 czerwca, wys³annicy Dymitra zamordowali cara Fiodora i jego matkê Mariê25. Nie istnia³a ju¿ ¿adna si³a, mog¹ca
zapobiec zdobyciu przez niego tronu carskiego.
Dnia 30 czerwca 1605 r. Dymitr uroczycie wjecha³ do stolicy pañstwa
 Moskwy, radonie witany przez t³umy jej mieszkañców. Na przedzie jego
orszaku przy odg³osie tr¹b i bêbnów jecha³y oczywicie polskie chor¹gwie26.
Mog³oby siê wydawaæ, ¿e wraz z wst¹pieniem Dymitra prawowitego
Rurykowicza na tron, sytuacja w pañstwie moskiewskim ulegnie stabilizacji.
Po d³ugich latach smuty zaistnia³a szansa na normalizacjê i uspokojenie
kraju. Rzeczywicie, wielu skorzysta³o na tym. Wygnañcom i przeladowanym przez Godunowa pozwolono powróciæ do stolicy. W wielu miastach ustanowiono nowych wojewodów. Popleczników Godunowa zes³ano na Syberiê lub
do grodów ni¿owych. Dymitr g³osi³ te¿ oficjalnie: lubowa³em Bogu strzec siê
rozlewu krwi moich podanych i uczyniê temu zadoæ27. Ukazami carskimi
regulowa³ sytuacjê prawn¹ warstw ch³opskich  na ich korzyæ. Podj¹³ dzia³ania dla opracowania nowego zbioru praw pañstwa. Wreszcie d¹¿y³ do o¿ywienia stosunków handlowych z Europ¹ Zachodni¹ i Rzeczypospolit¹. Swoim
poddanym sp³aca³ d³ugi zaci¹gniête jeszcze przez Iwana IV Gronego oraz
zwraca³ maj¹tki bezprawnie zagrabione przez tego cara. Ludziom s³u¿ebnym
podwoi³ wynagrodzenie. Duchowieñstwu potwierdzi³ stare i nada³ nowe przywileje28. Wydawa³o siê równie¿, ¿e sytuacja miêdzynarodowa mu sprzyja.
Pañstwo moskiewskie nie toczy³o ¿adnej wojny i nic takiego nie zapowiada³o
siê w najbli¿szej przysz³oci. Najgroniejszy jej rywal  Rzeczpospolita  nie
snu³ wówczas ¿adnych agresywnych planów wobec pañstwa moskiewskiego29. Wrêcz panowa³o zadowolenie z osi¹gniêtego przez Dymitra sukcesu.
24
25

k. 154b.
26

Dziennik Borszy, s. 395397; D. Czerska, Borys..., s. 270; A. Hirschberg, op. cit., s. 116.
Jan Wis³ouch do Jakuba Wis³oucha, Moskwa, 24 VII 1605, BOss, 2284/II; BR, 34,

K. Bussow, op. cit., s. 108109.
A. Hirschberg, op. cit., s. 131; Oczerki istorii SSSR, t. 4, pod red. A. N. Nasonowa,
L. W. Czerepnina, A. A. Zimina, Moskwa 1955, s. 497.
28 D. Czerska, Dymitr..., s. 199201.
29 Choæ Dymitr mia³ osobicie ¿al do Zygmunta III, ¿e ten traktowa³ jakoby lepiej Godunowa ni¿ jego, patrz: Dymitr I Samozwaniec do Jerzego Mniszcha, Moskwa, 12 X 1605, RGADA,
F. 149, op. 1, nr 18a.
27
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Król Zygmunt III tak o nim wówczas pisa³ w swojej korespondencji: [...]
wys³a³em pos³ów do zawarcia statecznej przyjani z wielkim kniaziem Moskiewskim Dymitrem Iwanowiczem, za czym przezeñ, z tej tam stolice, tak
fortunnym osi¹dzeniem30. Lud szybko zacz¹³ nazywaæ go dobrym carem.
Po zdobyciu tronu Dymitr rozpuci³ wiêkszoæ polskich oddzia³ów dot¹d
mu s³u¿¹cych. Zgodnie z wczeniejszymi obietnicami, wynagrodzi³ je hojnie,
gdy¿ znaczna czêæ sumy pó³ósma miliona [siedem i pó³ miliona  prawdopodobnie z³otych], któr¹ Dymitr przeznaczy³ na pokrycie w³asnych i ojcowskich (Iwana Gronego) d³ugów, przypad³a wojsku polskiemu, o czym wiemy
z korespondencji Jana Buczyñskiego  sekretarza Dymitra31. Wiêkszoæ ¿o³nierzy po otrzymaniu ¿o³du rozpoczê³a ¿yæ nad stan, [...] kiedy wzieli pieni¹dze zaraz jeli adamaszkowe bramy dawaæ czeladzi po kilkanacie, a przedtem nie mia³ drugi tylko dwóch32. Pijatyki i hazard sta³y siê codziennoci¹,
co z kolei prowadzi³o do czêstych nieporozumieñ z miejscow¹ ludnoci¹.
Znaczna czêæ Polaków szybko, bo w kilka miesiêcy, pozby³a siê wiêkszoci
zarobionych sum  [...] co nam zap³aci³ [Dymitr], tomy stracili, bo mieszkalimy bez s³u¿by [bez nowego zaci¹gu, a wiêc i bez zarobków] pu³ roku, ¿e siê
to tam zostawi³o co siê wzie³o33. Mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e wielu ¿o³nierzy
polskich liczy³o chyba, i¿ Dymitr bêdzie ich nagradza³ w nieskoñczonoæ, ten
jednak nie mia³ takiego zamiaru. Zawiedzeni Polacy wracali do kraju, rozsiewaj¹c wieci o rzekomo zbyt niskim wynagrodzeniu, które otrzymali od Dymitra. Ju¿ byli przyjechali ¿o³nierze, co od WCM odjechali, którzy bardzo
narzekali [na niewielki zarobek]34. Jak widaæ, po prostu chciwoæ i niespe³nione nadzieje na olbrzymie nagrody, na które liczyli polscy ¿o³nierze, zwyciê¿y³y nad zdrowym rozs¹dkiem, którego zabrak³o Polakom po sukcesie
odniesionym przez Dymitra I Samozwañca w 1605 r.
Ju¿ wkrótce w Moskwie zasz³y wypadki, które wiadczy³y, ¿e pozycja
Dymitra wcale nie by³a ani pewna, ani tak silna jak siê wydawa³o. Wp³ywowa rodzina Szujskich, na której czele sta³ Wasyl Szujski, zaraz po wst¹pieniu
Dymitra na tron zawi¹za³a spisek, którego celem by³o zamordowanie Dymitra i Polaków s³u¿¹cych mu w Moskwie. Spisek uda³o siê wprawdzie wykryæ,
a przywódcê  Wasyla Szujskiego, skazano na mieræ. Gdy Szujski znajdowa³
siê ju¿ na szafocie, Dymitr u³askawi³ go (jak siê oka¿e na swoje nieszczêcie)
i skaza³ jedynie na wygnanie35. To niepowodzenie wcale nie zniechêci³o spi30 Zygmunt III Waza do Szymona Rudnickiego, Kraków, 14 X 1605, Rossijskaja Bibliotieka Nacjonalnaja w Sankt-Petersburgu, F. 971, awt. 63/2, nr 16.
31 Jan Buczyñski do Dymitra I Samozwañca, Kraków, styczeñ 1606, Sobranije Gosudarstwiennych Gramot i Dogoworow chraniaszczichsia w gosudarstwiennom kolegii inostrannych
die³, t. 2, Moskwa 1819, s. 258263.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem; patrz te¿: Dziennik Borszy, s. 399402; A. Hirschberg, op. cit., s. 142143;
J. Maciszewski, Polska a Moskwa..., s. 81.
35 Dziennik Borszy, s. 398; Jan Wis³ouch do Jakuba Wis³oucha, Moskwa, 24 VII 1605,
BOss, 2284/II; BR, 34, 154b; A. Hirschberg, op. cit., s. 133137; D. Czerska, Dymitr..., s. 9294.
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skowców do dalszych dzia³añ, które ju¿ w maju przysz³ego roku zakoñczy³y
siê sukcesem i mierci¹ Dymitra.
Wczeniej jednak Dymitr mia³ prze¿yæ najwspanialsze dni swego ¿ycia.
W lipcu 1605 r. sprowadzono do Moskwy matkê prawdziwego Dymitra
 zamordowanego w Ugliczu. Ta oficjalnie rozpozna³a swego syna. Dopiero
wówczas, 31 lipca 1605 r., Dymitr koronowa³ siê i w³o¿y³ na skronie czapkê
Monomacha, przybieraj¹c tytu³ niezwyciê¿onego cesarza36.
SUMMARY
After the battle of Novhorod-Siverskyi, the battle of Dobrynichi and the siege of
the fortress of Kromy were of a crucial significance for the second stage of the
struggle of False Dmitriy I for the tsars crown.
The main role in the battle of Dobrynichi was played by the Muscovite infantry
and artillery. In effect, a skilful use of firearms by the above formations determined
the outcome of the battle.
Kromy tied down the entire force at the best moment to defeat the army of
False Dmitriy and to finally drive him from the Muscovite State. It soon turned out
that the stubborn defence of Kromy determined the fate of the entire campaign. On
31 July 1605, Dmitriy was crowned and put Monomakhs Cap on his head, assuming
the title of a tsar.

36

A. Hirschberg, op. cit., s. 140142; D. Czerska, Dymitr..., s. 9698.
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FACHOWIEC I SKRADZIONA £Y¯KA.
Z DZIEJÓW KONTAKTÓW CYSTERSÓW
SULEJOWSKICH Z PIOTRKOWSKIMI
RZEMIELNIKAMI W XVIII WIEKU
Piotrków nale¿a³ do tych miast, które odegra³y znacz¹c¹ rolê w historii
naszego pañstwa1. Pocz¹tki swojego istnienia, jak i rozwój gospodarczy zawdziêcza³ centralnemu po³o¿eniu geograficznemu na g³ównych szlakach handlowych2 i geopolitycznemu charakterowi. By³ miejscem s¹dów ksi¹¿êcych,
zjazdów rycerstwa (XIII w.), obrad sejmowych (XVXVI w.), synodów biskupich (do XVII w.) i Trybuna³u dla Korony (od XVI do XVIII w.)3. Dotychczasowe publikacje dotycz¹ce dziejów Piotrkowa w okresie staropolskim B. Baranowskiego, K. G³owackiego, J. Goldberga, Z. Libiszowskiej, K. Pacelta,
R. Rosina, H. Rutkowskiego, A. Stroynowskiego, T. Srogosza, M. R. Witanowskiego, H. ¯erek-Kleszcz, S. Zaj¹czkowskiego, S. M. Zaj¹czkowskiego, nie
zawsze skupia³y siê na samej osadzie i jej najbli¿szej okolicy  by³y najczê1

T. Kruz, Browarnictwo w Piotrkowie od XVI do XVIII wieku, Grudzi¹dz 2005, s. 6.
R. Rosin, Piotrków w redniowieczu, w: 750 lat Piotrkowa Trybunalskiego. Materia³y na sesjê
naukow¹, red. R. Rosina, Piotrków Trybunalski 1967, s. 542; S. Arnold, W³adztwo biskupie na
grodzie wolborskim w XIII w., Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, t. I,
z. 1, s. 1725; R. Rosin, Wolbórz i jego okolice w XIXVI w. Kasztelaniaosadnictwomiasto, w:
400  lecie mierci Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 700-lecie nadania praw miejskich Wolborzowi. Materia³y z sesji popularnonaukowej z 24 IX 1972 r., red. R. Rosin, £ód 1975, s. 3437.
3 W. Konopczyñski, Chronologia sejmów polskich 14931793, Kraków 1948, s. 133140;
W. Zarzycki, Trybuna³ Koronny dawnej Rzeczypospolitej, Piotrków Trybunalski 1993, passim;
Z. Anusik, ¯ycie polityczne miasta w latach 15781655; idem, ¯ycie polityczne miasta w latach
16551793, w: Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, red. B. Baranowski, £ód 1989, s. 97110, 138158;
S. Zaj¹czkowski, Studia nad terytorialnym formowaniem ziemi ³êczyckiej, sieradzkiej, £ód
1951, passim.
2
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ciej syntez¹ badañ nad regionem ³êczycko-sieradzkim. Jednak nie nale¿y
zapominaæ, ¿e pewne zagadnienia zosta³y wstêpnie ju¿ czêciowo opracowane4. Stan taki podyktowany by³ i jest nadal zainteresowaniem samych historyków, jak i pozosta³oci¹ produkcji kancelaryjnej miasta, co poniek¹d zasadniczo ogranicza szerszy zakres studiów. Okres zaborów i II wojny wiatowej
dla najstarszych materia³ów archiwalnych przyniós³ najwiêcej zniszczeñ,
a w szczególnoci ten ostatni, kiedy to zaginê³y akta grodzkie, ziemskie
piotrkowskie i trybunalskie5. W tej sytuacji z pomoc¹ przychodz¹ nam tu
jedynie akta cechowe mieszcz¹ce siê w APPT, które s¹ podstaw¹ opracowania
niniejszego artyku³u6. Uzupe³nieniem s¹ lustracje z XVIII wieku z AGAD7
(tak¿e te opublikowane)8, jak i wykazy placów i posiad³oci mieszkañców
4 B. Baranowski, Stosunki gospodarczo  spo³eczne w drugiej po³owie XVII i XVIII w., w:
Dzieje..., s. 8496; idem, ¯ycie codzienne ma³ego miasteczka w XVII i XVIII wieku, Warszawa
1975; idem, Struktura gospodarcza regionu ³êczycko  sieradzkiego  wieluñskiego w XVIXVIII w.,
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu £ódzkiego (dalej: ZNU£), S. I, z. 72: 1970, s. 3548; idem,
Rozmiary i rejonizacja m³ynarstwa w Polsce w XVIXVIII w., ZNU£, S. I, z. 75: 1971, s. 1537;
idem, Piotrków w koñcu XVIII wieku, Rocznik £ódzki (dalej: R£), t. XXV (XXVIII): 1979,
s. 87105; K. G³owacki, Urbanistyka Piotrkowa Trybunalskiego, KielcePiotrków 1984, passim;
J. Goldberg, Struktura zawodowa ludnoci miast wolnych województwa sieradzkiego w 1791 r.,
ZNU£, S. I, z. 21: 1960, s. 6589; Z. Libiszowska, Stan gospodarczy ziemi ³êczyckiej i sieradzkiej
w wietle opisów Holschego, R£, t. IV (VII): 1961, s. 163177; K. Pacelt, Stosunki gospodarcze
i spo³eczne w XVI i w pierwszej po³owie XVII w., w: Dzieje..., s. 73110; R. Rosin, op. cit., s. 3039;
idem, Sukiennictwo w £êczyckim, Sieradzkim i Wieluñskim od XIII w. do lat siedemdziesi¹tych
XVI w., R£, t. IV (VII): 1961, s. 233258; H. Rutkowski, Piotrków Trybunalski w XVI
i w pierwszej po³owie XVII wieku jako miejsce zjazdów szlacheckich, w: 750 lat Piotrkowa...,
s. 4374; A. Stroynowski, U¿ytkownicy królewszczyzn województw sieradzkiego i ³êczyckiego
oraz ziemi wieluñskiej (XVIXVIII w.), R£, t. XXIII (XXVI): 1978, s. 315329; T. Srogosz,
Specyfika karczmarstwa na terenie województwa ³êczyckiego i sieradzkiego oraz ziemi wieluñskiej w XVIII wieku (na marginesie ksi¹¿ki M. Szczepanik, Karczma, wie, dwór), R£, t. XXV
(XVIII): 1979, s. 165 171; idem, Przemarsze i kwaterunki niekarnych oddzia³ów wojskowych
w województwie ³êczyckim i sieradzkim oraz ziemi wieluñskiej w XVII w., R£, t. XXXVII: 1987,
s. 87103; M. Rawita-Witanowski, Wspomnienia o starym Piotrkowie, Piotrków 1910, passim;
H. ¯erek-Kleszcz, Klêski elementarne w dziejach miasta w XVI XVIII w., w: Dzieje..., s. 159163;
S. Zaj¹czkowski, O produkcji ¿elaza na dawnych ziemiach ³êczyckiej i sieradzkiej do po³owy XVI w.,
ZNU£, S. I., z. 5: 1957, s. 3549; S.M. Zaj¹czkowski, W sprawie lokacji wsi na prawie niemieckim na obszarze przedrozbiorowego powiatu piotrkowskiego do po³owy XVI wieku, Piotrkowskie
Zeszyty Historyczne, t. III: 2001, s. 4195.
5 K. £apiñski, Królewskie przywileje, Spotkania z zabytkami (dalej: Szz), nr 9: 2001, s. 28.
6 APPT, Inwnetarz  Cechy miasta Piotrkowa 15501950, zesp. nr 14, passim; APPT,
Inwentarz - Cech kupców w Piotrkowie [1487] 15321917, nr zesp. 193, passim.
7 AGAD, ASK, XLVI, Lustracja królewszczyzn w województwie sieradzkim powiecie piotrkowskim i radomskim 17651775, sygn. 107, nr mkf. 980.
8 Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 15641565, wyd. A. Tomczak, Bydgoszcz 1963, cz. II (dalej: LWWK 15641565), s. 3640; Lustracja województw wielkopolskich
i kujawskich 16281632, cz. II, Województwo sieradzkie, wyd. Z. Guldon, Wroc³awWarszawa
Kraków 1969 (dalej: LWWK 16281632), s. 2832; Lustracja województw wielkopolskich
i kujawskich 16591665, cz. II. Województwa sieradzkie, ³êczyckie, brzeskokujawskie, inowroc³awskie i ziemia dobrzyñska, wyd. Z. Górski, J. Pakulski, A. Tomczak, Toruñ 1996 (dalej:
LWWK 16591665), s. 2730; Lustracje województw wielkopolskich i kujawskich 1789, cz. II,
t. 2, wyd. R. Kabaciñski, K. Mikulski, J. Pakulski, Toruñ 2007 (dalej: LWWK 1789), s. 162.
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Piotrkowa z lat 80. XVIII w. przechowywane w AP£, a dotycz¹ce szcz¹tkowych informacji o uposa¿eniu i obowi¹zku podatkowym klasztoru cystersów
w Sulejowie9. Nieocenionym ród³em dalej pozostaje sam Kopiarz Sulejowski10, jak i jego opracowanie autorstwa Józefa Mitkowskiego11.
Przedstawienie stosunków gospodarczych panuj¹cych miêdzy cystersami
sulejowskimi i piotrkowskimi rzemielnikami wymaga w tym miejscu krótkiej charakterystyki podstaw ekonomicznych miasta królewskiego oraz
klasztoru cystersów. Ujmuj¹c ró¿nice na tle ¿ycia obyczajowego w korporacjach rzemielniczych, w wietle XVIII. wiecznych ksi¹g cechowych za punkt
wyjciowy poruszanego problemu traktuje protoko³y z s¹du cechu szynkowego z 1744 roku i z 1769, 1777, 1782, 1785  s¹ to jedyne wzmianki dotycz¹ce
klasztoru sulejowskiego jak i samego Sulejowa12.
Do koñca XVIII w., Piotrków by³ w³asnoci¹ królewsk¹, le¿¹c¹ w powiecie piotrkowskim w województwie sieradzkim. Nieopodal miasta  13 km na
po³udniowy wschód - znajdowa³ siê klasztor cystersów w Sulejowie13. Mimo
bliskiego po³o¿enia geograficznego i wspólnych losów politycznych na przestrzeni dziejów, miejscowoci te wraz z okolicznymi dzielnicami, zasadniczo
ró¿ni³y siê pod wzglêdem: w³asnoci, zarz¹dzania i ekonomiki14. Gospodarkê
piotrkowsk¹ charakteryzowa³a przede wszystkim produkcja i wiadczenie
us³ug oferowanych nie tylko na rynku lokalnym, ale w najbli¿szej okolicy.
Zwiêkszony popyt na towary i us³ugi mia³ miejsce w trakcie trwania Trybuna³u, kiedy to do miasta przybywa³a klientela szlachecka15. W zwi¹zku
z upadkiem gospodarczym regionu w pocz¹tkach XVIII w. i skomplikowanej
sytuacji mieszkañców (rywalizacja ze szlacht¹, duchowieñstwem, ¯ydami,
Wêgrzynami, Ormiañcami)16, pierwszorzêdna rola rzemios³a zosta³a zdystan9

AP£, Rz¹d Guberialny Piotrkowski. Anteriora, sygn. 988d, passim.
A. Piasta, Wêdrówki kopiarza, Szz, nr 9: 2001, s. 41; APPT, Biblioteka. Mikrofilmy.
Kopiarz Sulejowski, nr mkf. 1372a-1380. Sam kopiarz sulejowski nie zawiera dokumentów
z XVIII wieku, choæ indeks wspomina, ¿e takowe istnia³y.
11 J. Mitkowski, Pocz¹tki klasztoru cystersów w Sulejowie. Studia nad dokumentami,
fundacj¹ i rozwojem uposa¿enia do koñca XIII wieku, Poznañ 1949, passim. Na pocz¹tku XX
wieku o cystersach sulejowskich pisa³ tak¿e: M. Rawita-Witanowski, Przewodnik po dawnem
opactwie cystersów w Sulejowie, Piotrków 1910, passim  jednak Jego praca powsta³a 20 lat
wczeniej przed znalezieniem Kopiarza Sulejowskiego.
12 APPT, Cechy miasta Piotrkowa (dalej: CmP). Ksiêga protoko³ów cechu szynkownego
w Piotrkowie 17301762, sygn. 65, s. 162163; Ksiêga protoko³ów z sesji, zapisy i wypisy
uczniów cechu szynkownego w Piotrkowie 17631792, sygn. 66, s. 133, 142, 165166, 192.
13 Atlas historyczny Polski, Województwo sieradzkie i województwo ³êczyckie w drugiej
po³owie XVI wieku (mapa g³ówna)  czêæ po³udniowa, red. S. Trawkowski, Warszawa 1998.
14 J. Mitkowski, op. cit., passim. O wspólnych dziejach historycznych wiadczy choæby
pierwsza wzmianka o Piotrkowie w dokumentach opactwa sulejowskiego z 1217, jak i wydane
przywileje dla cystersów w Piotrkowie.
15 W. Zarzycki, op. cit., passim; K. Pacelt, op. cit., s. 7879. Liczba mieszkañców mog³a
osi¹gaæ nawet i 4 tys.
16 A. Czuba, M. G¹sior, R. Kotewicz, Przywileje miasta Piotrkowa przez królów polskich
w wiekach XV, XVI, XVII i XVIII wystawione, Piotrków Trybunalski 1993, s. 32; K. G³owacki,
op. cit., s. 4950.
10
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sowana przez rolnictwo17. Mimo to, renoma piotrkowskiego rzemios³a swoim
zasiêgiem dalej obejmowa³a nie tylko najbli¿sze okolice, ale i te oddalone
nawet o ponad 300 km. Na naukê przybywaj¹ terminatorzy i czeladnicy z:
Bêdkowa, Bogdanowa, Chêcin, Czêstochowy, Freiburga18, K³obucka, K³obudzic, K³udzic, Koniecpola, Krakowa, Legnicy, £êkawy, Lwowa, M³yna, Niedwiedzia, Opoczna, Przedborza, Rozprzy, Ro¿añska, Skierniewic, Sulejowa,
Starzewa, Stawiszyna, Szczercowa, Tuszyna, Wieryna, Wielunia Witowa,
Wolborza19. Mamy wiêc tu mieszkañców z posiad³oci królewskich jak
i klasztornych. Wród piotrkowskich rzemielników spotykamy: bednarzy,
gorzelników, introligatorów, karczmarzy, ko³odziejów, kotlarzy, kowali, kupców, cyrulików, lekarzy, miecznikarzy, mielcarzy, m³ynarzy, piwowarów, powroników, rymarzy, rzeników, siodlarzy, stelmachów, szewców, szklarzy,
lusarzy, zegarmistrzów, z³otników, pisarzy20. Ta ró¿norodnoæ reprezentowanych przez piotrkowian zawodów zadecydowa³a o pojawieniu siê cechów:
szewców, kupców, piwowarów, szynkarzy, krawców, kunierzy, rzeników,
z³otników, kowali, praso³ów, piekarzy, cyrulików21.
Gospodarka cystersów sulejowskich w g³ównej mierze opiera³a siê na
rolnictwie, natomiast rzemios³o odgrywa³o drugorzêdn¹ rolê. W XVIII w.
w³aciwie zanika. Klasztor w powiecie piotrkowskim w XVIII wieku czerpa³
dochody z miasta Sulejowa (targowe) oraz okolicznych wsi: Barkowic, Cekanowa, Ko³a, Krzy¿anowa, czêci wsi Kurnêdz, £azów Du¿ych, £êczna, Milejowa, Przyg³owa i czêci wsi Sutymost. Lustracje z 1765 i 1789 r. podaj¹
prawie identyczny sk³ad, nie licz¹c Kurnêdza i czêci wsi Sutymost. W wietle obci¹¿eñ podatkowych wiemy, ¿e uprawiali owies i ¿yto, hodowali ptactwo
domowe22. Nie oznacza to, ¿e nie zajmowali siê tak¿e: bartnictwem, m³ynarstwem, ³owiectwem, karczmarstwem, rybo³ówstwem i bobrownictwem23.
Stan taki podyktowany by³ skutkami potopu szwedzkiego (po bitwie pod
Opocznem ¿o³nierze elektora brandenburskiego z³upili i spalili Sulejów, morduj¹c 7 ksiê¿y)24, jak i konfederacji barskiej  starosta piotrkowski mci³ siê
17

AP£, op. cit., s. 1144.
Freiburgiem nazywano i Wroc³aw, ale nie nale¿y wykluczyæ miasta z pogranicza niemiecko-francuskiego. Miasto mia³o wród swoich obywateli tak¿e i obcokrajowców, np. Alexander Watson (Szkot), Antoni Vicini (W³och). Szlaki handlowe do Korony wiod³y te¿ i przez l¹sk.
O tym, ¿e kupcy przybyli t¹ drog¹, wiadczy choæby ich emigracja na prze³omie XVIII i XIX w.
do swoich rodzin na l¹sku.
19 APPT, CmP. Ksiêga protoko³ów z sesji..., sygn. 66, s. 105, 119, 123, 124, 125, 126, 130,
132, 133, 134, 136, 138, 142, 156, 158, 159, 162, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 173, 174, 179,
180, 181, 184, 185, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 206, 207, 208, 211, 214.
20 Np. APPT, CmP. Ksiêga protoko³ów cechu..., sygn. 65, s. 20, 24, 27, 28, 29, 30, 49, 55,
101, 144.
21 LWWK 1789, s. 8, 26; Statut cechu kupców w Piotrkowie (1487) 1659, wyd. K. Urzêdowski, Piotrków Trybunalski 1987, passim.
22 AGAD, op. cit.; LWWK 1789, s. 14, 16, 20, 21.
23 J. Mitkowski, op. cit., s. 202266.
24 W. Konopczyñski, Krwawe dni nad górn¹ Wart¹. Konfederacja sieradzka, ³êczycka
i wieluñska w latach 1768  72, R£, t. II (5): 1959, s. 156.
18
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na zakonnikach za spory graniczne i p³acone podatki (17681772)25. W XVIII w.
klasztor sw¹ s³awê zawdziêcza³ trzem g³onym procesom. Pierwszy z nich
dotyczy³ wy¿ej wymienionej sprawy ze starost¹ piotrkowskim, drugi za sporu granicznego z opactwem witowskim norbertanów; siêga³ on jeszcze XIII w.26
(do ostatecznego za³atwienia sporu w 1742 r. poproszono deputatów trybunalskich  Je¿owskiego z Kujaw i Kliñskiego z Che³mna). Trzeci spór dotyczy³
skarg mieszczan Sulejowa i Mogielnicy27. W 1775 r. dekretem królewskim
nakazano uleg³oæ wobec cystersów sulejowskich. Sami zakonnicy w póniejszym czasie pozbyli siê Mogielnicy i zamienili j¹ na inne dobra z Walewskim,
wojewod¹ rawskim. W 1775 r. nabyli miasteczko Skrzynno, które póniej
czêciowo odsprzedali S. Szyd³owieckiemu28.
Ró¿nice wystêpuj¹ce miêdzy gospodark¹ Piotrkowa a gospodark¹ cystersów polega³y na tym, ¿e o ile piotrkowanie na pierwszym miejscu stawiali
rzemios³o, a na drugim rolnictwo, to u cystersów sulejowskich by³o dok³adnie
na odwrót. Cystersi przez wieki prowadzili ekstensywn¹ gospodarkê roln¹,
zwiêkszali wp³ywy z dziesiêcin (³¹czyli maj¹tki w celu lepszego zarz¹dzania)29. Nie dbali natomiast o rzemios³o, które zaczê³o zanikaæ, tak¿e na skutek
wojen XVII w., jak i konfederacji barskiej. Gospodarkê piotrkowsk¹ natomiast
w XVIII w. charakteryzowa³a ró¿norodnoæ wykonywanych zawodów.
XVIII-wieczne ksiêgi cechowe zawieraj¹ zdawkowe informacje na temat
kontaktów cystersów sulejowskich z piotrkowskimi rzemielnikami. Podstaw¹ jest tu protokó³ z s¹du cechowego sporz¹dzony 22 listopada 1744 r. (warto
w tym miejscu przytoczyæ g³ówne treci tego protoko³u). Przed s¹dem cechowym, w obecnoci starszych i m³odszych sto³u (wszystkich zgromadzonych
w cechu), stanêli: mistrz Jakub Górski (lusarz) i jego uczeñ  czeladnik
Jerzy Szkoland (rusznikarz). Górski oskar¿y³ Szkolanda, ¿e odszed³ od niego
nie podziêkowawszy za naukê. Czeladnik broni³ siê, argumentuj¹c, ¿e mistrz
nie p³aci mu za wykonywan¹ pracê i odszed³ od mistrza za zezwoleniem
subdelegata cechowego. S¹d cechowy nakaza³ uczniowi wróciæ na 1 tydzieñ
do mistrza i wykonywaæ dalej pracê30.
25

S³ownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1890, t. XI, s. 567; Urzêdnicy danej Rzeczypospolitej XIIXVIII
wieku. Spisy, red. A. G¹siorowski, Kórnik 1993, t II: Ziemia ³êczycka, sieradzka i wieluñska,
z. 2: Urzêdnicy ³êczyccy, sieradzcy i wieluñscy XVI XVIII wieku, s. 120121.
26 K. G³owacki, Koció³ w. Ma³gorzaty i dawny klasztor Nobertanów w Witowie, Piotrków
1984, passim; M. Kêdzierska, redniowieczne dzieje klasztoru norbertanów w Witowie, Nasza
Przesz³oæ, nr 85: 1996, s. 548.
27 S³ownik..., s. 568; S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1885, t. VI, s. 578.
28 Ks. W. Fudalewski, Miasto Opatów pod³ug miejscowych róde³ i podañ, Warszawa 1895,
s. 2227.
29 K. Bobowski, Podstawy gospodarcze cysterskich klasztorów l¹skich, w:, Korzenie rodkowoeuropejskiej i górnol¹skiej kultury gospodarczej, red. A. Barciak, Katowice 2003, s. 242249;
Pimiennictwo pragmatyczne w Polsce do koñca XVIII wieku na tle powszechnym, red. J. Gancewski, A. Wa³kówski, Olsztyn 2006, s. 292.
30 APPT, CmP, op. cit., s. 162.
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Omówiona sytuacja by³a doæ czêsto spotykana w korporacjach rzemielniczych. Mistrzowie wielokrotnie wykorzystywali uczniów, nie p³ac¹c im za
wykonywan¹ pracê. Uwa¿ali to za formê zap³aty za edukacjê31. Kwesti¹
sporn¹ jest tu powo³anie siê na subdelegata cechowego, niewymienionego
z imienia i nazwiska (w owym czasie ¿adna z ksi¹g nie podaje nazwiska
osoby pe³ni¹cej tê funkcjê). Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e pe³ni³ j¹
cechmistrz lub wicecechnmistrz. Mo¿liwe, ¿e subdelegatem w tym przypadku
by³ sam mistrz, przed którym toczono sprawê. Znane s¹ takie procedury
z póniejszego okresu, kiedy to Wawrzyniec Weso³owski pozwa³ swojego mistrza, Józefa Mu³atowskiego, za niewykonywanie podstawowych obowi¹zków: mistrz [...] spaceruje po miecie. Tymczasem mia³ on do tego pe³ne
prawo, by³ bowiem subdelegatem cechowym. Z drugiej strony zleca³ uczniowi
wykonanie pracy samodzielnie, bo traktowa³ j¹ jako wynagrodzenie za naukê
zawodu32.
Nie nale¿y zapominaæ, ¿e sprawa toczy³a siê przed wszystkimi zgromadzonymi w cechu (za obes³aniem znaku brackiego), tzn., ¿e subdelegat by³
przypuszczalnie33 obecny podczas trwania procesu. Znaj¹c rozstrzygniêcie
wnioskujemy, ¿e nie stan¹³ w obronie ucznia lub  co wa¿niejsze  nie zna³
siê na prawie cechowym i bez zezwolenia cechu pozwoli³ mu odejæ. Subdelegat kontrolowa³ wykonywanie rzemios³a zgodnie z zobowi¹zuj¹cym prawem.
Nie mia³ prawa sam decydowaæ o przyjêciu i odejciu uczniów od mistrza.
Tymi sprawami zajmowa³ siê ca³y cech lub starsi i wicestarsi korporacji
rzemielniczych. Sytuacja ta wiadczy o poziomie wykszta³cenia ówczesnych
mistrzów, wicemistrzów cechowych i subdelegatów (brak znajomoci podstaw
prawnych, dotycz¹cych funkcjonowania korporacji rzemielniczych w miastach królewskich).
Dalsza czêæ protoko³u zawiera w³aciw¹ informacjê o kontaktach gospodarczych piotrkowskich rzemielników z opactwem sulejowskim. Otó¿ wykonuj¹c pracê w budynku klasztornym, nieopodal zegara, mistrz Jakub Górski
zabra³ potajemnie kleszcze jako zap³atê, natomiast jego uczeñ Jerzy Szkoland  ³y¿kê i sztabkê cynow¹. Protokó³ wspomina, ¿e rzeczy skradzione
przez ucznia zakonnicy odebrali, brak natomiast informacji odnonie do
kleszczy skradzionych przez mistrza. Najprawdopodobniej uznano, ¿e skoro
Jakub Górski zasiada³ w ³awie s¹dowej cechu, nie wskazane by³oby umieszczaæ tak¹ informacjê w protokole. Zachowane zapisy w aktach cechowych
rzucaj¹ nam nieco wiêcej wiat³a na dzia³alnoæ Jakuba Górskiego. Wielo31

M. Bogucka, ¯ycie codzienne w Gdañsku. Wiek XVIXVIII, Gdañsk 1967, s. 6880.
APPT, CmP, Ksiêga protoko³ów z sesji..., sygn. 66, s. 212.
33 Zob. APPT, CmP, Ksiêga protoko³ów cechu rzenickiego w Piotrkowie Tryb. 16471816
sygn. 40, s. 15. Cz³onkowie cechu wielokrotnie lekcewa¿yli prawo cechowe. Czêsto by³o to
podyktowane wzglêdami pragmatycznymi. Nierzadko uwa¿ali oni spotkania cechowe za ca³kowicie zbêdne  zbyt czasoch³onne, przeszkadzaj¹ce w wykonywaniu zawodu i dlatego w nich nie
uczestniczyli. Stosowanie rodków przymusu ze strony cechu sk³ania³o ich to do ekstremalnych
zachowañ. Niejaki Perle na zaproszenie starszyzny odpowiedzia³: pies was jeba³.
32
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krotnie wspominaj¹, ¿e za partactwo by³ on karany34, nawet wtedy, kiedy
pe³ni³ wa¿ne funkcje w cechu szynkownym (nale¿a³ do starszyzny cechowej
 by³ mistrzem i wicemistrzem w latach 17381740 i 17491750)35. Z drugiej
strony mo¿na przypuszczaæ, ¿e by³ wszechstronnie wykszta³cony, skoro podejmowa³ siê ró¿nych prac, choæ wykonywa³ je niezgodnie z prawem. Jego
postêpowanie (oprócz przes³anek ekonomicznych) wynika³o byæ mo¿e tak¿e
z obserwacji funkcjonowania Trybuna³u w Piotrkowie oraz czerpania przyk³adu ze szlachty36.
Sprawa przedstawiona przed ca³ym zgromadzeniem w cechu szynkownym by³a na tyle powa¿na, ¿e postanowiono prze³o¿yæ j¹ na 28 listopada
1744 r. Jednak nie zachowa³ siê protokó³ z tak¹ dat¹ lub te¿ nie sporz¹dzono
go z obawy o utratê renomy orodka nauki rzemios³a, do Piotrkowa przybywali bowiem terminatorzy z wielu okolicznych miejscowoci37.
Pojawia siê zatem pytanie: czy zakonnicy sulejowscy nie znali sytuacji
materialnej piotrkowskich rzemielników i panuj¹cych tu obyczajów  gdzie
za przys³owie piwo mo¿na by³o zdobyæ wiadka w procesie s¹dowym38? Otó¿
nie; cystersi przebywali w Piotrkowie doæ czêsto, choæby po to, aby kontrolowaæ stan swojego maj¹tku po³o¿onego przy ul. Dominikañskiej (by³ to drewniany dwór z 3 kominami). Uczestniczyli te¿ w ¿yciu publicznym miasta.
W 1742 r. toczyli spór z opactwem witowskim, a poza tym by³o to miejsce
kontaktów gospodarczych. Cystersi dostarczali na rynek piotrkowski skór
z bobrów, których odbiorc¹ by³a okoliczna szlachta39. Korzystali te¿ z us³ug
piotrkowskich rzemielników, poniewa¿ wyludniony Sulejów nie móg³ zaspokoiæ potrzeb klasztoru, cystersom pozostawa³o wiêc jedynie z³o¿enie zamówienia na wykonanie specjalistycznych prac w cechu piotrkowskim. Poruszona kwestia sporna w protokole cechowym  choæ wynika³a z konfliktu miêdzy
mistrzem a uczniem  rzuca nieco wiat³a na stosunki miêdzy piotrkowskimi
rzemielnikami a klasztorem. Marek Cetwiñski w artykule dotycz¹cym pracy
w Ksiêdze henrykowskiej, stanowczo stwierdza, ¿e cystersi cenili pracê, a nie
cz³owieka pracy40. W tym przypadku cystersi z góry za³o¿yli, ¿e nie zap³ac¹
za wykonane zlecenie lub te¿ wiedzieli, ¿e pracê bêdzie wykonywa³ mistrz
 partacz (taki, jakiego sami wybrali), st¹d te¿ protokó³, z poruszanych wy¿ej
wzglêdów, nie zawiera informacji o kradzie¿y mistrza41. Zabiegi maj¹ce na
celu rozwój gospodarczy w³asnoci cystersów sulejowskich w powiecie piotr34

APPT, CmP, Ksiêga protoko³ów z sesji..., sygn. 66, s. 148.
APPT, CmP, Ksiêga protoko³ów cechu..., sygn. 65, passim.
36 K. Komian, Pamiêtniki, Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk 1972, t. I, s. 251354; J.
S. Bystroñ, Dzieje obyczajów w danej Polsce. Wiek XVIXVIII, Warszawa 1993, t. I, s. 228229.
37 APPT, op. cit.; APPT, CmP, Ksiêga protoko³ów z sesji..., sygn. 66, passim.
38 M. Rawita-Witanowski, Wspomnienia..., Piotrków 1910, s. 79.
39 H. Rutkowski, Piotrków Trybunalski w XVI I pierwszej po³owie XVII wieku jako miejsce
zjazdów szlacheckich, w: 750 lat Piotrkowa..., s. 4366.
40 M. Cetwiñski, Praca i pracowitoæ w Ksiêdze henrykowskiej, w: Korzenie..., s. 9599.
41 APPT, CmP, Ksiêga protoko³u cechu..., sygn. 65, s. 162163.
35
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kowskim nie zakoñczy³y siê  w wietle ksi¹g cechowych  na tym jednym,
odnotowanym incydencie. W latach nastêpnych zapisuj¹ swoich poddanych
tylko do jednej korporacji rzemielniczej w Piotrkowie  mianowicie do cechu
szynkownego. W roku 1769 Antoni Mukwiñski, obywatel Sulejowa, podejmuje na okres 4 lat naukê stolarstwa u Antoniego Nerynka; 13 stycznia 1777 r.
Tomasz Walaszkiewicz, obywatel Sulejowa, podejmuje naukê lusarstwa
u Szymona Dziewickiego; 22 wrzenia 1782 r. ksi¹dz Jan Witkowski zapisuje
Wojciecha Sarnowicza z Woli Ba³drzychowskiej do cechu szynkownego na
naukê stolarstwa; 22 maja 1785 r. Ignacy Bernacki, obywatel Sulejowa, podejmuje naukê lusarstwa42. Ksiêgi cechowe nie wspominaj¹ nic o wyzwoleniu
wy¿ej wymienionych na czeladników, a tym bardziej na mistrzów. Stwierdziæ
nale¿y, ¿e cystersom zale¿a³o tylko na wykwalifikowanych rzemielnikach,
którzy po nabyciu praktycznych umiejêtnoci, mogliby w przysz³oci pracowaæ na rzecz zakonu. Nie interesowa³o ich zdobywanie formalnych stopni
przez uczniów, a cech szynkowny zapewnia³ takie mo¿liwoci. Obserwacja
najbli¿szego otoczenia przez terminatorów tak¿e nie dostarcza³a buduj¹cego
obrazu. Rzemielnicy brali zaliczki za zlecone prace lub ¿¹dali ca³ych kwot,
a prac nie wykonywali43. Pieniêdzy nie zwracali lub sprzeniewierzali je na
alkohol. Nie by³ bezpieczny tak¿e skarb cechowy. W 1739 r. cechmistrz Jan
Sobczyñski bezprawnie pobiera³ z niego pieni¹dze na wino44. Nagminne nadu¿ywanie alkoholu45 wielokrotnie doprowadza³o do k³ótni i sporów, koñcz¹cych siê nierzadko rêkoczynami46. W 1740 r. lusarz Jakub Górski pobi³ we
w³asnym mieszkaniu Walentego Kotlewskiego. Tego samego roku bednarz
Wawrzyniec Dutkiewicz za bijatyki pod wp³ywem alkoholu zosta³ zawieszony
w prawach cechowych. Do pobiæ dochodzi³o doæ czêsto w przypadku braku
zap³aty za wykonan¹ pracê47. Z³a koniunktura gospodarcza prowadzi³a do
odbierania sobie pracy. W 1741 r. siodlarz Micha³ Jan Kirnicki wykonywa³
zawód rymarza, a stolarz Jacek Jackowski  zawód bednarza. W 1743 r.
stolarz Jakub Górski zajmowa³ siê szewstwem48. Stan taki prowadzi³ do
frustracji i nieetycznych zachowañ49.
Rekapituluj¹c nale¿y stwierdziæ, ¿e bliskie po³o¿enie geograficzne Sulejowa i Piotrkowa nie pozwala³o na izolacjê wiata duchownego i spo³ecznoci
42

APPT, CmP, Ksiêga protoko³ów z sesji..., sygn. 66, s. 132133, 142143, 165166, 192.
Np. APPT, CmP, Ksiêga protoko³u cechu..., sygn. 65, s. 101. W 1738 roku stolarz Maciej
Morelowicz wzi¹³ zaliczkê w wysokoci 13 z³ od cyrulika Piotra Marteta. Praca nie zosta³a
wykonana, a zaliczka nie zosta³¹ oddana.
44 Ibidem, s. 106.
45 Statut cechu kupców..., passim; APPT, Nadania i przywileje miasta Piotrkowa. Statut
cechu piwowarów z 1722 roku, sygn. 8.
46 Np. APPT, CmP, Ksiêga protoko³u cechu..., sygn. 65, s. 132.
47 Ibidem, s. 174.
48 Np. ibidem, s. 133, 139, 148.
49 Np. ibidem, s. 165. W 1744 r. Antoni Chmurski  lusarz, oskar¿y³ Wojciecha Rymanewskiego  rusznikarza, ¿e pochodzi³ ze wsi. APPT, CmP, Ksiêga protoko³ów cechu rzenickiego...,
sygn. 40, s. 15.
43
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laickiej. Istnienie w Piotrkowie Trybuna³u zmusza³o cystersów sulejowskich
do uczestniczenia w ¿yciu politycznym, jak i do za³atwiania swoich w³asnych
spraw w tym miecie, a tym samym do kontaktów z piotrkowianami. Ró¿nice
wystêpowa³y w podstawach ekonomicznych funkcjonowania klasztoru, jak
i miasta. Domen¹ gospodarki cystersów wci¹¿ pozostawa³o rolnictwo  rzemios³o traktowano marginalnie. Poszerzany area³ upraw i komasowanie maj¹tków w celu lepszego zarz¹dzania by³o kontynuacj¹ dowiadczeñ redniowiecznych. Natomiast mieszczanie piotrkowscy w po³owie XVIII w. przekwalifikowali swoje zajêcia, czerpi¹c dochody tak¿e z rolnictwa. Brak wykwalifikowanych poddanych w dobrach klasztoru zmusi³ cystersów sulejowskich do
korzystania z us³ug piotrkowskich rzemielników. Bliskoæ orodka edukacyjnego w Piotrkowie decydowa³a o wysy³aniu mieszkañców dóbr cysterskich na
naukê do Piotrkowa.
Opisana w artykule scenka obyczajowa ujawni³a tak¿e sposób postrzegania i traktowania zakonników. Upadaj¹ce rzemios³o piotrkowskie nie przynosi³o zadowalaj¹cych zysków. Wykonywane prace poza obrêbem miasta by³y
okazj¹ do dodatkowego zarobku. Zakonników sulejowskich postrzegano jako
zamo¿ny klasztor, st¹d padli ofiar¹ kradzie¿y, choæ ich sytuacja w XVIII w.
nie przedstawia³a siê najlepiej. Jednak ich wp³yw na lokaln¹ spo³ecznoæ
 niekoniecznie poddanych  by³ wielki, skoro szybko odzyskali utracone
przedmioty, przy okazji poznaj¹c bli¿ej strukturê i funkcjonowanie cechów
w Piotrkowie. Kszta³cili znawców praktycznych umiejêtnoci wykonywania
zawodu  tworz¹c grupê rzemielników, których u nich brakowa³o.
SUMMARY
Until the end of the 18th century, Piotrków was a royal property in the province
of Sieradzkie. The Cistercian monastery in Sulejów was situated near the town,
13 km to the south west. Despite their close geographical location and common
political experiences over a span of centuries, those towns, together with their neighbouring regions, were significantly different as regards property, management and
economy. The economy of Piotrków was characterized mainly by production and
providing services, not only for the local market but also in the closest vicinity. The
economy of the Sulejów Cistercians was based in great measure on agriculture, while
the craftsmanship was of secondary importance. In the 18th century, it practically
disappeared. The 18th century guild books provide information concerning contacts of
the Sulejów Cistercians with the craftsmen of Piotrków.
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KAWALERIA KSIÊSTWA WARSZAWSKIEGO
W WOJNACH NAPOLEOÑSKICH
 ORGANIZACJA I SZLAK BOJOWY1
Kawaleria polska, która powsta³a w 1806 roku  choæ kontynuowa³a
tradycje dawnej jazdy Rzeczpospolitej  to jednak zmieni³a swoje oblicze,
podobnie jak ca³e pañstwo i armia Ksiêstwa Warszawskiego. Przyjê³a m.in.
nowe formy organizacyjne, sposób uzupe³niania szeregów i nieznane dot¹d
formacje z ich charakterystycznym umundurowaniem i uzbrojeniem. Jakkolwiek zasadniczy trzon polskiej kawalerii tworzy³y pu³ki regularne, to jednak
miêdzy 1806 a 1813 rokiem trzykrotnie odwo³ywano siê do pospolitego ruszenia szlachty. Cech¹ charakterystyczn¹ tej formacji by³a obecnoæ w chor¹gwiach towarzyszy (rycerzy), obok oficerów i pocztowych. Towarzysze, zgodnie zreszt¹ z dawnymi tradycjami, wyrêczali siê pocztowymi [...] w przykrzejszych okolicznociach s³u¿by i wykorzystywali ich do pos³ug osobistych
jak s³u¿bê dworsk¹. Poza tym wspólnie z oficerami wspó³uczestniczyli
w podejmowaniu decyzji o dzia³aniach bojowych. W 1806 i 1807 r. pospolite
ruszenie powiela³o odwieczne przywary znane ju¿ z okresu Rzeczypospolitej,
a wiêc brak dyscypliny, wykroczenia przeciwko prawu, samowolê, rabunki,
nak³adanie nieuzasadnionych kontrybucji, a nawet ³upieskie wyprawy. Próby
reorganizacji, maj¹ce na celu nadanie pospolitemu ruszeniu charakteru wojska regularnego, zawiod³y. Ogólna liczba pospolitaków nie przekroczy³a 5 tys.
(w lutym 1807 r.  4,8 tys.). Czeæ z nich walczy³a w samodzielnym korpusie
jazdy powstañczej (dowodzonym przez gen. Wincentego Aksamitowskiego,
1 Tekst nie obejmuje oddzia³ów formowanych w 1812 roku na Litwie (by³y one podporz¹dkowane w³adzom Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego do 1813 roku, gdy komendê nad nimi obj¹³
ks. Józef Poniatowski) oraz tych formacji jazdy, które od pocz¹tku swego bytu pozostawa³y na
¿o³dzie Francji, np. pu³ku szwole¿erów gwardii, pu³ków 7. i 8. szwole¿erów lansjerów.
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a nastêpnie gen. Micha³a Sokolnickiego), ale wiêkszoæ stopniowo porzuca³a
szeregi walcz¹cych lub przechodzi³a do pu³ków regularnych2. Ponownie do
pospolitego ruszenia odwo³ano siê w 1809 r. w trakcie wojny z Austri¹3 oraz
w 1813 r. po klêsce Napoleona w Rosji. W tym ostatnim wypadku do walki
stanê³o tylko kilkaset osób (23 II 1813 r.  oko³o 400 jedców, a spodziewano
siê 4 tys.)4.
Regularne pu³ki kawalerii powstawa³y od koñca 1806 r. £¹czy³y w swoich szeregach rekruta dymowego, ochotników i pospolitaków. W czerwcu
1807 r. otrzyma³y numery od 1. do 6. (1., 4., 5. psk i 2., 3., 6. pu³)5. Jesieni¹
1807 r. liczy³y one 5,2 tys. ¿o³nierzy i 4,8 tys. koni6 , a w marcu 1809 r. 6,2 tys.
¿o³nierzy7. W nastêpstwie wojny z Austri¹ w 1809 r. liczba pu³ków jazdy
wzros³a do 16. Nowe tworzono w oparciu o ochotników, pospolite ruszenie i
pobór na terenie Ksiêstwa (7., 9. pu³, 10. phuz) i zaboru austriackiego (13.
phuz, 14. pkir., 8., 11., 12., 15., 16. pu³)8. 14 XI 1809 r. jazda polska liczy³a
ju¿ 14, 5 tys. koni, a w 1810 r. zgodnie z etatem  12,7 tys.9. Najliczniejsz¹
kawaleriê Ksiêstwo wystawi³o do wojny z Rosj¹ w 1812 r. Ju¿ 15 stycznia
osi¹gnê³a ona stan 16,3 tys. ¿o³nierzy10. O skali wysi³ku Polaków w kampanii rosyjskiej wiadczy fakt, i¿ jazda Ksiêstwa na jej pocz¹tku stanowi³a
oko³o 18% jazdy Wielkiej Armii. W toku dzia³añ wojennych kawaleria polska,
tak jak ca³a jazda Wielkiej Armii, topnia³a w zatrwa¿aj¹cym tempie.
W odwrocie spod Moskwy nie pomog³o jej nawet kucie koni na ostro11.
2 B. Gembarzewski, Wojsko polskie, Ksiêstwo Warszawskie 18071815 [dalej WP 1807],
Warszawa 1912, s. 270; J. Albrecht, Z dziejów jazdy Ksiêstwa Warszawskiego. Przyczynek historyczno-organizacyjny do lat 18061808, Warszawa 1922, s. 913, 1421, 68; J. Grobicki, Rozwój
i dzieje kawalerii Ksiêstwa Warszawskiego, cz. 1, Przegl¹d Kawaleryjski, t. 11: 1934, nr 4,
s. 392394; J. Staszewski, Wojsko polskie na Pomorzu w roku 1807, Gdañski 1958, s. 92 (ród³o
cytatu); H. Kroczyñski, Wojsko Polskie na Pomorzu Zachodnim i Krajnie w 1807, Warszawa
1990, s. 7071, 113.
3 Oddzia³y pospolitego ruszenia formowano na terenie Ksiêstwa Warszawskiego i w Galicji. Gembarzewski, WP 1807, s. 272273, 277278; Grobicki, op. cit., cz. 1 s. 410; B. Paw³owski,
Wojna polsko-austriacka 1809, Warszawa 1999, s. 125, 219, 234.
4 Gembarzewski, WP 1807, s. 127, 279281; M. £ukasiewicz, Armia ksiêcia Józefa, Warszawa 1986 , s. 51, 55, 5861.
5 W tekcie u¿yto nastêpuj¹cych skrótów: BLK  Brygada Lekkiej Kawalerii, DLK
 Dywizja Lekkiej Kawalerii; KrK  Korpus rezerwowej Kawalerii; phuz  pu³k huzarów, pkir
 pu³k kirasjerów, psk  pu³k strzelców konnych, pu³  pu³k u³anów.
6 Albrecht, Z dziejów, s. 43-44; Grobicki, op. cit., cz. 1, s. 401402.
7 Gembarzewski, WP 1807, s. 117, do tej liczby nie wliczono 1,8 tys. ¿o³nierzy i 1,1 tys.
koni w zak³adach, tj. oddzia³ach zapasowych.
8 Grobicki, op. cit., cz. 1, s. 411.
9 Gembarzewski, WP 1807, 118-120, 122, 150. 1 XI 1810 r. 12,1 tys. ¿o³nierzy i koni, przy
czym 9. pu³ od 30 XII 1811 r. znalaz³ siê na ¿o³dzie francuskim.
10 Gembarzewski, WP 1807, s. 124, z tego 279 oficerów i 1341 ¿o³nierzy w zak³adach.
Przed wojn¹ z Rosj¹ na koszt Napoleona powiêkszano pu³ki jazdy o 200 ludzi (w kompanii 25).
11 J. Grobicki, Rozwój i dzieje kawalerii Ksiêstwa Warszawskiego, cz. 2, Przegl¹d Kawaleryjski, t. 11: 1934, nr 5, s. 543; M. Kukiel, Wojna 1812 roku, t. 1, Kraków 1937, s. 301;
P. A. Austin, 1812. Wielki Odwrót, opowieci tych co prze¿yli, Gdañsk 2005, s. 86, 99100, 127;
T. Strze¿ek, Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym. Mobilizacja i podstawy
funkcjonowania w wojnie, Olsztyn 2006, s. 13, 534.
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W trakcie kampanii na terenie Litwy rozpoczêto formowanie kolejnych pu³ków (na mocy dekretu Napoleona z 1 VII 1812 r.). Podlega³y one Komisji
Rz¹dowej Tymczasowego W. Ks. Litewskiego. By³y to 17., 18., 19., 20. pu³,
21. psk i 3. pu³k szwole¿erów. Powsta³y te¿ mniejsze oddzia³y np. szwadron
Tatarów czy szwadron ¿andarmów konnych12. Formacje litewskie w³¹czy³y
siê do dzia³añ bojowych pod koniec kampanii, ale nie zrekompensowa³y strat
poniesionych przez kawaleriê Ksiêstwa Warszawskiego w Rosji. Pobór zwyk³y, pobór jednego jedca z 50 dymów do lekkiej kawalerii, pospolite ruszenie i ochotnicy tak¿e nie byli w stanie tego dokonaæ. 1 I 1813 r. kawaleria
polska liczy³a 5,9 tys. ¿o³nierzy i 4,6 tys. koni. Na tê liczbê z³o¿yli siê ¿o³nierze, którzy ocaleli z kampanii rosyjskiej, a tak¿e 2,2 tys. ¿o³nierzy z zak³adów
kawalerii13. W maju 1813 r., przed reorganizacj¹, kawaleria Ksiêstwa liczy³a
w 17 pu³kach (z litewskimi 18. i 20. pu³, ale bez 9. pu³) 395 oficerów, 8,5 tys.
podoficerów i ¿o³nierzy z 7,5 tys. koni14. Napoleon reorganizuj¹c wojska
Ksiêstwa, które przesz³o na ¿o³d francuski, faktycznie zredukowa³ liczbê pu³ków kawalerii do jedenastu. 5. psk w³¹czono do 1. psk, 11. pu³ do 3. pu³,
12. pu³ do 8. pu³, a 10. phuz do 13. phuz. Dwa pu³ki litewskie w³¹czono do
formacji Ksiêstwa  18. pu³ do 6. pu³, a 20. pu³ do 16. pu³. W korpusie gen.
Jana H. D¹browskiego na bazie 4. psk powsta³ 4. pu³. Znaleli siê w nim
oficerowie i ¿o³nierze z kilku pu³ków. Z trzech pu³ków stra¿y przedniej sformowano pu³k krakusów15. Do kampanii jesiennej 1813 r. Polacy wystawili
w 10 pu³kach (bez 9. pu³) oko³o 6 tys. szabel (czyli ludzi zdolnych do boju).
Gdy doliczymy do tego pu³k szwole¿erów gwardii (1,5 tys. szabel), 7. pu³k
lansjerów (600 szabel), 8. pu³k lansjerów (300 szabel), 9. pu³ w Gdañsku (443
szable) da to ³¹cznie oko³o 8,8 tys., szabel16, a z litewskim 17. pu³  9,4 tys.
szabel. Stanowi³o to blisko 2025% jazdy jak¹ dysponowa³ Napoleon przed
kampani¹ jesienn¹17.
W kampanii 1813 r. kawaleria polska ponios³a bardzo dotkliwe straty.
20 XI 1813 r. w Sedanie w omiu pu³kach (2., 3., 4., 8., 16. pu³, 1. psk,
p. krakusów i 13. phuz.) oraz dwóch kompaniach Gwardii Honorowej (utwo12 Gembarzewski, WP 1807, s. 124125; £ukasiewicz, op. cit., s. 22, 5051, 65, 83, 102,
105106, 119. Pu³ki litewskie nie zakoñczy³y organizacji przed koñcem kampanii. W 1813 r.
przesz³y pod dowództwo ks. Józefa Poniatowskiego zgodnie z wol¹ Napoleona.
13 Gembarzewski, WP 1807, s. 125125. W 1812 roku zmobilizowano tak¿e 1,3 tys. jazdy
w ramach Gwardii Narodowej; £ukasiewicz, op. cit., s. 50, 5758.
14 A. M. Ska³kowski, O czeæ imienia polskiego, Lwów 1908, s. 1867.
15 Gembarzewski, WP 1807, s. 139, 161; Grobicki, op. cit., cz. 2, s. 546549; £ukasiewicz,
op. cit., s. 172173, 176, 206. W 1. psk znaleli siê tak¿e ¿o³nierze z 4. psk. Reorganizuj¹c
kawaleriê pu³ków nie zlikwidowano, a jedynie po³¹czono z silniejszymi.
16 J. Za³uski, Wspomnienia, Kraków 1976, s. 271; Gembarzewski, WP 1807, s. 150;
M. Kukiel, Dzieje orê¿a polskiego w epoce napoleoñskiej 17951815, Poznañ 1912, s. 404405;
Grobicki, op. cit., cz. 2, s. 548; J. Pachoñski, Genera³ Jan Henryk D¹browski 17551818,
Warszawa 1981, s. 550; £ukasiewicz, op. cit., s. 177, 180, 210211.
17 M. Kukiel, Wojny napoleoñskie, Warszawa 1927, s. 246; R. Bielecki, Encyklopedia wojen
napoleoñskich, Warszawa 2001, s. 278.
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rzona z oficerów) liczy³a 2,1 tys. ¿o³nierzy (w tym 374 oficerów) i 2 tys. koni,
a 8 XII 2,6 tys. ludzi i 1,3 tys. koni18. Oznacza³o to, i¿ jazda IV korpusu
(patrz str. 91) w porównaniu do stanu z lipca straci³a 51% ludzi, a sam tylko
pu³k krakusów 65% ludzi i 82% koni19. W kampanii 1814 r. kawaleria polska
podtrzyma³a swoj¹ s³awê. Polaków uznano za najlepszych kawalerzystów.
Ju¿ w czerwcu 1813 r. Napoleon podobno nakaza³, aby ka¿dy oficer polskiej
kawalerii przechodz¹c do kawalerii francuskiej by³ awansowany o jeden stopieñ wy¿ej od posiadanego20 . Na prze³omie 1813 i 1814 r. francuski sztab
generalny i ministerstwo wojny zamierza³o ocala³ych piechurów polskich
(1, 4 tys.) wcieliæ do pu³ków jazdy, a te z kolei poprzydzielaæ do oddzia³ów
francuskich. Planowano tak¿e odtworzyæ 7. i 8. pu³ki lansjerów, a Legii Nadwilañskiej pieszej dostarczyæ ch³opskich koni i przekszta³ciæ w polskich
kozaków. Ostatecznie na mocy dekretu Napoleona (z 18 XII 1813 r.)
w styczniu 1814 r. zorganizowano dwa pu³ki u³anów (1. i 2.), pu³k krakusów
dokompletowano do 800 szabel i przekszta³cono w pu³k eklerów (èclaireurs
 zwiadowców), dalszych 800 ¿o³nierzy przeznaczono do 3. pu³ku eklerów
gwardii21. W kampanii 1814 r. udzia³ polskich kawalerzystów (licz¹c ze szwole¿erami gwardii) w ca³oci jazdy armii napoleoñskiej znacznie wzrós³, mimo
¿e na front kierowano ich stopniowo, w miarê jak uzyskiwali konie, ekwipunek i broñ (np. 1. i 2. pu³ w styczniu wystawi³ do boju tylko 293 jedców
z ponad tysi¹ca obecnych w Sedanie)22. Na pocz¹tku marca 1814 r. w trzech
dywizjach kawalerii gwardii Wielkiej Armii na 5,5 tys. ¿o³nierzy by³o 2,6 tys.
Polaków23. W listopadzie 1814 r., w nowej rzeczywistoci politycznej, w oczekiwaniu na decyzje mocarstw w sprawie przysz³oci Ksiêstwa Warszawskiego
18 pu³ków kawalerii (wliczaj¹c krakusów, 1. i 2. pu³, a bez szwole¿erów
gwardii, 7. i 8. pu³ku lansjerów oraz pu³ków litewskich) liczy³o 681 oficerów
i 6458 ¿o³nierzy24.
Od pocz¹tku swego istnienia regularna kawaleria Ksiêstwa ró¿ni³a siê
od jazdy Rzeczpospolitej przedrozbiorowej. Przes¹dzi³y o tym proporcje miê18 Ska³kowski, op. cit., s. 410; Grobicki, op. cit., cz. 2, s. 555556; Pachoñski, op. cit.,
s. 587, 593, w Sedanie 1 I 1814 roku jazda liczy³a 2,1 tys. ¿o³nierzy i 1,4 tys. koni. Dwa pu³ki
z 20. brygady, a tak¿e 7. pu³k lansjerów uczestniczy³y w obronie Drezna i w listopadzie 1813 r.
 wbrew porozumieniom kapitulacyjnym  zmuszone zosta³y do zdania broni. 9. pu³ bi³ siê
w Gdañsku, a 17. pu³ w pó³nocnych Niemczech i Danii.
19 Grobicki, op. cit., cz. 2, s. 556; Pachoñski, op. cit., s. 587; £ukasiewicz, op. cit., s. 210.
20 Gembarzewski, WP 1807, s. 132; Grobicki, op. cit., cz. 2, s. 547.
21 F. Gajewski, Pamiêtniki, t. 1, Poznañ 1913, s. 388; Gembarzewski, WP 1807, s. 131132,
164166; Grobicki, op. cit., cz. 2, s. 556558; R. Bielecki, A. Tyszka, Da³ nam przyk³ad Bonaparte. Wspomnienia i relacje ¿o³nierzy polskich 17961815, t. 2, Kraków 1984, s. 239; R. Bielecki,
Wielka Armia, Warszawa 1995, s. 476.
22 Grobicki, op. cit., cz. 2, s. 556558; Pachoñski, op. cit., s. 595596, 25 I 1814 roku
w trzech pu³kach jazdy znajdowa³o siê 2,2 tys. kawalerzystów i 1,4 tys. koni, a 8 II  1,7 tys.
lansjerów i eklerów.
23 Bielecki, Wielka, s. 245245.
24 Gembarzewski, WP 1807, s. 134135, 137, 139, 142, 145, 147, 149, 150, 152153, 155156,
158164, 166167.
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dzy kawaleri¹ a innymi rodzajami wojsk25. Po 1806 r. kawaleria nie zajmowa³a w armii tak silnej pozycji jak w koñcu XVIII wieku26. Ju¿ w planie
poboru z 14 XI 1806 r., przygotowanym przez gen. Jana Henryka D¹browskiego zak³adano, ¿e na jednego ¿o³nierza jazdy przypadaæ bêdzie 4,8 ¿o³nierza
piechoty. Etat armii z 26 I 1807 r. utrwali³ ten stan27. Z czasem proporcje
zmienia³y siê na korzyæ jazdy. W oddzia³ach obecnych w Ksiêstwie Warszawskim przed wybuchem wojny z Austri¹ (IV 1809 r.) stosunek formacji pieszych
(piechoty, artylerii, saperów) do kawalerii kszta³towa³ siê na poziomie 3,7 do 1
(gdybymy liczyli sam¹ piechotê wyniós³by 3,2 do 1), a w listopadzie 1809 r.
z oddzia³ami galicyjsko-francuskimi 2,4 do 1 (przy uwzglêdnieniu formacji
nieobecnych w Ksiêstwie wynosi³ 4,4 do 1). Etat armii Ksiêstwa z 20 III 1810
r. przewidywa³, i¿ na 3,6 ¿o³nierza pieszego przypadaæ mia³ jeden konny. Jazda
by³a liczniejsza po wyniszczaj¹cej kampanii w Rosji. 11 I 1813 r. w wojsku
Ksiêstwa stosunek formacji pieszych do konnych wynosi³ 1 do 1, a w koñcu
marca 1,4 do 1. W maju 1813 roku  przed reorganizacj¹ armii  2,5 do 1.
W trakcie kampanii 1813 r. (w VIII korpusie, IV KrK) osi¹gn¹³ 1,6 do 1 na
korzyæ pieszych, a 1814 r. wróci³ do stanu 1 do 128.
Miêdzy 1806 a 1808 rokiem zmieni³ siê sposób uzupe³niania szeregów
kawalerii polskiej. Do 1808 r. rekruta pozyskiwano poborem dymowym
(jedziec z 10 lub 40 dymów), a nastêpnie poborem wzorowanym na francuskim29. Szeregowi i podoficerowie pochodzili ze wszystkich stanów spo³ecznych. Jak wynika z kontroli (wykazów ewidencji osobowej) przez 16 pu³ków
kawalerii miêdzy 1806 a 1811 rokiem przewinê³o siê ponad 25 tys. oficerów,
podoficerów i ¿o³nierzy (w tym przez pierwsze szeæ pu³ków miêdzy latami
1806/7 a 1810/11  11, 4 tys. a przez pozosta³e w przedziale miêdzy 1809
a 1810/12 rokiem  13, 7 tys.30 W korpusie oficerskim dominowali przedstawiciele szlachty s³u¿¹cy w przedrozbiorowej armii Rzeczpospolitej (w tym
uczestnicy powstania kociuszkowskiego), legionach, armii francuskiej oraz
25 W pierwszej po³owie stulecia przyjêto za H. Jominim, i¿ stosunek proporcjonalny kawalerii do pozosta³ych rodzajów wojsk powinien wynosiæ 1 do 5 na terenach p³askich i 1 do 9 na
terenach górskich. W wojnach napoleoñskich z lat 18001815 proporcje poszczególnych rodzajów wojsk oscylowa³y wokó³ tych liczb, ale z regu³y na korzyæ kawalerii. Wyj¹tkiem by³a armia
rosyjska, dysponuj¹ca liczn¹ kawaleri¹ regularn¹ i nieregularn¹. Carl von Clausewitz by³ bardziej powci¹gliwy w ocenie stosunku poszczególnych broni. C. Clausewitz, O wojnie, Lublin
1995, s. 319329; Strze¿ek, op. cit., s. 36.
26 W armii przedrozbiorowej, nawet po reformach Sejmu Wielkiego, stosunek jazdy do
formacji pieszych mia³ kszta³towaæ siê na poziomie 1 do 2. Osi¹gniêto go dopiero w powstaniu
kociuszkowskim. Powstanie Kociuszkowskie 1794. Dzieje militarne, t. 1, Warszawa 1994,
s. 5960, 65, 301, 303, t. 2, s. 15, 47, 60, 82, 156, 253; A. Wolañski, Wojna polsko-rosyjska 1792,
Warszawa 1996, s. 147, 158, 245, 373, 569.
27 Albrecht, Z dziejów, s. 56; Zarys dziejów wojskowoci polskiej do roku 1864, t. 2,
Warszawa 1966, s. 313; H. Kroczyñski, op. cit., s. 64.
28 Gembarzewski, WP 1807, s. 130; Pachoñski, op. cit., s. 550552, 554, 587; £ukasiewicz,
op. cit., s. 50, 129, 177, 210211; Bielecki, Wielka, s. 454455, 461, 463469.
29 Zarys dziejów, s. 310, 323; £ukasiewicz, op. cit., s. 5758.
30 Gembarzewski, WP 1807, s. 132160.
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w mniejszym stopniu w armii austriackiej, pruskiej i rosyjskiej. Do tego
dochodzili liczni ochotnicy przewa¿nie ze stanu szlacheckiego. W 1808 r.
w 3. pu³ku u³anów i 4. pu³ku strzelców konnych na 70 oficerów  26 wywodzi³o siê z armii Rzeczpospolitej i legionów, 36 z powstañ wojewódzkich,
czterech z armii pruskiej, trzech z austriackiej, a jeden z rosyjskiej31.
Kawaleria Ksiêstwa przyjê³a szereg rozwi¹zañ francuskich. W pu³kach
pojawi³y siê rady administracyjne (nadzorowa³y finanse, ekwipunek, umundurowanie i ¿ywienie ¿o³nierzy itp.), stopnie wojskowe (np. genera³a brygady,
szefa szwadronu, sztandarowego), wzory mundurów (np. strzelców konnych,
huzarów, kirasjerów), wyposa¿enie i uzbrojenie. Pod wzglêdem organizacyjnym pu³ki kawalerii polskiej, podobnie jak francuskiej, dzieli³y siê na szwadrony, a te z kolei na kompanie (po dwie w szwadronie), które faktycznie
by³y szwadronami manewrowymi i bojowymi. Ró¿nice dotyczy³y liczby oficerów, podoficerów i ¿o³nierzy oraz szwadronów etatowych w pu³ku (w styczniu
1807 r.  6 szw., w marcu 1807 r.  3 szw., w 1809 roku  2 szw. bojowe
i trzeci zak³adowy, a w 1810 r. 4 szw.). W 1812 r. pu³ki przydzielone do
dywizji piechoty mia³y 4 szwadrony , a pozosta³e w brygadach kawalerii
rezerwowej tylko 3. W czerwcu 1813 r. Napoleon ustali³ sk³ad pu³ku na
4 szwadrony32. Jazda Ksiêstwa Warszawskiego nie dysponowa³a jednolitym
regulaminem. Panowa³a wiêc du¿a dowolnoæ w szkoleniu poszczególnych
pu³ków (zdarza³o siê, ¿e posiada³y one w³asne regulaminy, jak np. 4. psk)33.
Powszechnie jednak w musztrze stosowano system trójkowy34, a w armii
francuskiej dwójkowy35. W praktyce, gdy kawaleria polska wspó³dzia³a³a
z francusk¹, ta ró¿nica nie sprawia³a trudnoci walce pod warunkiem, ¿e
polscy oficerowie znali komendy w jêzyku francuskim36.
31 Fredro Aleksander, Trzy po trzy, Warszawa 1987, s. 405407; Gembarzewski, WP 1807,
s. 117; Albrecht, Z dziejów, s. 63 przypis; J. Staszewski, Walki kawaleryjskie pod Mirem
i Romanowem 1812, Poznañ 1934, s. 1119; Pachoñski, op. cit., s. 405407.
32 H. Dembiñski, Niektóre wspomnienia o dzia³aniach korpusu polskiego pod dowództwem
Xsiêcia Józefa Poniatowskiego w roku 1813 przez naocznego wiadka Jenera³a Henryka Dembiñskiego, naówczas kapitana jazdy, Pamiêtniki Polskie, t. 3, Pary¿ 1845, s. 129; Za³uski, op. cit.,
s. 74, 81, 313, 315; Gembarzewski, WP 1807, s. 116, 119, 122, 124; Staszewski, Walki, s. 2;
Grobicki, op. cit., cz. 1, s. 400401, 416; £ukasiewicz, op. cit., s. 209210; R. Morawski,
H. Wielecki, Wojsko Ksiêstwa Warszawskiego. Kawaleria, b.r. i m.w., s. 8, 16, 29, 32.
33 I. Lubowiecki, Pamiêtniki, Lublin 1997, s. 117; Grobicki, op. cit., cz. 1, s. 405; Staszewski, Walki, s. 11; Paw³owski, Wojna, s. 56; R. Morawski, H. Wielecki, op. cit., s. 22.
34 Kompania dzieli³a siê na trzy plutony, a pluton na szóstki i trójki. Jeden z regulaminów
zalecanych przez gen. Aleksandra Ró¿nieckiego do szkolenia jazdy, polski z 1790 roku, nakazywa³ obroty czwórkami lub trójkami, a francuski z 1804 r. tylko czwórkami. Gajewski, op. cit.,
t. 1, s. 179; Za³uski, op. cit., s. 315; J. Albrecht, Generalny inspektor jazdy gen. dyw. Ró¿niecki
i jego lustracje pu³ków jazdy Ksiêstwa Warszawskiego w 1808 roku, Bellona, 1922, t. 5, z. 2,
s. 116; Grobicki, op. cit., cz. 1, s. 405; Zarys, s. 313; R. Morawski, H. Wielecki, op. cit., s. 17;
Paw³owski, Wojna, s. 56.
35 Za³uski, op. cit., s. 81, 315. Szwadron bojowy, czyli kompania, dzieli³ siê na cztery
plutony, a pluton na czwórki i dwójki.
36 F. Sznayde, Wypisy do teorii Jazdy u³o¿one jako notatki wyrywkowe bez zwi¹zku
i przeznaczone jedynie tylko w pomoc pamiêci uczêszczaj¹cych na ustne kursa Teorii Jazdy,
Pary¿ 1834, s. 181182; Austin, 1812. Wielki odwrót, s. 338.
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Bardzo póno wprowadzono w kawalerii polskiej podzia³ na kawaleriê
dywizyjn¹ lub korpusow¹ (przy dywizjach piechoty i korpusach z³o¿onych
z ró¿nych rodzajów wojsk) i rezerwow¹, zwan¹ te¿ samodzieln¹ (zdolna do
samodzielnych dzia³añ przy wsparciu, co najwy¿ej, artylerii konnej). Pocz¹tkowo pu³ki by³y przydzielone do formacji piechoty w poszczególnych legiach.
W 1808 r. armiê polsk¹ podzielono na trzy dywizje, a ka¿da z nich dysponowa³a dwoma pu³kami jazdy. W 1809 r., w trakcie dzia³añ wojennych, tworzono tymczasowo wiêksze, samodzielne, oddzia³y jazdy w sile kilku pu³ków, np.
w pierwszych dniach wojny 34 pu³ki zgrupowano pod wodz¹ gen. Aleksandra Ró¿nieckiego, na prze³omie czerwca i lipca podzielono jazdê na stra¿
przedni¹ (jeden pu³k), korpus g³ówny (trzy pu³ki) i rezerwê (dwa pu³ki). Do
kawalerii dodano lekk¹ piechotê (wolty¿erów) i artyleriê konn¹. Dopiero
w 1811 r. (po 17 V) do ka¿dej z trzech dywizji piechoty przydzielono po
brygadzie kawalerii, a z dziewiêciu pozosta³ych utworzono trzy samodzielne
brygady. W wojnie z Rosj¹ 16 pu³ków Ksiêstwa funkcjonowa³o, jako jazda
dywizyjna i rezerwowa. Piêæ pu³ków porozdzielano miêdzy korpusy rezerwowej kawalerii i korpusy Wielkiej Armii. Szeæ pu³ków utworzy³o dywizjê we
francuskim IV korpusie rezerwowej kawalerii. Pozosta³ych piêæ pu³ków, jako
jazda dywizyjna, w trzech brygadach, wesz³o w sk³ad polskiego V Korpusu
Wielkiej Armii ks. Józefa Poniatowskiego. Dowodzi³ nimi gen. Micha³ Kamieñski. W sierpniu 1812 r., jeszcze przed bitw¹ pod Smoleñskiem, korpus
zreorganizowano. Dwie brygady kawalerii po³¹czono w dywizjê37. W czerwcu
1813 r. z rozkazu Napoleona utworzono z pu³ków Ksiêstwa rezerwowy korpus kawalerii (IV KrK) oraz brygadê kawalerii, która wchodz¹c w sk³ad VIII
korpusu piechoty stanowi³a jego jazdê korpusow¹. Przy korpusie gen. D¹browskiego tak¹ funkcjê pe³ni³a jedna brygada z IV korpusu38.
Z rodzajów kawalerii bezwzglêdnie dominowa³y pu³ki lekkie  u³anów
(11), strzelców konnych (3), huzarów (2) i krakusów (1). Obecnoæ licznych
pu³ków u³añskich, uzbrojonych w lance i posiadaj¹cych polski mundur narodowy (kurtki i rajtuzy granatowe, czapki rogate) by³a charakterystycznym
elementem polskiej jazdy. Obecnoæ u³anów i strzelców konnych rodzi³a powa¿ne problemy, gdy¿ przynajmniej do 1809 r. polscy dowódcy nie rozró¿niali
taktycznego zastosowania u³anów od strzelców konnych odmiennie uzbrojonych. Dosz³o do tego, i¿ w 1809 r. odebrano szaserom karabinki i uzbrojono
w lance. W 1813 r. ju¿ nie tylko u³ani i szaserzy, ale tak¿e huzarzy i krakusi
37 Gembarzewski, WP 1807, s. 122; M. Kukiel, Jazda polska nad Moskw¹. Bitwa pod
Mo¿ajskiem 7 wrzenia 1812, Poznañ 1925, s. 24; Paw³owski, Wojna, s. 416; A. Dusiewicz,
Tarutino 1812, Warszawa 2004, s. 57.
38 A. Su³kowski, Listy do ¿ony z wojen napoleoñskich, Warszawa 1987, s. 252, 299; Gembarzewski, WP 1807, s. 122, 124125, 128130; Kukiel, Jazda, s. 23; Grobicki, op. cit., cz. 2,
s. 541, 546, 550; Kukiel, Wojna, t. 1, s. 145; Staszewski, Walki, s. 3, 17; £ukasiewicz, op. cit.,
s. 209210; Paw³owski, Wojna, s. 416; Bielecki, Wielka, s. 457458, 469471. Od 1 VI 1813 r.
oddzia³y ks. Józefa Poniatowskiego przesz³y na ¿o³d francuski. Korpus obserwacyjny gen.
J. H. D¹browskiego op³acany by³ przez Francuzów od stycznia 1813 roku.
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pos³ugiwali siê w boju lancami39. Krakusi stanowili wyj¹tkow¹ formacjê,
nieznan¹ wczeniej ani w armii polskiej, ani we francuskiej. Po wyprawie do
Rosji w 1812 r., odtwarzaj¹c armiê Ksiêstwa Warszawskiego, zarz¹dzono
pobór jednego jedca z 50 dymów do pu³ków lekkiej jazdy. Planowano zebranych 12,6 tys. ludzi podzieliæ na szwadrony po 500 szabel i przy³¹czyæ do
regularnych pu³ków jako lekkie oddzia³y posi³kowe (éclaireus). Ostatecznie
uda³o siê zebraæ tylko oko³o 2 tys. jedców s³abo wyszkolonych i na marnych
koniach, co nie pozwoli³o na wykorzystanie ich zgodnie z planem. Utworzono
z nich (w kwietniu 1813 r.) trzy pu³ki stra¿y przedniej po oko³o 500 szabel,
a resztê na gorszych koniach odes³ano do piechoty. W czerwcu z tych trzech
pu³ków utworzono jeden pu³k krakusów w sile 880 szabel. Formacja ta swoim sposobem walki przypomina³a nieregularne pu³ki rosyjskie (kozaków).
Krakusów nie uczono skomplikowanych manewrów taktycznych. Dysponowali oni nawet uproszczonym regulaminem. Pu³k przemieszcza³ siê i manewrowa³ k³usem (a nie stêpa), pos³uguj¹c siê buñczukiem do sygnalizowania
komend ruchów. Jak zauwa¿y³ Franciszek Gajewski, krakusi nacierali mia³o, byli niezmordowani. Odznaczyli siê w walkach z lekk¹ jazd¹ rosyjsk¹
tak, ¿e we wrzeniu 1813 r. Napoleon zachwycony pigmejami ¿¹da³ ich
tysiêcy dla swojej armii. W ten sposób krakusi stali siê pierwowzorem dla
nowego typu jazdy francuskiej (trzech pu³ków eklerów gwardii). Po reorganizacji dokonanej na pocz¹tku 1814 r. pu³k krakusów, jako pu³k eklerów zmieni³ sukmanê i rogatywkê na mundur przypominaj¹cy ubiór Czerkiesów40.
W armii Ksiêstwa Warszawskiego ciê¿k¹ kawaleriê reprezentowa³ tylko jeden
pu³k kirasjerów (utworzony w 1809 r. formalnie przetrwa³ do 14 XI 1814 r.).
W 1813 r. kirasjerzy, ju¿ bez kirysów, wraz z krakusami tworzyli brygadê41.
Najlepsz¹ kawaleri¹ (pod wzglêdem wyszkolenia, umiejêtnoci i dowiadczenia ¿o³nierzy) Polacy dysponowali dopiero w schy³kowym okresie
epoki napoleoñskiej, w kampaniach 1813 i 1814 r. w Niemczech i Francji.
Jak s³usznie zauwa¿y³ Jerzy Grobicki, kawaleria polska [...] przez swoj¹
bitnoæ wysu[nê³a  T.S.] siê na czo³o walcz¹cych podówczas wojsk prawie
ca³ej Europy42 . D³ugo musia³a ona pracowaæ na swoj¹ s³awê.
Chrzest bojowy przesz³a w kampaniach 1806 i 1807 r. Nie by³a jednorodna pod wzglêdem organizacyjnym i kadrowym, gdy¿ tworzy³y j¹ formacje
z³o¿one z ochotników, pospolitego ruszenia, poborowych i dezerterów z armii
zaborczych. Walczy³y one na ró¿nych frontach wojny- na Pomorzu Zachodnim
i Gdañskim, w Prusach Wschodnich i na Mazowszu. G³ównym ich przeciwni39

Paw³owski, Wojna, s. 57; R. Morawski, H. Wielecki, op. cit., s. 16, 44, 93.
Dembiñski, op. cit., s. 126; K. Ko³aczkowski, Wspomnienia, ks. 2, Kraków 1899, s. 3839;
A. Bia³kowski, Pamiêtnik starego ¿o³nierza 18061814, Warszawa 1903, s. 326327, 333334;
Gajewski, op. cit., s. 336, Krakusi byli postrachem jazdy wêgierskiej i pruskiej, ale u³ani
i kozacy dotrzymywali im pola, gdy¿ byli uzbrojeni w lance i spisy; Gembarzewski, WP 1807,
s. 56, 68, 127128, 174175; Pachoñski, op. cit., s. 591; £ukasiewicz, op. cit., s. 209210, 252.
41 £ukasiewicz, op. cit., s. 209210.
42 Grobicki, op. cit., cz. 1, s. 388391.
40
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kiem by³y oddzia³y nieregularne (na Pomorzu pruskie freikorpsy, tj. oddzia³y
z³o¿one z ochotników), a w Prusach i na Mazowszu oddzia³y kozaków armii
rosyjskiej. Napoleon nieustannie naciska³ na polskie w³adze, aby szybciej
formowa³y lekk¹ jazdê do os³ony komunikacji Wielkiej Armii przed licznymi
i napastliwymi zastêpami kawalerii nieprzyjacielskiej43.
W 1806 i 1807 r. polska kawaleria zdobywa³a dowiadczenie w zakresie
s³u¿by os³onowej, zwiadowczej i ³¹cznikowej. W praktyce wype³nia³a zadania
kawalerii nieregularnej, bo taka w wiêkszoci wypadków by³a pomimo wysi³ków organizatorów44. W bitwach odnotowano jej ladow¹ obecnoæ pod Pu³tuskiem45 i I³aw¹ Prusk¹46. Dopiero pod Frydlandem (14 VI) uczestniczy³,
wraz z dywizj¹ gen. D¹browskiego, 5. psk (p³k. Kazimierza Turny), wzmocniony kompani¹ towarzyszy z 6. pu³ (zob. przypis 51). Pu³k ten z powodzeniem atakowa³ zarówno piechotê jak i kawaleriê rosyjsk¹ w bojach o Heinrichsdorf. W pocigu po bitwie jazda Turny dwukrotnie rozbi³a oddzia³y rosyjsko-pruskie pod wsi¹ Wystêpne (Hohenstein nad £yn¹) i w Gierdanach47.
Na prze³omie grudnia 1806 i stycznia 1807 r. rodz¹ca siê regularna jazda
polska i chor¹gwie pospolitego ruszenia stacza³y drobne utarczki (pod Bydgoszcz¹, Borzechowem i pod wsi¹ Ostrowite) z pruskimi freikorpsami (oddzia³
mjr. Stutterheima), oczyszczaj¹c przedpole Bydgoszczy48. Do czerwca oddzia³y
polskie nie uczestniczy³y w bojach prowadzonych przez Napoleona w Prusach
Wschodnich. Ich zadania ogranicza³y siê do ochrony skrzyde³, ty³ów i komunikacji armii francuskiej oraz oblê¿enia Gdañska49. Dlatego te¿ jazda polska
stacza³a wiele potyczek podjazdów, a tak niewiele wiêkszych bitew. Przyk³ad
tych pierwszych dzia³añ dostarczy³ samodzielny oddzia³, z³o¿ony z jazdy pospolitego ruszenia na Pomorzu Zachodnim. Dowodzi³ nim gen. Kosiñski, a od 12 II
1807 r. gen. Sokolnicki. Oddzia³ ten zwalcza³ pruskie freikorpsy dowodzone
przez F. Schilla i R. Krockowa (tworzone w Gdañsku i Ko³obrzegu), oczyszcza³
z nieprzyjaciela teren zdobywaj¹c m.in. Szczecinek, S³upsk i przerywaj¹c komunikacjê miêdzy Gdañskiem a Ko³obrzegiem50.
43

Albrecht, Z dziejów, s. 18.
Staszewski, Walki, s. 4, 67.
45 M. Jackowski, Pamiêtniki podpu³kownika by³ego dowódcy jazdy M
J (18071809),
w: Pamiêtniki Polskie, t. 1, Pary¿ 1844, s. 84, pluton jazdy powstania ³êczyckiego w bitwie
pu³tuskiej ten tylko mia³ udzia³, ¿e by³ w ogniu przy koniach. Francuzi wykorzystali go do
prowadzenia koni marsza³ków i jenera³ów; Gembarzewski, WP 1807, s. 133; Kukiel, Dzieje, s. 161.
46 Kukiel, Dzieje, s. 134; Albrecht, Z dziejów, s. 3435. 300500 szabel pospolitego ruszenia znajdowa³o siê w korpusie marsza³ka N. Soulta.
47 Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 1, s. 190191, 196; Albrecht, Z dziejów, s. 36; Staszewski
Wojsko, s. 275276.
48 Staszewski, Wojsko, s. 6768, 7072; Kroczyñski, op. cit., s. 79.
49 Uczestniczy³y w nim oddzia³y pospolitego ruszenia i legii D¹browskiego (pu³k D. Dziewanowskiego). Oddzia³y pospolitego ruszenia m.in. w marcu 1807 r. zada³y znaczne straty
oddzia³owi mjr. Krockowa (16 jeñców, dzia³o i pojmanie samego Krockowa) oraz wziê³y aktywny
udzia³ w odpieraniu odsieczy dla Gdañska (15 V). Staszewski, Wojsko, s. 164, 203.
50 Albrecht, Z dziejów, s. 18; Staszewski, Wojsko, s. 7879, 81, 9091, 126, 131132;
Kroczyñski, op. cit., s. 84, 100, 119, 122, 136.
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Legia D¹browskiego prowadzi³a samodzielne dzia³ania na Pomorzu
Gdañskim. Odznaczyli siê w nich bardzo nieliczni towarzysze z pu³ku Dominika Dziewanowskiego51, którzy wielokrotnie ratowali z opresji inne formacje, zw³aszcza pospolitaków52. Do sukcesów towarzyszy zaliczyæ nale¿y
starcia pod Borzechowem (11 I 1807 r.), Tczewem (26 I), Pelplinem (17/18 II),
Mi³ob¹dzem (23 II), a do pora¿ek  pod Tczewem (27 I). Pospolite ruszenie
walczy³o ze zmiennym szczêciem. 1 II pod Starogardem 300 pospolitaków
(szwadron wieluñski i szwadron Mazurów) rozbi³o szwadron huzarów pruskich, aby nastêpnie cofn¹æ siê pod naporem nieprzyjaciela. 17 II patrol
oficerski z 1. pu³ku kawalerii narodowej miêdzy Tczewem a Starogardem
rozbi³ 48-osobowy patrol dragonów. Z pora¿ek nale¿y wspomnieæ rozbicie
patrolu powstania inowroc³awskiego pod Rywa³dem (26 I) czy rozproszenie
pospolitego ruszenia sieradzkiego w Skarszewach (z 28 na 29 I)53. Od marca
1807 r. korpus gen. Józefa Zaj¹czka, operuj¹cy nad Omulewem, os³ania³ od
po³udnia le¿a Wielkiej Armii i jej komunikacje z Warszaw¹ i korpusem marsza³ka A. Masseny nad Narwi¹. Jazda polska znalaz³a tu godnego przeciwnika w postaci korpusu gen. P³atowa, którego gros stanowi³y pu³ki kozackie.
Trudno by³o polskim pu³kom dorównaæ kozakom, zw³aszcza w walce podjazdowej. Kozacy odnieli sporo sukcesów w walce z Polakami, np. miêdzy 17
a 19 marca rozbili polski oddzia³ rozpoznawczy bior¹c do niewoli 140 ¿o³nierzy (w tym 60 jazdy), a 25 marca ca³y 1. pu³k kawalerii narodowej bior¹c do
niewoli 4 oficerów, 48 towarzyszy, 179 szeregowych i ponad 400 koni (polec
mia³o 300 dalszych ¿o³nierzy). Ta pora¿ka uwiadomi³a Zaj¹czkowi s³aboæ
jazdy, pozostaj¹cej do jego dyspozycji. Wycofa³ j¹ nawet z pierwszej linii i ca³y
ciê¿ar zadañ os³onowych powierzy³ piechocie. W kwietniu i maju 1807 r.,
je¿eli podejmowano dzia³ania zaczepne lub rozpoznawcze to tylko po³¹czonymi si³ami piechoty i jazdy (boje 8 IV pod Czarnym Piecem oraz 13 IV i 25 V
pod Waplewem)54. Przed 25 marca jazda polska dzia³a³a mielej, wykonuj¹c
podjazdy w g³¹b pozycji rosyjskich (np. 1920 III 300 koni z 1. pu³ku kawalerii narodowej i pospolitego ruszenia wyprawi³a siê na Pasym i Szczytno,
w którym dwukrotnie pobito nieprzyjaciela)55.
Takie czynniki jak ci¹g³a obecnoæ na linii bojowej i ma³o czasu na
szkolenie przyczyni³y siê do tego, i¿ kawaleria po 1807 r. by³a najgorzej
wyszkolonym rodzajem wojsk armii Ksiêstwa Warszawskiego. Brakowa³o jej
51 Towarzysze to ¿o³nierze z pu³ku towarzyszy sformowanego w armii pruskiej w 1800 r.
S³u¿y³a w nim m.in. drobna szlachta z Suwalszczyzny, Podlasia i Mazowsza, a nawet oficerowie
i ¿o³nierze polscy z armii kociuszkowskiej 1794 r. W 1806 r. Polacy dezerterowali z pu³ku
i zasilali formacjê polsk¹, dowodzon¹ przez p³k. Dominika Dziewanowskiego.
52 Pod Skarszewami, a tak¿e miêdzy Tczewem a Starogardem w dniu 17 II. Staszewski,
Wojsko, s. 86, 103.
53 Staszewski, Wojsko, s. 8283, 86, 96, 103104, 120; Kroczyñski, op. cit., s. 94, 97.
54 Podvigi kozakov v Prussi, Sanktpeterburg 1810, s. 42, 5051, 6667; Albrecht, Z dziejów, s. 13, 34, 36, 37; Grobicki, op. cit., cz. 1, s. 398; Staszewski, Wojsko, s. 247248, 250254,
256257.
55 Staszewski, Wojsko, s. 251.
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karnoci i dyscypliny. Wy¿si oficerowie zdobyli praktykê na polach wczeniejszych bitew, ale m³odzi jej nie mieli. Co gorsza, pozbawieni byli tak¿e wiedzy
teoretycznej i wykszta³cenia wojskowego. Pu³ki stanowi³y konglomerat wie¿ych rekrutów, starych kawalerzystów Rzeczpospolitej, legionistów i ¿o³nierzy armii zaborczych. S³u¿yli w niej tak¿e inwalidzi (brakowa³o korpusu
inwalidów). Za najlepsze uznawano 1. psk oraz 2., 3. i 6. pu³. Nie dorównywa³y im wyszkoleniem 4. i 5. pu³ki strzelców konnych56.
Do wojny z Austri¹ kawaleria Ksiêstwa przystêpowa³a w sk³adzie piêciu
pu³ków57. W toku kampanii powsta³y kolejne, przede wszystkim u³anów, ale
nie walczy³y one jako zwarte formacje. Z oddzia³ami austriackimi bi³y siê ich
poszczególne oddzia³y lub pododdzia³y, które scalono dopiero po zakoñczeniu
dzia³añ wojennych58. Przeciwnikiem polskiej kawalerii by³a regularna jazda
austriacka, która w korpusie Ferdynanda dEste na pocz¹tku wojny liczy³a
5,7 tys. szabel (w tym 4,2 tys. lekkiej)59. W toku wojny stare formacje polskiej kawalerii nawi¹za³y równorzêdn¹ walkê z jazd¹ austriack¹ (m.in. przyczyni³a siê do tego powa¿nie lanca, bêd¹ca na uzbrojeniu u³anów oraz strzelców konnych)60. Gorzej by³o z nowo formowanymi oddzia³ami powstañczymi,
zw³aszcza na terenie Ksiêstwa i Nowej Galicji. W Galicji Wschodniej, gdzie
przeciwnikiem Polaków by³y pocz¹tkowo ty³owe formacje przeciwnika, nawet
nowe oddzia³y powstañcze odnosi³y w walce z nimi spektakularne sukcesy.
W 1809 r. polska kawaleria kilkakrotnie operowa³a samodzielnie w wiêkszych zgrupowaniach ni¿ pu³k. Ju¿ na pocz¹tku wojny (miêdzy 15 a 19 IV)
zgrupowanie pod dowództwem gen. Ró¿nieckiego, jako stra¿ przednia, prowadzi³o akcjê rozpoznawcz¹ (dzia³a³a zbyt miêkko i ostro¿nie, a zdobyte
przez ni¹ informacje nie by³y zbyt wiarygodne) i os³ania³o koncentracjê armii
Ksiêstwa na pozycji raszyñskiej bij¹c siê nieustannie z lekk¹ jazd¹ przeciwnika61. W tych dzia³aniach ponios³a ona spore straty62. W samej bitwie
56

Albrecht, Z dziejów, s. 58, 63; Grobicki, op. cit., cz. 1, s. 404407.
4. psk na rozkaz Napoleona (z 21 II 1809 r.) skierowano do Szczecina. Walczy³ na
terenie Pomorza Szwedzkiego i w pó³nocnych Niemczech z antyfrancuskimi oddzia³ami powstañczymi Fryderyka Wilhelma Brunszwickiego i mjr. Ferdynanda von Schilla. Ten ostatni
zniszczony zosta³ przez polskich szaserów w Stralsundzie. Gembarzewski, WP 1807, s. 139;
Lubowiecki, op. cit., s. 113, przypis 7.
58 Staszewski, Walki, s. 4, id¹ w bój, ale s¹ jeszcze czym niesprecyzowanym.
59 Korpus przeznaczony do dzia³añ w Ksiêstwie ró¿ni³ siê sk³adem od przeciêtnego korpusu austriackiej armii. Zamiast dywizji piechoty dodano mu dywizjê kawalerii. Liczniejsza jazda
mia³a u³atwiæ Austriakom szybkie opanowanie Ksiêstwa, a tak¿e zwalczanie licznej polskiej
kawalerii oraz partyzantki. Paw³owski, Wojna, s. 79; R. Romañski, Raszyn 1809, Warszawa
1997, s. 49.
60 Jackowski, op. cit., s. 92; Gembarzewski, WP 1807, s. 142.
61 17 IV mia³a miejsce potyczka pod wsi¹ Konie 4 szwadronów 6. pu³ z huzarami, a 19 IV
tu¿ przed bitw¹ raszyñsk¹, pod Nadarzynem 2. pu³ kilka razy szar¿owa³ na przeciwnika,
podobnie jak 3. i 6. pu³ki u³anów. Lubowiecki, op. cit., s. 8183; Grobicki, op. cit., cz. 1, s. 410;
Paw³owski, Wojna, s. 137138; Romañski, op. cit., s. 78, 8081, 8586, 9396.
62 W potyczce pod wsi¹ Konie 6. pu³ straci³ 2 oficerów, 3 podoficerów, 28 szeregowych,
straty Austriaków to 2 zabitych, 9 rannych i kilku jeñców. Kompania 2. pu³ przed 19 IV straci³a
ju¿ 1 oficera wziêtego do niewoli oraz kilkunastu zabitych i rannych ¿o³nierzy. Lubowiecki,
op. cit., s. 81; Romañski, op. cit., s. 8081; Paw³owski, Wojna, s. 137.
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udzia³ kawalerii polskiej ograniczy³ siê do zabezpieczania flank i ty³ów zgrupowania Poniatowskiego Po jej zakoñczeniu os³ania³a odwrót wojsk polskich
do Warszawy. W toku ca³ej kampanii kawaleria odznaczy³a siê w bitwie pod
Grochowem (25 IV)63, Radzyminem i Koby³k¹64. W bitwie pod Gorzycami (12
VI 1809 r.) jazda wype³nia³ zadania analogiczne do tych z bitwy raszyñskiej.
Kawaleria os³ania³a od czo³a pozycje piechoty i artylerii, a w chwili natarcia
austriackich wojsk cofnê³a siê na ty³y, tworz¹c rezerwê na poszczególnych
odcinkach zmagañ. Czynnie zaanga¿owa³a siê do walki pod D¹brow¹ i Wrzawami, gdzie przy jej pomocy (w walkach uczestniczy³y oddzia³y 3. pu³ i 5. psk)
piechota odpar³a natarcie przeciwnika, w tym kirasjerów. Gorzej kawaleria
polska wype³nia³a zadania rozpoznawcze i os³onowe w bitwie pod Jankowicami (11 VI). Gen. Zaj¹czek dysponowa³ w niej 400 szablami z nowo organizowanych pu³ków (m.in. 10. phuz i 7. pu³). Przed bitw¹ doskona³¹ postaw¹
b³ysn¹³ szwadron dowodzony przez mjr. Andrzeja widerskiego, który star³
siê ze stra¿¹ przedni¹ korpusu austriackiego w sile 2 szwadronów huzarów
i 3 kompanii piechoty. Szwadron polski kontratakowa³, ale ostatecznie uleg³
przewadze przeciwnika. W trakcie bitwy s³abo wyszkolona i niedowiadczona
kawaleria zmuszona zosta³a do odwrotu za w³asn¹ piechotê65.
Nie tylko jednak bitwy anga¿uj¹ce znaczne si³y decydowa³y o przebiegu
wojny. W codziennej s³u¿bie kawaleria stacza³a mnóstwo mniejszych potyczek. Ju¿ 18 IV pod Wygod¹ (Grzybowem) odznaczyli siê szaserzy z 5. pu³ku.
Trzy dni póniej przy rogatkach Szmulowskich na Pradze kpt. Piotr £agowski z 28 u³anami 2. pu³ rozpêdzi³ 80 huzarów66. 7 V w Kocku szwadron
5. psk wypar³ z miasta szwadron huzarów, przy czym Polacy stracili pp³k.
Berka Joselewicza rozsiekanego przez huzarów, mimo ¿e chcia³ siê poddaæ
(Polacy mieli 1 zabitego ¿o³nierza i 7 rannych, a Austriacy 11 zabitych,
8 rannych i 8 jeñców, w tym rotmistrza)67. 4 VI pod Ro¿kami bi³ siê z jazd¹
63 Szwadron 2. pu³ (kierowa³ nim dowódca pu³ku p³k Tadeusz Tyszkiewicz) wspiera³ od
skrzyde³ pu³k piechoty, dwukrotnie pobi³ 3 szwadrony huzarów z oddzia³u gen. Mohra, a nawet
zdoby³ na krótko 4 jego dzia³a. Gorzej spisa³ siê pp³k Maksymilian Fredro, który ze szwadronem 2. pu³ i 2 kompaniami piechoty obchodzi³ pozycje austriackie. U³ani zaatakowali oddzia³
austriacki dopiero w chwili jego odwrotu. Dowodz¹cy polskimi oddzia³ami gen. Sokolnicki skar¿y³
siê na wolne dzia³ania polskiej jazdy. Romañski, op. cit., s. 160162; Paw³owski, Wojna, s. 169.
64 W pocigu za wypartym z Radzymina baonem austriackiej piechoty szwadron 3. pu³
wpad³ w zastawion¹ przez przeciwnika pu³apkê i rozproszy³ siê. Dopiero pod Koby³k¹ (26 IV)
baon ten rozbi³a grupa kawalerii pod dowództwem gen. Kamieñskiego (1. psk, 2 szw.
3. pu³), bior¹c 80 jeñców. M. Rybiñski, Moje przypomnienia od urodzenia, Wroc³aw 1993 , s. 55;
Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 1, s. 305306, 311312; Romañski, op. cit., s. 158162; Paw³owski,
Wojna, s. 172 .
65 Bia³kowski, op. cit., s. 114115; Gembarzewski, WP 1807, s. 142; Paw³owski, Wojna,
s. 328, 333336, 342343.
66 Gembarzewski, WP 1807, s. 135, 141; Paw³owski, Wojna, s. 133.
67 Berek Joselewicz (17641809), ¯yd, zaci¹gn¹³ siê do wojska polskiego w powstaniu
kociuszkowskim, s³u¿y³ w legionach. Syn Józef w 18301831 r. formowa³ oddzia³ kawalerii
¿ydowskiej. Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 1, s. 313; Gembarzewski, WP 1807, s. 141143;
Paw³owski, Wojna, s. 242.
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austriack¹ 2. pu³, a szwadron 5. psk z plutonem 1. psk w szar¿y rozbi³y baon
austriackiej piechoty68. Piêæ dni póniej ponownie 2. pu³ i 5. psk pod Baranowem (miêdzy Chmielowem a Machowem) star³y siê z kilkoma szwadronami
kirasjerów i huzarów austriackich. Ró¿niecki pisa³, i¿ szar¿owano na siebie
kilka razy, a nieporz¹dek by³ z obu stron i strata równa69. Na pocz¹tku
lipca w trakcie marszu za cofaj¹cym siê na Kraków korpusem austriackim
kawaleria polska sz³a na czele armii polskiej staczaj¹c szereg potyczek
z przeciwnikiem np. 7 VII pod Imielnem (3. pu³) i W³ostowicami (5. psk),
9 VII pod Piñczowem, 12 VII pod Miechowem, a 13 VII pod Kacicami70.
Oddzia³y gen. D¹browskiego i Zaj¹czka, przed po³¹czeniem z wojskami ks.
Poniatowskiego, dysponowa³y s³ab¹ jazd¹ sformowan¹ z pospolitego ruszenia, zak³adów regularnych pu³ków i rekrutów z regu³y uzbrojonych w lance
lub piki. Nieliczne jej oddzia³y walczy³y ze zmiennym szczêciem. Nawet
sukcesy powodowa³y jej dezorganizacjê z powodu braku wyszkolenia np. po
wzglêdnie pomylnym dla Polaków starciu oddzia³u pp³k. Wolniewicza pod
Wêgierkami, niedaleko Wrzeni, w nocy z 6 na 7 V, gen. Kosiñski pisa³, i¿
konie i ludzie byli tak nieoswojeni z broni¹, ¿e za pierwszym wystrza³em
po³owa jedców zostaje spieszonych, a konie rozbiegaj¹ siê po borach71. Ze
staræ tej kawalerii mo¿na wymieniæ potyczki w nocy z 27 na 28 IV pod
£owiczem (dowodzi³ tu mjr. Stanis³aw Bielamowski, pp³k z 9. pu³, oficer
z czasów konfederacji barskiej i powstania kociuszkowskiego), z 3 na 4 V
pod S³upc¹72, 8 V pod Pyzdrami, z 11 na 12 V miêdzy Wilatowem a Kwieciszynem73, 28 V pod Skierniewicami74 i Sannikami (oddzia³ z 9. pu³ pod
dowództwem por. Jana Naumana)75.
68

Gembarzewski, WP 1807, s. 142; Paw³owski, Wojna, s. 316.
Jackowski, op. cit., s. 92, Polacy bronili siê w tym starciu. Stracili 30 ludzi. Odznaczy³
siê 5. psk uzbrojony w lance; Gembarzewski, WP 1807, s. 142; Paw³owski, Wojna, s. 326. Polacy
stracili pod Baranowem 6 zabitych, 20 rannych, 9 zaginionych. Do niewoli dosta³ siê tak¿e pp³k
Zygmunt Kurnatowski.
70 Paw³owski, Wojna, s. 418419, 424.
71 L. Sczaniecki, Pamiêtniki, Poznañ 1863, s. 32, 40, 50; Bia³kowski, op. cit., s. 115, 118,
wspomina strzelców konnych ³om¿yñskich, czyli kurpiów. Zwano ich kurpikami; J. Staszewski, Genera³ Józef Biernacki, Poznañ 1936, s. 30. Biernacki, organizator si³ zbrojnych w departamencie kaliskim nazywa jazdê pospolitego ruszenia kozakami; Paw³owski, Wojna,
s. 125126, 234.
72 Pod S³upc¹ 40 u³anów z 4. pu³ku pod dowództwem mjr. Bielamowskiego napad³o na
placówkê 40 huzarów i goni³o j¹ przez pó³ mili. Sczaniecki, op. cit., s. 34; Paw³owski, Wojna,
s. 230.
73 Oddzia³ 50 jedców z 7. pu³ i 180 piechoty star³ siê z oddzia³em austriackim. Jako
pierwsza uderzy³a jazda dowodzona przez mjr. Jana Sumiñskiego, ale po krótkim boju z huzarami cofnê³a siê za piechotê, która odpar³a przeciwnika. Jazda du¿o ucierpia³a i rozproszy³a siê.
Paw³owski, Wojna, s. 234.
74 Oddzia³ 6. pu³ dowodzony przez kpt. Korzybskiego przeprawi³ siê przez Bzurê i rozbi³
oddzia³ 110 szwole¿erów austriackich, z których kilku zabi³, a 40 rani³. Sczaniecki, op. cit.,
s. 52; Gembarzewski, WP 1807, s. 144; Paw³owski, Wojna, s. 305.
75 30 kawalerzystów por. Naumana w boju z 30 kirasjerami zabi³o 8 z nich, 6 wziê³o do
niewoli. Polacy zdobyli te¿ 8 koni. Sczaniecki, op. cit., s. 52.
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Zdarza³o siê polskiej kawalerii walczyæ w 1809 r. w szyku pieszym. Ju¿
w bitwie pod Grochowem kilku u³anów z 2. pu³ku uderzy³o w ten sposób na
bateriê austriack¹76. W szturmie Zamocia szwadron 6. pu³ uczestniczy³
w ataku na bramê lwowsk¹77. Ten sam szwadron (dowodzony przez pp³k.
Franciszka Brzechwê) wraz z piechurami broni³ fortyfikacji w Sandomierzu
(16 VI)78. Miesi¹c wczeniej przy zdobywaniu przedmocia pod Sandomierzem piechotê wspiera³y szwadrony prawdopodobnie spieszone (szaserzy 5. psk
zdobyli nawet granatnik)79. Czêsto kawalerzyci pos³ugiwali siê w walce
pieszej lancami80. Cieszy³a siê ona tak du¿ym powodzeniem wród polskich
u³anów, ¿e nawet oficerowie i podoficerowie, mimo ¿e nie musieli, dobrowolnie siê w ni¹ zbroili81.
Przy zdobywaniu punktów umocnionych kawaleria z regu³y os³ania³a
dzia³ania piechoty i odcina³a drogi odwrotu przeciwnikowi. Taki scenariusz
mia³ miejsce 3 V przy zdobywaniu szañca przedmostowego pod Ostrówkiem
oraz przy szturmie Sandomierza i Zamocia. W tym pierwszym wypadku
pluton 5. psk osaczy³ uciekaj¹cych ¿o³nierzy austriackich i zdoby³ sztandar82.
W kampanii 1809 r. kawaleria w znacznym stopniu wp³ynê³a na losy
ofensywy polskiej na terenie Galicji. Oczyszczaj¹ Now¹ Galicjê czterystu
u³anów 6. pu³ku id¹c pod W³odaw¹, po rozbiciu os³ony (700 jeñców), przechwyci³o znaczny transport sukna, obuwia, broni i amunicji. Przy okazji
uwolniono 2 tys. rekrutów. 10 V jazda polska zajê³a Lublin, a 24 V Jaros³aw,
gdzie wziêto 1000 jeñców i zdobyto ogromne zapasy ¿ywnoci i mundurów. Po
zdobyciu Sandomierza i Zamocia polska kawaleria wkroczy³a na teren starej
Galicji. W nastêpnych dniach, nie napotykaj¹c na wiêkszy opór, cztery pu³ki
jazdy (przy wsparciu 4 kompanii piechoty) opanowa³y znaczn¹ czêæ Galicji
Wschodniej. Sukcesy zwieñczy³o opanowanie Lwowa w dniu 27 V83. Po wycofaniu na g³ówny teatr wojny wiêkszoci si³, pozostawione w Galicji 3 szwadrony jazdy (dwa z 1. psk i jeden z 3. pu³) zdo³a³y d³u¿ej utrzymaæ siê na
zdobytym terenie i znacznie pomno¿yæ szeregi walcz¹cych z armi¹ austriacka. By³o to zas³ug¹ szczególnie pp³k. Piotra Strzy¿ewskiego, który od koñca
maja operowa³ ze swoim szwadronem 3. pu³ (ok. 100 szabel) nad Dniestrem,
gdzie wywo³a³ i podtrzyma³ powstanie. Organizowa³ w³adze lokalne i formowa³ si³y zbrojne. Mobilizacja przypomina³a wydarzenia z 1806 i 1807 roku.
W oparciu o rdzeñ utworzony przez kawaleriê regularn¹, z ochotników konnych i pieszych formowano oddzia³y pospolitego ruszenia. Na ich czele stali
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Romañski, op. cit., s. 161.
Bielecki, Tyszka Da³ nam, t. 1, s. 319320, 322. Gembarzewski, WP 1807, s. 144;
Romañski, op. cit., s. 217.
78 Gembarzewski, WP 1807, s. 144; Paw³owski, Wojna, s. 351.
79 Rybiñski, op. cit., s. 65, oskar¿a wy¿szego oficera kawalerii o to, i¿ przej¹³ dzia³a
zdobyte przez piechotê; Gembarzewski, WP 1807, s. 142; Paw³owski, Wojna, s. 253254.
80 Gembarzewski, WP 1807, s. 144; Kukiel, Dzieje, s. 188.
81 Lubowiecki, op. cit., s. 121 przypis b.
82 Gembarzewski, WP 1807, s. 141; Paw³owski, Wojna, s. 185, 253.
83 Gembarzewski, WP 1807, s. 144; Paw³owski, Wojna, s. 241243, 265, 270, 276.
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m.in. przyszli dowódcy nowych formacji jazdy np. Kazimierz Rozwadowski,
August Trzecieski czy Marcin Tarnowski. Na czele 100 ochotników do³¹czy³
do Strzy¿ewskiego Józef Dwernicki, przysz³y genera³ powstania listopadowego (tak¿e Mamert D³uski). Do koñca lipca Strzy¿ewski pomno¿y³ swoje si³y
do 4 tys. kawalerii (m.in. do³¹czy³a te¿ kompania 1. psk) i piechoty z 4
dzia³ami, przy czym dominowa³a kawaleria84. Strzy¿ewski prowadzi³ bardzo
skutecznie ma³¹ wojnê. Niew¹tpliwie najwiêkszym jego sukcesem by³o zmuszenie do kapitulacji oddzia³u gen. Bickinga pod Wieniawk¹ (18 VII)85. Dzieñ
wczeniej ma³o brakowa³o, a austriackiego genera³a wzi¹³by do niewoli oddzia³ 30 u³anów dowodzony przez podoficera 3. pu³ Jaszczo³da (Jaszczu³ta)86.
W przededniu wojny z Rosj¹ sporód 16 pu³ków kawalerii Ksiêstwa Warszawskiego tylko szeæ (1.  6.) mo¿na by³o uznaæ za dowiadczone, gdy¿
przynajmniej wojnê 1809 r. odby³y jako zwarte formacje. Z pozosta³ych pu³ków piêæ (9., 11., 12. pu³, 13. phuz i 14. p kirasjerów) nie uczestniczy³o
jeszcze w ¿adnych walkach. Nawet ich pododdzia³y nie dost¹pi³y tego zaszczytu. Praktycznie wszystkie nowe pu³ki utworzone w 1809 r. by³y s³abo
wyæwiczone, nieostrzelane, nieprzygotowane do d³ugich marszy. Brakowa³o
im dowiadczenia. Ogólnie polska kawaleria dysponowa³a dobrymi ludmi
i koñmi, ale ich wartoæ w poszczególnych pu³kach nie by³a jednakowa.
Najwiêcej braków co do ekwipunku i uzbrojenia mia³y pu³ki 7., 11. i 15.
u³anów, ale praktycznie wszystkie formacje odczuwa³y niedostatek mundurów, koni (brakowa³o ich albo by³y tak s³abe, ¿e nie nadawa³y siê do dzia³añ
bojowych). 12 V 1812 r. pu³ki kawalerii potrzebowa³y do pe³nego stanu etatowego 25 oficerów, 432 szeregowych oraz 1716 koni. Wyszkolenie formacji by³o
dobre na poziomie szwadronu i pu³ku, gdy jednak przychodzi³o wykonywaæ
manewry bardziej skomplikowane, widoczne by³o pewne zamieszanie (cyt.
za Staszewskim), pomimo forsownych æwiczeñ prowadzonych przed wojn¹.
Daleko wiêc odbiega³ stan tych pu³ków od tego, co opisa³ jeden z genera³ów
francuskich: Oporz¹dzenie, wyæwiczenie i ubranie jazdy wzorowe, konie wymienite. W korpusie oficerskim nie dosz³o do wiêkszych zmian w porównaniu do 1809 r. Ma³o by³o oficerów starszych i dowiadczonych (niektórzy
oficerowie wy¿si otrzymali dowództwo za wiadczenia na rzecz pu³ków),
a m³odzi nie posiadali zarówno dowiadczenia, jak i wiedzy teoretycznej87.
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86 Gembarzewski, WP 1807, s. 137; Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 1, s. 332; Dudziñski,
op. cit., s. 161.
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Nastroje wród ¿o³nierzy nie by³y najlepsze, a przyczyni³y siê do tego brak
¿o³du, fatalne ¿ywienie, umundurowanie i warunki s³u¿by88. Kampania rosyjska ujawni³a wszystkie te niedoci¹gniêcia. Kawaleria Ksiêstwa Warszawskiego dzieli³a w niej tragiczne koleje losu jazdy napoleoñskiej, ale jednoczenie ci ¿o³nierze, którzy ocaleli, zdobyli bogate dowiadczenie i umiejêtnoci
spo¿ytkowane w przysz³oci. Niestety, nauka kosztowa³a ¿ycie i zdrowie wielu ludzi i koni. Polska jazda odnotowa³a nie tylko sukcesy. Ponios³a ona w tej
kampanii tak¿e spektakularne pora¿ki. Jak zauwa¿y³ M. Kukiel oceniaj¹c
udzia³ polskich pu³ków jazdy w bitwie pod Borodino (uczestniczy³o w niej
12 polskich pu³ków kawalerii, 4700 szabel) napisa³, i¿ nie tworzy³y one samodzielnej masy i s³u¿y³y i bi³y siê przewa¿nie rozrzucone miedzy obcymi
wojskami. Czyny ich sz³y na poczet zas³ug obcych dowódców. Zaledwie doszukaæ siê mo¿na w odmêcie tej bitwy b³ysku szabli polskiej, barwnej wstêgi
proporczyków. Za to by³a jazda polska niemal wszêdzie, gdzie pu³ki jazdy
napoleoñskiej zrywa³y siê do wielkich ataków, uczestniczy³a we wszystkich
walkach rozstrzygaj¹cych89. S³owa te mo¿na odnieæ do ca³ej kampanii.
Gros polskiej kawalerii walczy³ w korpusach francuskich. 9. pu³k u³anów
znalaz³ siê w jedzie dywizyjnej I korpusu gen. L. Davouta (1. BLK gen.
C. Pajola). Ju¿ 30 VI wraz z szaserami francuskimi atakowa³ silny oddzia³
rosyjskiej jazdy, który wspólnie wyparli z placu boju bior¹c jeñców. W lipcu
pu³k przechwyci³ dwa du¿e transporty amunicji. W bitwie pod Krasnem
(14 VIII) b³ysn¹³ wymienitymi umiejêtnociami. W ataku na flankê rosyjskiej piechoty wpad³ w zasadzkê i zmuszony zosta³ do ucieczki. cigany przez
szwadrony charkowskiego pu³ku dragonów niespodziewanie zawróci³ [...]
w miejscu, rozbi³ przeladowców, a nastêpnie na ich karkach wpad³ na
rosyjsk¹ artyleriê zdobywaj¹c 5 dzia³. Wraz z kawaleri¹ francusk¹ z powodzeniem naciera³ na flankê armii rosyjskiej, zmuszaj¹c j¹ ostatecznie do
odwrotu. W bitwie pod Borodino (7 IX) wykrwawia³ siê w wielkich starciach
jazdy w trakcie walk o szañce Bagrationa. Na pocz¹tku padziernika by³ ju¿
ca³kowicie zniszczony (cyt. za Su³kowskim). Pod koniec 1812 r. jego szcz¹tki
wraz zak³adem licz¹cym 200 koni znalaz³y siê w Gdañsku90.
6. i 8. pu³ki u³anów walczy³y w I Korpusie rezerwowej kawalerii. Wraz
z pu³kiem huzarów pruskich tworzy³y 15. BLK pod dowództwem gen. Józefa
Niemojewskiego. Pierwszy z tych pu³ków odznaczy³ siê ju¿ w walkach
o Wilno. Kompania (dowodzona przez mjr. Tadeusza Suchorzewskiego) walnie przyczyni³a siê do prze³amania obrony rosyjskiej na Antokolu. Uderzy³a
na ty³y oddzia³u kozaków gwardii, a nastêpnie ciga³a ich za miastem na
dystansie 2 km bior¹c kilkudziesiêciu jeñców. Mimo ¿e 6. pu³ jako pierwszy
znalaz³ siê w Wilnie to nie jemu, ale 8. pu³kowi przypad³ zaszczyt oficjalne88
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go wkroczenia do Wilna na czele kolumny jazdy marsza³ka Joachima Murata. W bitwie pod Ostrownem (25 VII) brygada Niemojewskiego rozbi³a dwa
baony rosyjskiej piechoty (Niemojewski zosta³ ciê¿ko ranny), wprawiaj¹c
w podziw samego Murata, który pisa³, i¿ nigdy jeszcze jazda nie okaza³a tyle
si³y uderzenia. W bitwie tej polscy u³ani (szar¿ê 6. pu³ prowadzi³ szef szwadronu Marcin £ojewski) unicestwili pu³k dragonów, który straci³ 350 zabitych i rannych ¿o³nierzy oraz 22 oficerów. W bitwie pod Witebskiem (26 VII)
brygada prowadzona do boju przez samego Murata rozbi³a kilka baonów
rosyjskich, ale przyp³aci³a to znacznymi stratami (kilku wy¿szych oficerów).
Pod Szewardino (5 IX) brygada odpiera³a zmasowane szar¿e jazdy rosyjskiej
i pobita zosta³a przez kirasjerów (6. pu³ wzi¹³ ich za dragonów). Po bitwie
6. pu³ mia³ zdatnych do boju 13 oficerów i 220 ¿o³nierzy. 7 IX w bitwie pod
Borodino brygada (dowodzi³ gen. J. Bruyeres) uczestniczy³a w walkach jazdy.
Wczeniej jednak sta³a wraz z ca³ym korpusem pod ogniem rosyjskiej artylerii. Jak wynika z relacji oficera huzarów pruskich jeden z polskich pu³ków
u³añskich za³ama³ siê i zatrzyma³ siê dopiero za korpusem. W zmaganiach
z jazd¹ rosyjsk¹ odznaczy³ siê mjr Suchorzewski, który na czele 100 u³anów
uderzy³ na pu³k kirasjerów rosyjskich i odebra³ mu szeæ wczeniej zdobytych przez nich dzia³ francuskich. Oficer 8. pu³, A. Rozwadowski twierdzi³, ¿e
jego pu³k (a dok³adnie 50 u³anów) na rozkaz Murata dobi³ zniszczony ogniem
piechoty pu³k kirasjerów i wzi¹³ do niewoli 3 oficerów i kilkudziesiêciu ¿o³nierzy. Nastêpnego dnia 8. pu³ liczy³ ju¿ tylko 5 oficerów i 52 ¿o³nierzy.
Wyranie widaæ, i¿ d³u¿sza obecnoæ pod komend¹ Murata jakiejkolwiek kawalerii nie s³u¿y³a. Straty pomno¿y³y bitwy pod Woronowem i Czirikowem.
8 X obydwa pu³ki by³y w stanie wystawiæ do boju zaledwie jeden szwadron,
który wykrwawi³ siê w szar¿ach na rosyjsk¹ piechotê pod Winkowem (18 X).
Po bitwie w 8. pu³ na koniach zosta³ tylko podoficer i 6 ¿o³nierzy, ale
w odwrocie na zachód pu³k liczy³ jeszcze 40 jedców. Pod Berezyn¹ zosta³o
ju¿ tylko 11 ¿o³nierzy. 9 oficerów 6. i 8. pu³ wraz p³k. Suchorzewskim znalaz³o siê w I kompanii wiêtego Szwadronu utworzonego z 23 na 24 listopada
1812 r. z oficerów korpusów rezerwowych kawalerii, którzy stracili podkomendnych, ale mieli jeszcze konie91. 10. pu³k huzarów rozpocz¹³ kampaniê
w II korpusie kawalerii. Tworzy³ 16. BLK z pu³kiem u³anów pruskich
i wirtemberskim pu³kiem strzelców konnych. Chwalony by³ przez dowódców
francuskich, pod którymi przysz³o mu s³u¿yæ. Obdarzono go nawet mianem
le breve regiment, ale na pocz¹tku kampanii dozna³ pora¿ki (wraz z francu91 Ko³aczkowski, op. cit., ks. 1, s. 142; Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 2, s. 7475, 77, 97,
103104, 136137; Su³kowski, op. cit., s. 327; Lubowiecki, op. cit., s. 130131, 7 IX pod Borodino u³ani wpadli w pu³apkê zastawion¹ przez jegrów rosyjskich i uciekli na ty³y. Na placu boju
pozosta³ tylko dowódca ks. Dominik Radziwi³³ i oficerowie. Drugie natarcie zakoñczy³o siê
powodzeniem, mimo ¿e przeprowadzono je bez porz¹dku, t³umnie. Jegrów wyparto z lasu;
Gembarzewski, WP 1807, s. 145, 149; Kukiel, Dzieje, s. 288, relacja So³tyka; id., Jazda, s. 36,
49, 56; id., Wojna, t. 1, s. 296, 424425, 430, t. 2, s. 174; R. Bielecki, Berezyna 1812, Warszawa
1990, s. 98; Austin, 1812. Marsz, s. 453, 523 524; Dusiewicz, Tarutino, s. 71.
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skim pu³kiem strzelców konnych, który straci³ 144 ¿o³nierzy wziêtych do
niewoli wraz z gen. J. Sait-Geniesem) pod Druj¹ (15 VII) w walce z oddzia³em jazdy rosyjskiej pod dowództwem F. Rüdigera. W bitwie pod Inkowem
(8 VIII), gdzie oddzia³ nieregularnej kawalerii i huzarów gen. P³atowa zaatakowa³ dywizjê kawalerii gen. Sebastianiego 10. phuz nie ustêpowa³ w mêstwie innym pu³kom (straci³, co najmniej dwóch oficerów trafionych strza³ami z ³uków baszkirskich jedców). W bitwie pod Borodino (7 IX) bi³ siê
w dywizji dowodzonej przez gen. C.P. Pajola. Z opresji ratowa³ go towarzysz¹cy mu w brygadzie pu³k pruskich u³anów. Nastêpnego dnia pod Mo¿ajskiem wykrwawi³ siê w bezsensownych szar¿ach prowadzonych przez Murata.
4 IX na czele II korpusu kawalerii wkracza³ do Moskwy z Muratem u boku. Tê chwilê chwa³y odpokutowa³ w bitwach pod Spas Kupli¹
(3 X), gdzie Rosjanie zaskoczyli II korpus kawalerii napadem ogniowym po³¹czonym z atakiem kozaków na flanki. W bez³adnej walce, jaka siê wywi¹za³a,
najwiêksze straty ponieli polscy huzarzy. Nie mniej krwawe by³y dla nich
bitwy pod Woronowem i Winkowem. 8 X pu³k liczy³ ju¿ tylko 90 ¿o³nierzy.
Bitwa pod Winkowem (18 X) przypieczêtowa³a prawdopodobnie jego los92.
14. pu³k kirasjerów odby³ kampaniê w szeregach 7. dywizji ciê¿kiej jazdy
w IV korpusie, tworz¹c brygadê z kirasjerami saskimi. Swój dzieñ chwa³y
mia³ 7 IX w bitwie pod Borodino, gdzie uczestniczy³ w walce o przejêcie
kontroli nad jarem siemienowskim, wsi¹ Siemienowskaja oraz redut¹ Rajewskiego. Uda³o mu siê rozbiæ czworobok rosyjskiej piechoty, wzi¹æ do niewoli
oko³o 300 ¿o³nierzy przeciwnika i zdobyæ dzia³o. Towarzysz bojów polskich
kirasjerów napisa³, i¿ przenika³ ich duch prawdziwie rycerski. Uczestniczyli nastêpnie w walkach pod Winkowem (4, 18 X), Krasnem (16 XI) i nad
Berezyn¹. W tych ostatnich starciach bi³y siê ju¿ resztki licznych ongi pu³ków ciê¿kiej jazdy napoleoñskiej. 14. pu³k  rozpoczynaj¹c kampaniê  liczy³
456 szabel, 7 IX pod Borodino  200, 8 X pod Winkowem  50, pod Ma³ojaros³awcem przy eskorcie dzia³  40, a w Smoleñsku i Orszy (miêdzy 8 a 20
listopada) ju¿ tylko 2593 .
W tym samym korpusie co kirasjerzy znalaz³a siê 4. DLK, z³o¿ona
z szeciu polskich pu³ków w dwóch brygadach. Pocz¹tkowo 28. brygadê tworzy³y 2., 7., 11. pu³94, a 29. brygadê 3., 15., 16. pu³. Dywizj¹ dowodzi³ gen.
Ró¿niecki. Ju¿ na pocz¹tku kampanii dywizja dozna³a dotkliwej pora¿ki pod
Mirem (910 VII) w boju z korpusem jazdy P³atowa. Pomimo doskona³ej
92 Za³uski, op. cit., s. 239; Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 2, s. 98102; Su³kowski, op. cit.,
s. 327; Gembarzewski, WP 1807, s. 158; Kukiel, Dzieje, s. 322, 339; id., Jazda, s. 25, 60;
id., Wojna, t. 1, s. 405406, t. 2, s. 6364, 203, 212214, 248249, 304307; Bielecki, Berezyna,
s. 98; V. V. Taratorin, Konnica na vojne, Minsk 1999, s. 395; Austin, 1812. Wielki odwrót, s. 167.
93 S. Ma³achowski, Pamiêtniki, Lwów 1876, s. 59; Su³kowski, op. cit., s. 328; Bielecki,
Tyszka, Da³ nam, t. 2, s. 98102; Gembarzewski, WP 1807, s. 158; Kukiel, Jazda, s. 20, 25;
id, Wojna, t. 2, s. 249, 307, 354, 364, 442; Bielecki, Berezyna, s. 98; T. Rogacki, Mo¿ajsk
(Moskwa, Borodino), Nak³o 2001, s. 140, 144146; Dusiewicz, Tarutino, s. 71, 119, 201.
94 23 VIII 1812 roku 11. pu³k zast¹pi³ 15., a 11. znalaz³ siê w 29. BLK.
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postawy ¿o³nierzy taktyka walki kozaków i przewaga rosyjska przes¹dzi³y
o pora¿ce. Jej winnymi byli dowódca korpusu i sam Ró¿niecki. Bitwa ta
ujawni³a s³abe wyszkolenie polskiej jazdy i wyczerpanie daremnym pocigiem za cofaj¹c¹ siê armi¹ P. Bagrationa. Ca³a dywizja uszczuplona zosta³a
o 600800 ¿o³nierzy, co stanowi³o 1/3 stanu obecnych pod broni¹ na pocz¹tku
wojny. Bitwa ta powa¿nie naruszy³a morale polskich ¿o³nierzy, którzy stracili
tak¿e zaufanie do swojej broni (w 11. pu³ ¿o³nierze porzucili lance). W sierpniu dywizja przesta³a funkcjonowaæ jako zwarta jednostka, gdy¿ jedn¹
z brygad skierowano do oddzia³u gen. D¹browskiego, który zosta³ na ty³ach
Wielkiej Armii. Losy g³ównej armii dzieli³a tylko 29. brygada (3., 11., 16. pu³).
Wykrwawi³a siê ona w bitwie pod Borodino. Przed ni¹ liczy³a jeszcze ok.
10001300 szabel. Bi³a siê dzielnie. Oficer saski Roth v. Schreckenstein pisa³,
i¿ nierych³o jazda równie têga pojawi siê znowu na placu bitwy. U³ani Ró¿nieckiego kilka godzin stali pod ogniem artylerii przeciwnika oraz uczestniczyli w walkach kawalerii, gdzie os³aniali ciê¿k¹ jazdê. Niewiele brakowa³o,
a zdobyliby bateriê rosyjskiej artylerii. W ogniu artylerii i w walce z kirasjerami rosyjskimi ponieli du¿e straty, trac¹c dowódców (3. i 11. pu³), oficerów
(w 11. pu³ 23 z 26) oraz ¿o³nierzy (w 11. pu³ uby³a po³owa). 8 X w brygadzie
by³o jeszcze oko³o 200 szabel. W koñcu kampanii ocaleli u³ani po³¹czyli siê
z resztkami IV korpusu, który w bitwie pod Studziank¹ (28 XI) nad Berezyn¹
liczy³ oko³o 100200 szabel Polaków i Sasów. 28. brygada gen. Dominika
Dziewanowskiego (2., 7., 15. pu³) od sierpnia pe³ni³a s³u¿bê pod Bobrujskiem.
W walce podjazdowej sprawdzi³y siê mieszane oddzia³y z³o¿one z kawalerii
(50 szabel) i lekkiej piechoty na konikach ch³opskich. W bitwie pod Pankratowiczami (14 IX) odznaczy³ siê 15. pu³ (zdoby³ licznych jeñców i tabory).
19 VIII w trzech pu³kach brygady znajdowa³o siê ok. 1000 szabel, a pod
koniec listopada 700 (w 2. i 7. pu³ ok. 430, a w 15. pu³ 300)95. Pod Borysowem (21 XI 1812 r.) dwa szwadrony 7. pu³ u³atwi³y odwrót piechocie, bij¹c
siê z czterema szwadronami huzarów rosyjskich i kozakami (ze 150 u³anów
ocala³o 80). W bitwie pod £osznic¹ (22 XI) 2. i 7. pu³ rozbi³y dwa baony
rosyjskiej piechoty i litewski pu³, bior¹c do niewoli wiêkszoæ z 1000 ujêtych
w tym starciu jeñców. Polscy u³ani od kartaczy i ognia plutonowego rosyjskiej
piechoty stracili 4 oficerów i 160 ¿o³nierzy zabitych i rannych. W trakcie
przeprawy resztek Wielkiej Armii przez Berezynê w bitwie pod Stachowem (28 XI) kilkuset u³anów pod dowództwem pp³k. Micha³a Kosseckiego
(z 2. pu³) uczestniczy³o w szar¿y rozstrzygaj¹cej los bitwy96.
95 Gembarzewski, WP 1807, s. 125; Bielecki, Berezyna, s. 177; Austin, 1812. Wielki Odwrót, s. 316.
96 Sczaniecki, op. cit., s. 150151; Su³kowski, op. cit., s. 328; Lubowiecki, op. cit., s. 121;
Rossija piervoj poloviny XIX v. Glazami inostrancev, Sankt Peterburg 1991, s. 161; Gembarzewski, WP 1807, s. 135, 137, 147, 153, 159160; Kukiel, Dzieje, s. 322, 366; id, Jazda, s. 20, 55, 60,
70, 78; Staszewski, Walki, s. 3652; Grobicki, op. cit., cz. 2, s. 525535; Kukiel, Wojna, t. 1,
s. 149, 345346, t. 2, s. 195, 439; Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 2, s. 8687, 153154; Bielecki,
Berezyna, s. 39, 4950, 7679, 9798, 142, 177179, 188189; Pachoñski, op. cit., s. 502, 507,
509, 525526; Rogacki, Mo¿ajsk, s. 139140, 144, 147.
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Kawaleria V korpusu ks. Poniatowskiego przechodzi³a kilka zmian organizacyjnych97. Stan pu³ków i dywizji jazdy zmniejsza³ siê w trakcie kampanii. 9 VIII 1812 r. w piêciu pu³kach by³o 3045 oficerów i ¿o³nierzy z 3214
koñmi wierzchowymi, 1 IX (w czterech pu³kach)  1638 szabel, oko³o 24 IX
 1600, pod koniec wrzenia  800, 1 X  2279 ludzi (129 oficerów, 2150
podoficerów i ¿o³nierzy) z 2107 koñmi z tego do boju mo¿na by³o wyprowadziæ tylko 1097 ludzi i 1282 konie, gdy¿ reszta by³a w szpitalach, w niewoli
lub te¿ wys³ana do innych zadañ poza dywizj¹, 28 X  600 szabel, a 18 XI
w Orszy  400. W bitwie pod Berezyn¹ z jazdy V korpusu zosta³o ju¿ tylko
100 jedców98.
Pu³ki 19. i 20. brygad uczestniczy³y wraz z IV korpusem w pocigu za
armi¹ Bagrationa. Lekcja odebrana pod Mirem niczego nie nauczy³a dowódców polskich i francuskich. 14 VII dotkliwie to odczu³ 1. psk wspierany przez
szwadron 12. pu³ (ok. 800 szabel). Pod Romanowem, znacznie oddalone od
g³ównych si³, zosta³y pobite przez kozaków P³atowa (2,5 tys.). Szaserzy wyrwali siê z kot³a, ale przeciwnicy cigali ich na dystansie 10 km. Szwadron
12. pu³ nie by³ w stanie im pomóc i tak¿e zosta³ rozbity. Do niewoli wziêto
17 oficerów i 360 szeregowych. W koñcu sierpnia 1. psk wycofany zosta³ do
Smoleñska, gdzie go zreorganizowano. W listopadzie pu³k ponownie w³¹czy³
siê do dzia³añ g³ównej armii. Znalaz³ siê w tylnej stra¿y Wielkiej Armii,
dowodzonej przez marsza³ka Neya. Stanowi³ jedyny oddzia³ jazdy (300 szabel), jakim dysponowa³ francuski marsza³ek. Po bitwie pod Krasnem (18 XI),
Ney wraz ze swoimi wojskami, znacznie ju¿ przetrzebionymi, omin¹³ liczniejsz¹ armiê rosyjsk¹, w czym walnie pomogli mu polscy szaserzy, s³u¿¹c za
przewodników (p³k Konstanty Przebendowski i por. W³adys³aw Podczaski)
i potykaj¹c siê z jazd¹ rosyjsk¹. Z 300 szabel, jakimi dysponowa³ p³k Przebendowski, ocala³o oko³o 50. W trakcie przeprawy Wielkiej Armii pod Berezyn¹, Przebendowski ze swoimi strzelcami oraz ze szwadronem 7. pu³k lansjerów (razem oko³o 100 szabel) opanowa³ miejscowoæ Ziembin, po³o¿on¹ na
drodze odwrotu Napoleona do Wilna. Mo¿na powiedzieæ, ¿e ocali³ resztki
Wielkiej Armii przed zag³ad¹ nad Berezyn¹99. Warto zauwa¿yæ, i¿ pomoc,
jakiej udzieli³ Neyowi Przebendowski pod Krasnem nie by³a jedynym tego
97 Na pocz¹tku wojny: 18. BLK (4. psk), 19. BLK (1. psk i 12. pu³), 20. BLK (5. psk
i 13. phuz). Od 9 VIII 1812 r., gdy 1. psk pozostawiono w Smoleñsku w dwóch brygadach
4 pu³ki: 19. BLK (4. psk i 12. pu³), 20. BLK (5. psk i 13. phuz). Brygady po³¹czono w dywizjê pod
dowództwem gen. H. Sebastianiego (od 23 VIII do 8 IX). Po bitwie pod Borodino komendê nad
dywizj¹ obj¹³ gen. Ch. Lefebvre-Desnouettes. Kukiel, Jazda, s. 24; Dusiewicz, Tarutino, s. 57.
98 L. Jelski, Marsze i dzia³ania korpusu polskiego w kampanii 1812, w: Pamiêtniki Polskie, t. 3, Pary¿ 1845, s. 60 ; Ko³aczkowski, op. cit., ks. 1, s. 138; Gembarzewski, WP 1807,
s. 125; Grobicki, op. cit., cz. 2, s. 542; Kukiel, Wojna, t. 2, s. 158, 163; Bielecki, Berezyna, s. 142;
Dusiewicz, Tarutino, s. 230-231 (stan dywizji 1 X 1812).
99 F. P. Segur, Pamiêtniki adiutanta Napoleona, Warszawa 1982, s. 239, 244; Su³kowski,
op. cit., s. 278, 289, 315; Gembarzewski, WP 1807, s. 133; Kukiel, Jazda, s. 24; Staszewski,
Walki, s. 2, 56-59; Grobicki, op. cit., cz. 2, s. 520, 535-541; Kukiel, Wojna, t. 2, s. 354355, 371373;
Bielecki, Berezyna, s. 127128, 218.
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typu wypadkiem w historii odwrotu Wielkiej Armii z Rosji. Polacy dziêki
znajomoci terenu i jêzyka rosyjskiego ocalili kilka razy swoich sojuszników.
17 XI tylko dziêki pomocy p³k. Stanis³awa Klickiego (znaj¹cego jêzyk rosyjski) uda³o siê dotrzeæ do Krasnego 4 tys. ¿o³nierzy z korpusu Eugeniusza
wicekróla W³och. Z kolei ¿o³nierze 8. pu³ku lansjerów byli niezwykle pomocni
w dzia³aniach brygady kawalerii gen. J. Corbineau. Oni tak¿e znaleli bród
na Berezynie pod Studziank¹, który u³atwi³ Wielkiej Armii przedostanie siê
na prawy brzeg rzeki100.
Jeszcze przed od³¹czeniem 1. psk kawaleria V korpusu uczestniczy³a
w bitwie pod Smoleñskiem. Wype³nia³a tam zadania pomocnicze. Spêdza³a
kozaków z przedpola twierdzy i os³ania³a praw¹ flankê Wielkiej Armii. Polscy
u³ani (prawdopodobnie z 12. pu³) przeprawiali siê nawet na prawy brzeg
Dniepru i niewiele brakowa³o, a ujêliby naczelnego wodza armii rosyjskiej,
gen. M. Barclaya de Tolly101. Pu³ki z 20. brygady gen. Antoniego Su³kowskiego bi³y siê doskonale, ale zdarza³o siê im tak¿e pope³niaæ b³êdy, wiadcz¹ce
o s³abym wyszkoleniu i braku dowiadczenia. Pod Romanowem szwadron
5. psk zmiesza³ siê na pierwszy wystrza³ armatni. Pod Smoleñskiem wys³any na rekonesans Wac³aw Borowski [w wykazach Gembarzewskiego nie
uwzglêdniony  T.S.] szef szwadronu 12. pu³ prowadz¹c rekonesans wzi¹³
biwakuj¹cy VIII korpus westfalski za nieprzyjaciela i ucieka³ ca³¹ milê
i dalej jeszcze s¹dz¹c, i¿ jest cigany102. By³y to jednak wypadki odosobnione, które nie mog³y wiadczyæ o postawie ca³ej jazdy V korpusu. Pod Borodino (7 IX) wspiera³a ona dzia³ania w³asnej piechoty na prawym skrzydle
Wielkiej Armii. Pojawi³a siê przed ni¹ szansa wyjcia na ty³y armii rosyjskiej
i przeciêcia jej drogi odwrotu do Moskwy. Wypad planowany przed godz. 11
rano wstrzyma³ gen. H. Sebastiani dowodz¹cy dywizj¹. Zrealizowano go dopiero po godz. 16, gdy walki w centrum pozycji ju¿ zosta³y rozstrzygniête.
12. pu³ prowadzony przez Sebastianiego wyszed³ na ty³y dywizji rosyjskiej,
zmagaj¹cej siê z piechot¹ V korpusu, a 13. phuz zapêdzi³ siê a¿ pod sam
Mo¿ajsk, wywo³uj¹c pop³och na ty³ach Kutuzowa. Huzarzy polscy podobno
wziêli do niewoli ponad 2 tys. ¿o³nierzy przeciwnika, wiêcej ni¿ ca³a armia
napoleoñska w bitwie! We wrzeniu i padzierniku jazda V korpusu bi³a siê
na po³udniowym przedpolu Moskwy. 28 IX pora¿kê w walce z kawaleri¹
rosyjska ponios³y dwa szwadrony 5. psk, 29 IX pod Czirikowem w gwa³townych natarciach wykrwawi³y siê pozosta³e pu³ki. 4. psk i 12. pu³ odpar³y a¿
20 razy napór nieprzyjaciela i zdo³a³y utrzymaæ swoje pozycje. 13. phuz
i szwadron 5. psk wytrzyma³y silny ostrza³ artyleryjski i rozproszy³y naciera100

Dziennik komendy genera³a ¯ó³towskiego 18121813, w: Ska³kowski, op.cit., s. 279;
Segur, op. cit., s. 217; Rossija piervoj, s. 318, 320, M. Marbot uwa¿a, i¿ Napoleon pope³ni³ na
pocz¹tku wojny powa¿ny b³¹d, nie przydzielaj¹c Polaków genera³om, a nawet pu³kownikom
Wielkiej Armii; Kukiel, Wojna, t. 2, s. 364, 410; Bielecki, Berezyna, s. 74, 110; Austin, 1812.
Wielki Odwrót, s. 215, 268, 634.
101 Su³kowski, op. cit., s. 312312, 464; Gembarzewski, WP 1807, s. 139; Kukiel, Wojna,
t. 2, s. 93.
102 D. Ch³apowski, Pamiêtniki, cz. 1, Poznañ 1899, s. 119; Su³kowski, op. cit., s. 289, 310.
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j¹ce oddzia³y nieprzyjacielskie. Straty kawalerii V korpusu wynios³y 15 zabitych, 55 rannych oficerów, podoficerów i ¿o³nierzy oraz 37 zabitych i 40
rannych koni103. 18 X pod Tarutino (Winkowem) szaleñczymi szar¿ami os³ania³a odwrót i zajêcie pozycji przez piechotê i artyleriê V korpusu. 5. psk i 13.
phuz rozbi³y dwa czworoboki rosyjskiej piechoty, ale nie by³y w stanie zatrzymaæ natarcia przeciwnika. 5. psk straci³ w bitwie 100 ¿o³nierzy i zosta³o
w nim tylko 200. Jazda ca³ego korpusu zredukowana zosta³a do 600 koni.
Pod Medyni¹ (25 X) 4. i 5. psk z 12. pu³ po raz kolejny wpad³y w sid³a
zastawione przez kozaków i zosta³y niele przez nich przetrzebione (do niewoli dosta³ siê m.in. gen. Tadeusz Tyszkiewicz i p.o. dcy 4. psk Ignacy Lubowiecki). Na szlaku odwrotu Wielkiej Armii pu³ki korpusu szybko topnia³y, np.
pod Smoleñskiem 5. psk mia³ w szeregach 5 oficerów i 40 ¿o³nierzy104.
W bitwie pod Wiam¹ (3 XI 1812) polscy u³ani wraz z jazd¹ w³osk¹ i bawarsk¹,
choæ na bardzo kiepskich koniach, mia³o stawiaj¹ czo³a Rosjanom i zmuszaj¹
do ucieczki. Pod Krasnem (po³owa listopada) w natarciu jazdy uczestniczy³y
jeszcze resztki lekkiej jazdy pod dowództwem Lefebvrea  Desnouettesa105.
Symbolicznym zwieñczeniem udzia³u jazdy polskiej w wojnie 1812 r.
i roli jak¹ w niej odegra³a, by³a eskorta opuszczaj¹cego Wielk¹ Armiê Napoleona. Oddzia³ 266 jedców tworzyli szwole¿erowie gwardii i lansjerzy
z 7. pu³ku pod dowództwem p³k. Ignacego Stokowskiego. Miêdzy Oszmian¹
a Miednikami (oko³o 25 km) z oddzia³u uby³o 230 polskich ¿o³nierzy. Ulegli
mrozowi albo kozakom106. Cesarz tak doceni³ powiêcenie Polaków, i¿ z jego
korespondencji znik³y od tego momentu skargi na Polskê107.
W kampaniach 1813 r. tradycyjnie ju¿ polska jazda nie tworzy³a jednorodnego zgrupowania. 9. pu³, do którego wcielono litewski 20. pu³, uczestniczy³ w obronie Gdañska108. W ramach VIII Korpusu Wielkiej Armii (tworzy³y
go formacje Ksiêstwa) powsta³a brygada jazdy stra¿y przedniej, z³o¿ona
z pu³ku krakusów i 14. pu³ku kirasjerów (180 jedców). W strukturze Wielkiej Armii stanowi³a 27. BLK109. Gros pozosta³ych pu³ków Ksiêstwa skupio103 Gembarzewski, WP 1807, s. 156; Kukiel, Jazda, s. 66, 68; id, Wojna, t. 2, s. 185188,
197; Rogacki, Mo¿ajsk, s. 133, 149; Dusiewicz, Tarutino, s. 60, 6667, 227229.
104 Jelski, op. cit., s. 60; Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 2, s. 127, 129130, 133134, 143;
Su³kowski, op. cit., s. 27; Rybiñski, op. cit., s. 9091; Lubowiecki, op. cit., s. 137139; Gembarzewski, WP 1807, s. 125, 139, 142, 154, 156; Grobicki, op. cit., cz. 2, s. 542; Kukiel, Wojna, t. 2,
s. 246247, 306, 329330; Dusiewicz, Tarutino, s. 175176, 184.
105 Austin, 1812. Wielki Odwrót, s. 75, 242.
106 Za³uski, op. cit., s. 255256; Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 2, s. 167168, 177; Rossija
piervoj, s. 390395; Austin, 1812. Wielki Odwrót, s. 500504; R. Bielecki, Szwole¿erowie Gwardii, Warszawa 1996, s. 70; Kukiel, Wojna, t. 2, s. 457, 461, 465.
107 Kukiel, Wojna, t. 2, s. 461.
108 Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 2, s. 275; Gembarzewski, WP 1807, s. 150, 161; Kukiel,
Dzieje, s. 438439, 440442; £ukasiewicz, op. cit., s. 107, 179180.
109 £ukasiewicz, op. cit., s. 209-211; D. Smith, Lipsk 1813, Gdañsk 2005, s. 396. Stan
brygady stra¿y przedniej: 6 VII  krakusi 787 jedców i 878 koni, kirasjerzy  186 jedców
i 166 koni (Pachoñski, op. cit., s. 556); 8 VII  47 oficerów i 886 ¿o³nierzy (£ukasiewicz, op. cit.,
s. 211); 16 X w brygadzie by³o 700 ¿o³nierzy (Smith, op. cit., s. 396).
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no w IV KrK pod dowództwem gen. Francisa Kellermana (a nastêpnie gen.
Micha³a Sokolnickiego). Tworzy³y go dwie dywizje kawalerii, w ka¿dej po
dwie dwupu³kowe brygady. W 7. dywizji DLK znalaz³y siê  17. brygada
(1. psk i 3. pu³) oraz 18. brygada (2. i 4. pu³), a w 8. dywizji 19. brygada
(6. i 8. pu³) oraz 20. brygada (13. phuz i 16. pu³)110. Trzy z czterech brygad
nale¿¹cych do IV korpusu, praktycznie po³¹czy³y siê dopiero na polach bitwy
pod Lipskiem. Do tego czasu operowa³y samodzielnie w ramach korpusu gen.
D¹browskiego, albo te¿ na ró¿nych odcinkach zmagañ, prowadzonych przez
VIII korpus ks. Poniatowskiego.
2. i 4. pu³111 tworz¹ce 18. brygadê wchodzi³y w sk³ad korpusu gen.
D¹browskiego, który prowadzi³ dzia³ania os³onowe w rejonie Wittembergi
i Lipska. Pododdzia³ 2. pu³ pod dowództwem pp³k. Piotra £agowskiego
uczestniczy³ w obronie Wittembergi i u francuskiego dowódcy swoimi dzia³aniami zas³u¿y³ na miano mes breves lanciers polonais. W twierdzy Torgau
bi³a siê kompania (wydzielona z komendy £agowskiego) z³o¿ona z kawalerzystów. Ci tzw. kozacy polscy tak dali siê we znaki oddzia³om pruskim oblegaj¹cym twierdzê, ¿e ich dowódca wygra¿a³, ¿e bêdzie wiesza³ ujêtych Polaków112. W maju 1813 r. pod Weissenfels 2. i 4. pu³ star³y siê z freikorpsem
Adolfa Lützowa i wziê³y kilkudziesiêciu jeñców. Polacy po raz kolejny, ale nie
ostatni raz udowodnili swoj¹ przydatnoæ w walce z przeciwnikiem, prowadz¹cym wojnê partyzanck¹. W sierpniu kawaleria D¹browskiego wykrwawia³a siê w drobnych starciach pod Wittemberg¹ walcz¹c z oddzia³ami armii
pó³nocnej sprzymierzonych. W jednym z nich mjr. Dwernicki na czele
3 szwadronów 4. pu³ bi³ siê z piechot¹ szwedzk¹ i zdoby³ jedno dzia³o. 21 VIII
pod Wettin [Weddin] w obronie przeprawy bi³ siê z przedni¹ stra¿¹ rosyjskiego korpusu Czernyszewa (5 pu³ków kawalerii) oddzia³ z³o¿ony z baonu piechoty i szwadronu 4. pu³ (pp³k L. Bukowski). Dowódca ca³ej komendy, p³k
Telesfor Kostanecki poleg³ w tym starciu. Piechota odpar³a 10 szar¿ jazdy
rosyjskiej (500 kozaków prowadzi³o natarcie na Polaków w szyku pieszym).
Gdy nadesz³y posi³ki, (m.in. dwa szwadrony z 2. i 4. pu³) trzy szwadrony
polskie odznaczy³y siê w sposób szczególny w walce z jazd¹ przeciwnika
(wziê³y m.in. 200 jeñców). 26 VIII pod Jüterborgiem rekonesans z³o¿ony
z baonu piechoty i szwadronu u³anów £agowskiego osaczony zosta³ przez
jazdê prusk¹ i kozaków. Polscy u³ani os³onili w³asn¹ piechotê, ale ich szwadron przesta³ faktycznie istnieæ po walce z szecioma szwadronami kawalerii
110

Dembiñski, op. cit., s. 129; Gembarzewski, WP 1807, s. 150, 161; Grobicki, op. cit.,
cz. 2, s. 549550. Stan IV korpusu: 8 lipca 3500 ludzi w 3 brygadach, 12 IX  2150 szabel
w 2 brygadach, (Pachoñski, op. cit., s. 556; £ukasiewicz, op. cit., s. 211, 249). 16 X  w dwóch
brygadach 17. i 19. 1200 u³anów, 400 strzelców konnych, 300 kanonierów i 8 dzia³ (Smith,
op. cit., s. 406)
111 Stan obecnych pod broni¹ 25 IV  97 oficerów, 1636 u³anów, 1403 koni. Inny wykaz
podaje 2197 jedców i 1542 konie. (Pachoñski, op. cit., s. 550; £ukasiewicz, op. cit., s. 177).
W maju 1813 roku 1733 ludzi i 1403 konie (Ska³kowski, op. cit., s. 187).
112 Gembarzewski, WP 1807, s. 129130; Kukiel, Dzieje, s. 438; £ukasiewicz, op. cit.,
s. 174, 179.
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pruskiej (straci³ 40 jeñców, których odbito, a reszta poleg³a lub odnios³a
rany). W bitwie pod Jüterborgiem (6 IX) trzy szwadrony 2. pu³ wraz z szwadronem 4. pu³ (dowodzi³ nim p³k Tomasz Siemi¹tkowski) atakowa³y czworoboki pruskiej piechoty. Podobno rozbi³y kolejno jeden po drugim trzy z nich,
zdoby³y dzia³o z zaprzêgiem, ale ostatecznie uleg³y przewadze kawalerii nieprzyjaciela. Szwadron 4. pu³ straci³ 14 oficerów i 185 ¿o³nierzy. Ocala³ oficer
wy¿szy (Siemi¹tkowski), 2 trêbaczy i 12 u³anów. 3 X w bitwie pod Raguhn
2. i 4. pu³ bi³y siê przez cztery godziny z jazd¹ prusk¹, a w bitwie pod
Lipskiem uczestniczy³y w bojach na pó³nocnym odcinku obrony, spisuj¹c siê
znacznie lepiej ni¿ III korpus kawalerii francuskiej, który nie móg³ sobie
poradziæ z jazd¹ rosyjsk¹ i prusk¹. Doskona³¹ postawê ¿o³nierzy i oficerów
przyæmi³ fakt niesubordynacji (zreszt¹ nie po raz pierwszy w tej kampanii)
dowódcy brygady gen. Jana Krukowieckiego, który bez wiedzy D¹browskiego
od³¹czy³ siê od jego oddzia³u113.
13. phuz i 16. pu³, tworz¹ce 20. brygadê ju¿ 19 VIII pod Gabel z powodzeniem bi³y siê z dwoma pu³kami austriackich huzarów. 14 IX w bitwie pod
Hellensdorf licznymi szar¿ami na kawaleriê nieprzyjaciela ratowa³y park
artyleryjski I korpusu armii francuskiej do którego zosta³y w³¹czone dwa dni
wczeniej. Nastêpnie uczestniczy³y w bitwie pod Peterswalde (16 IX), Sera
(18 IX), a na pocz¹tku padziernika wraz z 7. pu³kiem lansjerów znalaz³y siê
w Drenie. Jak pisa³ Marian Kukiel, dokazywa³y tam cudów [...] odwagi,
os³aniaj¹c koncentracjê francuskich korpusów i szalonymi atakami odpiera³y [...] t³umy kozaków, hordy baszkirów, w czworobokach przebija³y siê przez
nawa³ê dziczy z ³uków ra¿¹cej przeciwnika. 910 X pod Pirn¹ brygada pobi³a kozaków, a kpt. Antoni Kuszell zdoby³ 4 dzia³a. 17 X ponownie pod Pirn¹
wraz z 7. pu³kiem lansjerów pu³ki polskie wziê³y do niewoli dwa baony
rosyjskiej piechoty. Ich powiêcenie okaza³o siê daremne, gdy¿ 11 XI korpusy
broni¹ce Drezna skapitulowa³y, a polskie pu³ki wbrew umowie nie zosta³y
odes³ane do Francji, ale posz³y do niewoli na Wêgry. W Sedanie 20 XI 1813 r.
znalaz³o siê tylko 11 oficerów, 140 ¿o³nierzy i 122 konie z tej brygady114.
Brygady 17. (1. psk, 3. pu³) i 19. (6. i 8. pu³) IV korpusu kawalerii oraz
brygada jazdy stra¿y przedniej (pu³k krakusów i 14. pu³k kirasjerów) od
sierpnia do padziernika 1813 r. cile wspó³dzia³a³y z polskim VIII korpusem w walkach na terenie Czech i Saksonii, tocz¹c nieustannie boje z huzarami wêgierskimi armii austriackiej i kozakami. To byli g³ówni przeciwnicy
polskiej kawalerii. Jak zauwa¿y³ Henryk Dembiñski, jazda nasza liczne
zdarzenia mia³a do wprawiania siê we wszystko to, co oficer lekkiej broni
umieæ powinien, gdy¿ mielimy wszêdzie naprzeciw siebie huzarów wêgierskich, którzy z bitnoci¹, wrodzon¹ temu narodowi, ³¹czyli zrêcznoæ wojsko113 Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 2, s. 207208, 210212; Kukiel, Dzieje, s. 413; Gembarzewski, WP 1807, s. 135, 139140; Grobicki, op. cit., cz. 2, s. 556; Pachoñski, op. cit., s. 552,
559, 5613, 570; £ukasiewicz, op. cit., s. 247, 269270, 272, 292.
114 Gembarzewski, WP 1807, s. 156, 160; Kukiel, Dzieje, 1912, s. 436438; Grobicki,
op. cit., cz. 2, s. 556. £ukasiewicz, op. cit., s. 177, 249250, 323324.
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w¹, która sprawia, ¿e ka¿dy oddzia³ z osobna, jako i ka¿dy cz³owiek pojedynczy mo¿e sobie daæ radê w ka¿dym zdarzeniu. W walkach tych przeszli swój
chrzest bojowy krakusi i towarzysz¹cy im kirasjerzy. Ju¿ 17 VIII pod Frydlandem starli siê z huzarami wêgierskimi i strzelcami pieszymi. 19 VIII pod
Detrichov szar¿ami wspieranymi przez piechotê krakusi zepchnêli z pozycji
oddzia³ austriacki z³o¿ony z 800 piechurów i 450 huzarów. 29 VIII pod Einsiedel 400 huzarów rozbi³o posterunek polski w czêci z³o¿ony z krakusów,
ale ostatecznie odpar³ ich ca³y pu³k. Jakkolwiek utarczki z koñca sierpnia
i padziernika nie by³y znaczne, to jednak tracono w nich od kilku do kilkudziesiêciu ¿o³nierzy. Wrzesieñ i padziernik nie by³y pod tym wzglêdem lepsze. Ju¿ 1 IX w Hirschfelde dwie kompanie 1. psk pod dowództwem szefa
szwadronu Karola Madaliñskiego osaczone zosta³y przez szwadron rosyjskich
dragonów, ale zdo³a³y odeprzeæ przeciwnika. Dwa dni póniej jazda IV korpusu star³a siê z nieprzyjacielsk¹ jazdê pod Herrnhut, Obercunnersdorf, Ebersbach, Dürrhennersdorf i Grossschweidnitz, gdzie odznaczy³ siê w walce
z kozakami szwadron 3. pu³115. 4 IX pod Ebersbach krakusi po raz pierwszy
starli siê z kozakami z pomylnym dla siebie wynikiem (30 zabitych, 18 rannych, 50 jeñców i 100 koni)116. 8 IX pod Herrnhut ca³y oddzia³ stra¿y przedniej gen. Jana Nepomucena Umiñskiego dwiema szar¿ami odpar³ pu³k rosyjskich dragonów i dwa pu³ki kozaków. 9 IX pod Ottenhaim i Strohwalde
oddzia³ Umiñskiego ponownie pokaza³ swoje zalety. Kirasjerzy zwi¹zali od
czo³a dwa szwadrony dragonów, a krakusi wyszli na ich ty³y i rozbili szar¿¹.
Wczeniej krakusi ³atwo uporali siê z pu³kiem Grekowa, k³ad¹c trupem 46,
a 18 kozaków bior¹c do niewoli. Polacy zabili piêciu jeñców kozaków brodaczy, odznaczonych medalami za zdobycie Pragi w 1794 r. Sier¿ant Godlewski
zdoby³ nawet sztandar pu³ku. Pod Löbau 9 IX w ogniu walk znalaz³a siê
jazda IV korpusu. Naciera³a na piechotê rosyjsk¹ korpusu gen. A. Langerona117. 15 IX pod Neustadt, Langenwolmsdorf, Stüz¹ polska jazda zmaga³a
siê z kozakami i szwadronami jazdy regularnej118. Na prze³omie wrzenia
i padziernika kawaleria polska os³aniaj¹c koncentracjê Wielkiej Armii pod
Dreznem, rozprawi³a siê z lotnymi oddzia³ami partyzanckimi  rosyjskimi
gen. P³atowa i gen. Thielmanna oraz austriackim p³k. Mensdorffa. Warto
podkreliæ, i¿ nie uda³o siê tego dokonaæ tak wybitnemu dowódcy kawalerii
francuskiej, jakim by³ niew¹tpliwie gen. Lefebvre-Desnouettes. Dozna³ on
nawet pora¿ki pod Altenburgiem. 2 X szwadron 1. psk (kpt. Karola Madaliñ115 Dembiñski, op. cit., s. 138; Ko³aczkowski, op. cit., ks. 2, s. 2021, 26; Rybiñski, op. cit.,
s. 104; £ukasiewicz, op. cit., s. 2246, 236, 238.
116 Nie byli to jednak kozacy doñscy, ale ukraiñscy. Ko³aczkowski, op. cit., ks. 2, s. 28;
£ukasiewicz, op. cit., s. 239.
117 Ko³aczkowski, op. cit., s. 2931, Rybiñski, op. cit., s. 106109; Gembarzewski, WP
1807, s. 164; £ukasiewicz, op. cit., s. 241243.
118 Ko³aczkowski, op. cit., ks. 2, s. 37, opisuje polowanie na Kozaków wachmistrza
Jezierskiego. Do niewoli wzi¹³ trzech, a dwóch zapolowa³; Rybiñski, op. cit., s. 110; £ukasiewicz, op. cit., s. 248 249. W tych walkach odznaczy³y siê pu³ki 6. i 8. u³anów oraz krakusi.
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skiego) z³ama³ opór dwóch pu³ków kozackich z komendy gen. Thielmanna
pod Altenburgiem, które nastêpnie doszczêtnie rozbito przy przeprawie pod
Moeckern119 . W walce z kolumn¹ p³k. Mensdorffa 3 X polscy u³ani i szaserzy
zadali powa¿ne straty huzarom austriackim (odznaczy³ siê szef szwadronu
Ludwik Korn). 5 X gen. Umiñski zmaga³ siê z dywizj¹ kawalerii gen.
P. Pahlena. Pod Gösnitz huzarzy rosyjscy rozbili polski posterunek, z³o¿ony
z krakusów i piechoty. Jak twierdzi³ por. E. von Löwenstern, 60 krakusów
dosta³o siê do niewoli, gdy¿ mieli le osiod³ane konie. Pod Zehm¹ oddzia³
Umiñskiego, id¹c na pomoc oddzia³owi p³k. K. Dziekoñskiego, odniós³ wietne zwyciêstwo nad jazd¹ rosyjsk¹. Dwa szwadrony 6. pu³ znios³y w piêknej
szar¿y szwadrony huzarów sumskich. Jednoczenie krakusi i kirasjerzy rozprawili siê z kozakami. 9 X pod Penig szaserzy i u³ani (1.psk i 3. pu³) kilka
razy szar¿owali na oddzia³y austriackiej awangardy, wspieraj¹c piechotê
i artyleriê, odgrywaj¹ce g³ówn¹ rolê w tej bitwie. Dzieñ wczeniej miêdzy
Roda a Geithain kilka kompanii krakusów pomog³o polskiej piechocie odeprzeæ atak 1,5 tys. kozaków. Krakusi wraz z kirasjerami odznaczyli siê
w bojach pod Frohburgiem i Eschefeld. 10 X pod t¹ ostatni¹ miejscowoci¹
kontratak jazdy polskiej i francuskiej ratowa³ z opresji osaczony przez liczn¹
jazdê austriack¹ i rosyjsk¹ 15. pu³k piechoty z VIII korpusu. 10 X pod Zedlitz
korpus Poniatowskiego zmuszony by³ przebijaæ siê przez korpus kawalerii
gen. Pahlena. Poniatowski sam szar¿owa³ na czele oficerów sztabu i 30 krakusów. Polska piechota wypar³a Rosjan ze wsi, a jazda przepêdzi³a huzarów.
W nastêpnych dniach, poprzedzaj¹cych bitwê pod Lipskiem, IV i VIII korpusy os³ania³³y marsz zgrupowania korpusów francuskich pod dowództwem
Murata. G³ównymi przeciwnikami Polaków byli kozacy i huzarzy rosyjscy.
Dosz³o do powa¿nych staræ. 12 X pod Rötha 1.psk i 3. pu³ wspiera³y ks.
Poniatowskiego, który wraz ze sztabem i przybocznym sztabem odpar³ pierwszy atak piechoty rosyjskiej. Pod Grobern gen. Sokolnicki odpar³ natarcie
1000 kozaków i kilku szwadronów huzarów120.
Bitwa pod Lipskiem zwieñczy³a kilkutygodniowe utarczki IV korpusu.
16 X w pierwszym dniu bitwy w walkach o wie Markkleeberg odznaczy³y siê
wszystkie cztery pu³ki tworz¹ce w tym dniu polski korpus. 1. psk rozbi³
czworobok pruskiej piechoty (wzi¹³ 600 jeñców) i zmusi³ do odwrotu baterie
artylerii przeciwnika. W odpieraniu kontrataku pu³ku kirasjerów (nowogrodzkiego lub starodubskiego) z brygady gen. W. Lewaszowa dowódca 1. psk
p³k. Zygmunt Kurnatowski zastosowa³ taktykê walki typow¹ dla strzelców
konnych. Ostrzela³ kirasjerów z karabinków, rozproszy³ formacjê, a nastêpnie zaatakowa³ przeciwnika od skrzyde³ i zmusi³ do odwrotu. Szaserzy Kurnatowskiego nie zdo³ali ju¿ powstrzymaæ drugiego pu³ku kirasjerów, podob119 By³y to dwa pu³ki kozaków dowodzone przez Denisova 7. Ko³aczkowski, op. cit., ks. 2,
s. 45; J. Grabowski, Pamiêtniki wojskowe 18121814, Warszawa 2004, s. 8788; £ukasiewicz,
op. cit., s. 256257.
120 Dembiñski, op. cit., s. 149150; Ko³aczkowski, op. cit., ks. 2, s. 4654; Rybiñski,
op. cit., s. 112113; £ukasiewicz, op. cit., s. 257, 260261, 263267; Smith, op. cit., s. 45, 47.
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nie jak 6. pu³, id¹cy szaserom na pomoc z 3. pu³. Dopiero 8. pu³ powstrzyma³
zapêdy rosyjskiej jazdy. Uda³o mu siê nawet rozbiæ i zmusiæ do ucieczki pu³k
huzarów. Polska jazda, wsparta przez francusk¹ kawaleriê lekk¹ i brygadê
kawalerii gwardii (gen. L. Letorta), uciera³a siê dalej z brygad¹ Lewaszowa
i huzarami. Wspiera³a tak¿e piechotê polsk¹ i francusk¹ w zmaganiach
o Markkleeberg. W walkê zaanga¿owali siê tak¿e krakusi i kirasjerzy
z brygady Umiñskiego121. W fazie popo³udniowej zmagañ w tym dniu polskie
pu³ki, pomimo wsparcia, nie zdo³a³y powstrzymaæ natarcia austriackich pu³ków kirasjerskich (z dywizji gen. Nostitza). Polskie szwadrony, nawet krakusi sadz¹c przez rowy, oddzielaj¹ce ich od kirasjerów, nacierali na front i na
skrzyd³a, lecz po kilkunastu dzielnych szar¿ach nie zdo³ali rozbiæ ¿elazem
okrytych hufców austriackich. Uda³o siê jednak Polakom zatrzymaæ natarcie
dywizji. Tylko pu³k kirasjerów Sommarivy przebi³ siê przez polskie linie
obronne. Jego natarcie zatrzyma³a dopiero jazda saska i polska piechota.
W tych walkach, jak pisa³ Ko³aczkowski, wielu oficerów i ¿o³nierzy polskiej
jazdy odnios³o ciê¿kie rany od pa³aszów austriackich. Nie da³a im rady
lanca polskich u³anów i szaserów122. 1. psk by³ szczególnie eksploatowany
w pierwszym dniu bitwy. Wkrótce po walce z ciê¿k¹ jazd¹ austriack¹ szaserzy p³k. Kurnatowskiego wspierali polsk¹ piechotê pod Dölitz, gdzie ponieli
znaczne straty od ognia broni rêcznej i artylerii. Gdy ruszy³a do ataku piechota austriacka dwie kompanie (kpt. Augustyna Brze¿añskiego i £ukasza
Jaskólskiego) rzuci³y siê na czo³o kolumny przeciwnika szar¿uj¹c z rozpaczliw¹ odwag¹ (cyt. za Kukielem), a w chwili kontrataku piechoty polskiej
i francuskiej ma³o brakowa³o, a wziê³yby do niewoli dowódcê przedniej stra¿y
austriackiej gen. Hessen-Homburga. Krakusi wspierali w³asn¹ piechotê,
szar¿uj¹c na piechotê austriack¹ pod Dölitz. Udzia³ w pierwszym dniu bitwy
IV korpus op³aci³ du¿ymi stratami. 3. i 6. pu³ straci³y po³owê ¿o³nierzy, 8. pu³
200, a w 1.psk z 11 kapitanów w szyku pozosta³o tylko piêciu123.
18 X, w trzecim dniu bitwy, 1. psk ponownie zaprezentowa³ niepospolite
wyszkolenie swoich ¿o³nierzy. Os³aniaj¹c odwrót VIII korpusu pu³k zmuszony zosta³ przerwaæ atak na kawaleriê austriack¹ (prowadzi³ natarcie pod
z³ym k¹tem w stosunku do frontu nieprzyjaciela). Cofaj¹c siê, zachowa³
zwarty szyk i doprowadzi³ do tego, i¿ cigaj¹cy go pu³k szwole¿erów rozproszy³ siê. Korzystaj¹c z okazji polscy szaserzy, po precyzyjnie wykonanym
zwrocie, uderzyli na skrzyd³a przeciwnika i zmusili go do odwrotu. Kilka
szwadronów huzarów postêpuj¹cych za szwole¿erami odpar³ 3.pu³, który zdoby³ przy okazji dzia³o. W walkach o wie Dölitz ca³y IV korpus szar¿owa³
121 Dembiñski, op. cit., s. 220223; Ko³aczkowski, op. cit., ks. 2, s. 70; Gajewski, op. cit.,
t. 1, s. 341; Rybiñski, op. cit., s. 116; £ukasiewicz, op. cit., s. 280281; Smith, op. cit., s. 97,
108109, 114.
122 Ko³aczkowski, op. cit., ks. 2, s. 70; Rybiñski, op. cit., s. 117; £ukasiewicz, op. cit., s. 285,
123 Dembiñski, op. cit., s. 220222; Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 2, s. 216217, 222227;
Gembarzewski, WP 1807, s. 133, 145, 149; Kukiel, Dzieje, s. 420, 422; Grobicki, op. cit., cz. 2,
s. 553554; £ukasiewicz, op. cit., s. 281282, 285288.
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kilka razy na jazdê austriack¹. Odznaczyli siê krakusi i 3. pu³. W ostatnim
dniu bitwy, 19 X, gdy walki toczy³y siê w Lipsku, wraz ze szcz¹tkami VIII
korpusu u boku ks. Poniatowskiego walczy³ szwadron kirasjerów (100 szabel), oddzia³ 30 krakusów i kilku u³anów. Reszta polskiej kawalerii wycofa³a
siê wraz z Wielka Armi¹ za Elsterê i ruszy³a do Francji124.
W kampanii 1814 r. 1. i 2. pu³, oddane pod komendê gen. Ludwika Paca
w styczniu liczy³y odpowiednio 539 ¿o³nierzy i 467 koni oraz 530 ¿o³nierzy
i 402 koni, ale nie mog³y one przyst¹piæ do walki ze wzglêdu na brak koni
i wyposa¿enia. W styczniu tylko oko³o 290 u³anów zdolnych by³o do boju.
Reszta do³¹cza³a do nich kompaniami, stopniowo, w miarê kompletowania
braków (np. na pocz¹tku marca obydwa pu³ki w ramach 1. dywizji kawalerii
gwardii mia³y 600 szabel). U³ani wziêli udzia³ w bitwach pod Brienne (29 I),
Montmirail (11 II), Chateau-Thierry (12 II), Berry-au-Bac (5 III), gdzie kpt.
Brze¿añski na czele kompanii rozbi³ kozaków, a w pogoni na dystansie dwóch
mil wzi¹³ do niewoli 300 ¿o³nierzy i 500 koni. Obydwa pu³ki bi³y siê u boku
jazdy napoleoñskiej pod Craonne (7 III), Laon (10 III), gdzie szar¿owali
dziesiêæ razy na czworoboki piechoty nieprzyjacielskiej (dowództwo pu³ków
obj¹³ p³k Kurnatowski po rannym gen. Pacu), dalej pod Reims (17 III), Mery
(19 III), gdzie Kurnatowski zdoby³ pontony, tabory i kilkuset jeñców, pod
Arcis-sur-Aube (20 III) i zamknêli szlak bojowy bitw¹ pod St. Dizier (26 III),
gdzie rozbili pu³k kirasjerów i huzarów, zdobyli piêæ dzia³, 14 wozów amunicyjnych i wziêli do niewoli 600 ¿o³nierzy125. Pu³k krakusów (p³k. Aleksandra
Oborskiego), podobnie jak u³ani w styczniu 1814 r., by³ liczny (78 oficerów,
1053 eklerów, 572) konie, ale braki w wyposa¿eniu, niedostatek koni spowodowa³y, i¿ do walki w³¹czy³ siê dopiero w marcu. P³k Dwernicki na czele
trzech szwadronów pod Claye rozbi³ silniejsz¹ jazdê prusk¹, wpad³ do miasteczka, gdzie wzi¹³ do niewoli baon pruskiej piechoty oraz 100 huzarów
i kozaków. Pu³k ten uczestniczy³ tak¿e w obronie Pary¿a (w korpusie Marmonta) i podobno ostatnie strza³y, jakie pad³y w walce nieprzyjaciel skierowa³ w³anie do polskich krakusów126.
Po abdykacji Napoleona (11 IV 1814 r.) armia Ksiêstwa Warszawskiego
nadal istnia³a. Jej nowym naczelnym wodzem zosta³ wielki ksi¹¿ê Konstanty,
nominowany przez cara Aleksandra I (Rosjanie okupowali tereny Ksiêstwa).
Na rewii pod Saint-Denis zaprezentowa³o siê carowi m.in. 2 tys. polskich
u³anów i 700 krakusów127. Rozproszeni ¿o³nierze wracali na teren Ksiêstwa
z ca³ej Europy  od Gibraltaru po Kaukaz128. ¯o³nierze, którzy walczyli
124 Dembiñski, op. cit., s. 231235; Ska³kowski, op. cit., s. 457; Kukiel, Dzieje, s. 428;
£ukasiewicz, op. cit., s. 295296. 305307; Smith, op. cit., s. 215.
125 Gajewski, op. cit., t. 1, s. 384, 388; Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 2, s. 247248,
Gembarzewski, WP 1807, s. 166; Kukiel, Dzieje, 1912, s. 466, Bielecki, Wielka, s. 246.
126 Gembarzewski, WP 1807, s. 165.
127 B. Gembarzewski, Wojsko Polskie 18151830, Warszawa 1903, s. 2.
128 W niewoli rosyjskiej znajdowa³o siê w 1812 r. 4050 tys. polskich ¿o³nierzy (kilka
tysiêcy zmar³o w nastêpstwie epidemii tyfusu). W czerwcu 1814 r. car zezwoli³ pozosta³ym na
powrót do kraju. Bielecki, Tyszka, Da³ nam, t. 2, s. 178.

Kawaleria Ksiêstwa Warszawskiego w wojnach napoleoñskich...

111

przeciwko armii rosyjskiej i to co najmniej od 1806 r. (byli legionici jeszcze
d³u¿ej), znaleli siê niespodziewanie w nowej rzeczywistoci. Dotychczasowi
wrogowie stawali siê towarzyszami broni. Jakkolwiek wród oficerów,
zw³aszcza wy¿szych, ju¿ od czasów legionowych panowa³y sprzeczne opinie
na temat dotrzymania sojuszu z Napoleonem, to jednak dla wielu Francja
by³a jedynym sojusznikiem. Nie by³a nim Rosja, wspó³uczestniczka rozbiorów
Rzeczypospolitej129 . Z raportu D¹browskiego dla Konstantego z 14 XI 1814 r.
wynika, ¿e w 21 pu³kach armii Ksiêstwa Warszawskiego znajdowa³o siê 618
oficerów i 4,6 tys. podoficerów i ¿o³nierzy130, a w pu³ku krakusów i sformowanych we Francji 1. i 2. pu³  133 oficerów i 1741 podoficerów i ¿o³nierzy131. 1. pu³k szwole¿erów oraz 3. eklerów i 7. lansjerów dysponowa³y 2572
ludmi132. Razem we wszystkich formacjach polska kawaleria liczy³a 9,7 tys.
¿o³nierzy.
W ci¹gu kilku lat bytu kawaleria Ksiêstwa zaprezentowa³a swoje wyj¹tkowe walory i specyficzne tylko dla niej cechy. Stanowi³a konglomerat cech
kawalerii francuskiej (odznacza³a siê niepohamowan¹ brawur¹ i odwag¹ oficerów i ¿o³nierzy) i niemieckiej (wyró¿nia³a siê dba³oci¹ o ludzi i konie). Dysponowa³a ludmi, którzy szybko odnajdywali siê w formacjach kawalerii z racji
wrodzonego przysposobienia do jazdy konnej i s³u¿by w tym rodzaju wojsk.
Na podkrelenie zas³uguje tak¿e zdolnoæ Polaków do szybkiego formowania
kawalerii, która w krótkim czasie by³a zdolna do prowadzenia dzia³añ bojowych. Potwierdzi³y to wydarzenia z lat 18061807, 1809 i 1813. Kawaleria
francuska przejê³a od polskiej formacje uzbrojone w lance133, a tak¿e lekkie
oddzia³y rozpoznawcze i os³onowe zwane eklerami (éclaireurs de la Garde),
wzorowane na krakusach134.
Po burzliwym, ale chlubnym okresie Ksiêstwa Warszawskiego polska
kawaleria rozpoczyna³a nowy etap swoich dziejów w dobie Królestwa Polskiego i powstania listopadowego. Wchodzi³a w ten okres z baga¿em dowiadczeñ, wyniesionych na polach bitew napoleoñskiej epopei135.

129 J. Czubaty, Wodzowie i politycy. Generalicja polska lat 18061815, Warszawa 1993,
s. 178, 183187; £ukasiewicz, op. cit., s. 153155.
130 Gembarzewski, WP 1807, s. 134135, 138139, 142, 145, 147, 149, 150, 152153,
155156, 158163.
131 Gembarzewski, WP 1807, s. 165166. Dane z po³owy sierpnia 1814 r.
132 Gembarzewski, WP 1815, s. 5, dane z 7 VII 1814 r.
133 11 pu³ków szwole¿erówlansjerów pojawi³o siê w armii francuskiej w czerwcu 1811 r.
Co najmniej dwa z nich mo¿na nazwaæ polskimi  7. i 8. pu³ki lansjerów. Lansjerzy pojawili siê
tak¿e w armii bawarskiej (w 1813 r.), Ksiêstwa Bergu (1809), duñskiej (w 1808 r. boniacy
przekszta³ceni w lansjerów na wzór polskich u³anów), hiszpañskiej Józefa Bonaparte (1811),
saskiej (pu³k u³anów) i westfalskiej. Gembarzewski, WP 1807, s. 123124 przypis; Bielecki,
Wielka, s. 106, 427; id., Encyklopedia, s. 63, 73, 130, 346,
134 Pachoñski, op. cit., s. 591; Bielecki, Wielka, s. 243; id., Encyklopedia, s. 159.
135 Strze¿ek, op. cit., s. 24, 2933.
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SUMMARY
The Polish cavalry created in 1806 continued the traditions of the former cavalry of the Polish Republic, although it changed its character, just like the entire state
and army of the Duchy of Warsaw. It adopted, among others, new organizational
forms and new methods of ranks and formations with their accompanying uniforms
and weaponry.
After the tumultuous, yet praiseworthy period of the Duchy of Warsaw, the
Polish cavalry began a new stage of its history in times of the Kingdom of Poland
and the November Insurrection. It entered this period with a store of experience
gained on the battlefields of the Napoleonic era.
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GENERA£ LA FAYETTE
PRZYJACIEL WIELKIEJ EMIGRACJI*
Jeden z biografów Marie Josepha La Fayettea nazwa³ go soldat de
deux patries1. Pe³niejsze by³oby nazwanie go bohaterem dwóch wiatów.
U schy³ku ¿ycia mo¿na go okreliæ jako przyjaciela trzech narodów. Tym
trzecim byli Polacy, po których stronie stan¹³ w trudnych dniach powstania
listopadowego i wygnañczej pielgrzymki Polaków na zachód Europy. La Fayette sta³ siê symbolem walki o wolnoæ narodów. Dobrze odgrywa³ tê rolê
rónie¿ wówczas, gdy wp³ywu na wielk¹ politykê ju¿ nie mia³.
La Fayette nawi¹za³ przyjacielskie zwi¹zki z Polakami na wiele lat
przed rewolucj¹ lipcow¹ i powstaniem listopadowym. Nast¹pi³o to w Ameryce, w czasie wojny wyzwoleñczej by³ych kolonii przeciw Królestwu Wielkiej
Brytanii. Kazimierz Pu³aski, powstaniec barski, znakomity kawalerzysta
przyby³ do Pensylwanii z listami polecaj¹cymi nie tylko do Waszyngtona, ale
i do La Fayette«a. Po bitwie pod Brandywine, w której dowodzi³ Francuz,
a Pu³aski odegra³ wa¿n¹ rolê w koñcowej fazie walk, odwiedzi³ La Fayettea
w Bethléem. Po bohaterskiej mierci Pu³askiego pod Savannah nazwa³ go
swym przyjacielem i chevalier sans peur. W kwaterze g³ównej Waszyngtona pozna³ siê z Tadeuszem Kociuszk¹, póniejszym naczelnikiem insurekcji
1794 r. Okaza³o siê, ¿e maj¹ podobne pogl¹dy w sprawach polityki europejskiej, a po latach bêd¹ mieli zbie¿ne, krytyczne zdania o Napoleonie. Dziêki
tym kontaktom, jak i znajomoci z Polakami dzia³aj¹cymi w Pary¿u w pierw* Jest to nieco poszerzona wersja tekstu wyg³oszonego w Pary¿u w Bibliotece Polskiej
9 czerwca 2006 r. na sesji polsko-francusko-amerykañskiej: L`idée de a Liberté  Kociuszko,
La Fayette, Pu³aski. Leur participation à la guerre pour l`indépence des Etats Unis.
1 M. de la Fuye, E. A. Babeau, La Fayette. Soldat de deux patris, Paris 1953.
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szych latach rewolucji, La Fayette wyrobi³ sobie szerszy pogl¹d na znaczenie
sprawy polskiej w polityce europejskiej2.
Po latach, w padzierniku 1829 r., La Fayette napisa³ do Leonarda
Chodki  je fus l`intime ami de Pu³aski, de Kociuszko, et j`ai toujours pris
le plus vif intérêt à la liberté et à la gloire polonaise3. A w przemówieniu
wyg³oszonym w Pary¿u 12 lutego 1830 r. w rocznicê urodzin naczelnika, gdy
obdarzono go portretem wodza insurekcji pêdzla Antoniego Oleszczyñskiego,
La Fayette stwierdzi³, ¿e by³ to ...mon ancien frère d`armes, l`illustre Kociuszko, ce parfait type du courage, de l`honuer et du patriotisme polonais.
Notre amitié date de cinquante  trois ans, lorsque, dans la révolution
américaine, nous avons eu l`honneur de combattre sous le drapeau républicain des Etats  Unis4.
La Fayette kontaktowa³ siê z Polakami w czasie rewolucji francuskiej
w Pary¿u, m.in. z wys³annikami króla Stanis³awa Augusta. Paradoks historii
sprawi³, ¿e jeden z pierwszych inicjatorów obalenia systemu absolutystycznego we Francji w miarê postêpuj¹cej radykalizacji potraktowany zosta³ jako
wróg. Rewolucja zjad³a swe dzieci. Wkrótce po tym, gdy na Francjê ruszy³a
armia interwentów, zdaj¹c sobie sprawê z zagro¿enia ze strony radyka³ów,
z grup¹ wspó³pracowników uciek³ do Holandii z zamiarem wyjazdu do Stanów. Internowany przez Prusaków w Magdeburgu, a nastêpnie w Nysie
liczy³ na pomoc Polaków w uwolnieniu z fortecznych kazamatów. W 1794 r.
wystosowa³ listy o wsparcie starañ o wolnoæ do Polaków. 3 stycznia napisa³
z Magdeburga do króla Stanis³awa Augusta: tandis que tous les énnemis de
la liberté excerent à l`envi contre moi leur honorable hain, j`ai pensé que les
principes et les sentiments de Votre Majesté, et l`intérêt personnel qu`lle m`a
témoigné, m`autorisaient à mettre sous sa protection5. A 16 maja, ju¿
z Nysy, zwróci³ siê wprost do swego przyjaciela, Tadeusza Kociuszki,
o wyrwanie go z niewoli pruskiej. Niestety, plany te nie powiod³y siê, Polska
przechodzi³a konwulsje wywo³ane konfederacj¹ targowick¹ i walkami insurekcji kociuszkowskiej. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e La Fayette widzia³
wówczas w Polakach swych przyjació³ i szczerych sojuszników. Bêdzie to
procentowa³o 36 lat póniej. Szkoda, ¿e w Nysie nie ma stosownej tablicy
i ulicy powiêconej przyjacielowi patriotów polskich.
Prusacy wydali La Fayettea Austriakom, którzy uwiêzili go w lochach
fortyfikacji O³omuñca. Napoleon wydoby³ go z niewoli dziêki traktatowi
2 W. Konopczyñski, Kazimierz Pu³aski, Kraków 1931, s. 373; A. Lewak, Le général La
Fayette et la cause polonaise. Lettres  discours  documents, Varsovie 1934, s. XXI.
3 A. Lewak, Le général..., s. 1.
4 A. Lewak, Le général..., s. 12.
5 Cytowane za: Les discours de Lafayette pour la Pologne publiés avec préface et notes par
Ladislas Mickiewicz. Précédés d«une introduction dArmand Lévy..., Paris 1864, s. 22 (23); tak¿e
F. Mignet, Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqueen 1814, Bielefeld u. Leipzig
1894, s. 246248; A. Mathiez, Rewolucja francuska, Warszawa 1956, s. 207; A. Soboul, Révolution française, I. De la Bastille à la Gironde, Paris 1962, s. 295296.
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z Loeben. Powróciwszy do Francji zaszy³ siê La Fayette w swej rezydencji
w La Grange, gdzie pozosta³ do koñca ¿ywota, ale podobnie jak Kociuszko
nigdy nie zosta³ zwolennikiem Korsykanina. W 1803 r. Kociuszko odwiedzi³
genera³a, gdy ten z³ama³ nogê. W trzy lata póniej La Fayette uczestniczy³
w przyjêciu z okazji urodzin naczelnika. Po klêsce Napoleona obaj uwierzyli
w liberalne plany imperatora Aleksandra I, ale równie szybko zmienili zdania. Kociuszko zmar³ w 1817 r. w Solothurn, natomiast La Fayette zaj¹³
miejsce jednego z g³ównych przeciwników reakcyjnego porz¹dku, ustalonego
na kongresie wiedeñskim, potocznie zwanego wiêtym Przymierzem.
Po klêsce Napoleona w czasie stu dni La Fayette powróci³ do polityki
w 1818 r. Zosta³ deputowanym; z trybuny parlamentarnej broni³ wolnoci
obywateli i wolnoci prasy. Nawi¹za³ kontakty z libera³ami jak Benjamin
Constant de Rebecque, ale i karbonariuszami, cz³onkami stowarzyszenia
Aide toi, le ciel t`avidera. W 1824 r. pop³yn¹³ do Stanów Zjednoczonych
Ameryki ze swym synem Washingtonem Jerzym. Przyjmowano go tryumfalnie, ale rych³o opuci³ Amerykê. Szybko wróci³ do ¿ycia publicznego. Po raz
kolejny wybrano go deputowanym 12 lipca 1830 r., nadci¹ga³ koniec rz¹dów
Burbonów we Francji. Gdy wybuch³a rewolucja lipcowa, La Fayette przyby³
do Pary¿a i 29 VII 1830 r., przyj¹³ godnoæ komendanta gwardii narodowej,
któr¹ z³o¿y³ zreszt¹ ju¿ 25 grudnia tego roku. Rewolucjonici pragnêli
30 lipca og³osiæ Francjê republik¹, a La Fayetta prezydentem. Rozpoczê³a siê
skomplikowana gra polityczna i parlamentarna, która zakoñczy³a siê 9 sierpnia intronizacj¹ Ludwika Filipa w Izbie Deputowanych na króla Francuzów.
Pomóg³ w tym i La Fayette, co wzmocni³o jego pozycjê polityczn¹ w ostatnich
latach ¿ycia6.
Wkrótce po rewolucji lipcowej dosz³o do buntu Belgów w Królestwie
Niderlandów, a 29 listopada 1830 r. wybuch³o w Królestwie Polskim powstanie listopadowe. Te dwa zrywy (dosz³o te¿ do buntów w krajach w³oskich
i fermentu w Niemczech), wynik³y z naiwnych nadziei opozycyjnych rodowisk demokratycznych i republikañskich tych krajów, i¿ rewolucja lipcowa
bêdzie powtórk¹ wielkiej rewolucji z 1789 r. Powiod³o siê tylko Belgom i to
dziêki liberalnej grze dyplomatycznej Londynu i Pary¿a oraz twardej walce
Polaków z najpotê¿niejsz¹ armi¹ Europy, o czym wspó³czeni historycy belgijscy ³atwo zapomnieli.
Genera³ La Fayette zaj¹³ jednoznacznie pozytywne stanowisko wobec
Polski i Polaków walcz¹cych o sw¹ wolnoæ. By³ lojalnym sojusznikiem. Oto
fragment z jego, jednej z wielu wypowiedzi, wyg³oszonej w Chambre des
Deputés 9 kwietnia 1832 r.: La Chambre connait mon opinion sur ce que
nous aurions du faire [pour les Polonais] et que nous n`avons pas fait. [...]
Mais du moins est  il résultaté de tout cela que le roi et la Chambre ont
6 E. Charavay, La Fayette (...), [w:] La Grande Encyclopédie..., Vol. 21, Paris (1911),
s. 742744; oraz liczne opracowania syntetyczne.
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engagé, je puis dire, leur responsabilité et leur honner à cet axiome, à ce
principe, que la nationalité polonaise ne périrait pas7.
La Fayette nie ogranicza³ siê do deklaracji. To w³anie z jego inicjatywy
utworzono w Pary¿u Comité Central Français en Faver des Polonais, zwany
póniej, w skrócie, Komitetem Franko-Polskim. Zebranie organizacyjne odby³o siê 17, a ukonstytuowanie siê 28 stycznia 1831 r. Utworzy³y go 43 osoby
(z czasem by³o 73). By³o w nim 17 deputowanych i 8 genera³ów, m.in. Victor
Hugo, Pierre J. David, Jean P. Bernager, Casimir Delavigne. Szczególnie
czynny by³ jedyny Polak  Leonard Chodko. Z inicjatywy Komitetu wydano
we Francji kilkadziesi¹t propolskich broszur i druków ulotnych opisuj¹cych
wydarzenia powstañcze w Polsce. Organizowano spotkania okolicznociowe
i koncerty. Do wrzenia 1831 r. zebrano 420 tys. franków i przekazano Legacji Polskiej, czyli nieoficjalnemu poselstwu. W sierpniu 1831 r. rozpoczê³o siê
propagowanie po¿yczki polskiej, do której zg³oszono akces na 4 ml. franków.
Utworzono kilkadziesi¹t komitetów na terenie ca³ej Francji. Do najaktywniejszych nale¿a³o utworzone w Lyonie Société du Bazar Polonais.
Komitet Franko-Polski, wspó³pracuj¹c z legacj¹ polsk¹ zaj¹³ siê te¿ wysy³aniem do Polski oficerów oraz lekarzy francuskich. Szukano nawet kandydata na wodza naczelnego armii powstañczej. Ostatecznie na pole walki dotar³o przynajmniej 21 ochotników, w tym 6 lekarzy wojskowych i 2 genera³ów.
Tak wiêc w 1831 r. zosta³o odnowione francusko-polskie braterstwo broni8.
Nad Wis³¹ doceniono szczególniejsze zas³ugi Komitetu Franko-Polskiego,
a ju¿ zw³aszcza jego prezesa. Genera³ La Fayette 1 lutego 1831 r. zosta³
z upowa¿nienia powstañczego Rz¹du Narodowego, Polskiej Gwardii Narodowej mianowany Pierwszym Grenadierem. W pimie senatora Antoniego
Ostrowskiego stwierdzono, ¿e Gwardia Narodowa w Warszawie [...] s`empresse de présenter l`hommage de sont respect, [...] à celui, que les deux
mondes ont salué de nom glorieux de premier champion de la liberté9.
Dwa miesi¹ce póniej, 20 kwietnia 1831 r., dziêkuj¹c za to wyró¿nienie
napisa³ do marsza³ka Sejmu W³adys³awa Ostrowskiego  Vous sentez, Monsieur le Maréchal, combien je dois être fière et heureux d`avoir au milien du
monde entier qui vous admire, obtenu un regard particulier de Votre noble
Nation10. A po udanej wiosennej ofensywie polskiej przeciw armii rosyjskiej
po szosie brzeskiej, co by³o wielkim zaskoczeniem dla obserwatorów z zachodniej Europy, gratulowa³ 21 kwietnia 1831 r. genera³owi Skrzyneckiemu
7 Discours du général Lafayette à la Chambre des Députés. (Séance du 9 avril 1832),
[Paris 1832], s. 4.
8 L. Gadon, Wielka Emigracja w pierwszych latach po powstaniu listopadowym, wyd. II,
Pary¿ (1960), s. 85 i n.; F. Ponteil, La Fayette et la Pologne 18301834, [w:] La Fayette et la
Pologne 18301834, Paris 1934, s. [621]; Polska i Francja. Dziesiêæ wieków zwi¹zków politycznych, kulturalnych i gospodarczych, pod red. A. Tomczaka, wyd. II, Warszawa 1988, s. 215216.
9 A. Lewak, Le général..., s. 10.
10 A. Lewak, Le général..., s. 25.
11 A. Lewak, Le général..., s. 27.
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 permettez a un ami dévoué de la cause polonaise, à un grenadier de Votre
Garde Nationale, de vous exprimer son admiration pour vos talens et vos
vertus, sa joie de vos triomphes, ses voeux ardents pour votre noble pays,
son héroïque armée [...]11.
Powstanie listopadowe, mimo si³y oporu i sukcesów bitewnych, niewielkich liczebnie wojsk polskich z najpotê¿niejsz¹ wówczas armi¹ wiata, skoñczy³o siê klêsk¹. Wieczorem 7 wrzenia 1831 r. wojska polskie opuci³y Warszawê. 5 padziernika resztki armii polskiej przekroczy³y granicê miêdzy
Królestwem Polskim a zaborem pruskim pod Brodnic¹. Pamiêtaj¹c o zaproszeniu do Francji uczestników powstania przez ministra Horacego Sébastianiego z 16 marca 1831 r., które w³aciwie mia³o s³u¿yæ tylko uspokojeniu
opinii publicznej francuskiej, setki Polaków uda³y siê na zachód Europy.
Wiêkszoæ z nich znalaz³a siê we Francji. Masowy nap³yw kombatantów
powstañczych by³ zaskoczeniem dla w³adz francuskich. Do wiosny 1833 r. we
Francji znalaz³o siê oko³o 4600 uczestników powstania listopadowego. Ich
liczba póniej ros³a, dochodz¹c pod koniec lat trzydziestych XIX w. do oko³o
5500 wygnañców. W sumie w latach 18311847 znalaz³o siê te¿ poza Francj¹,
oko³o 1112 tysiêcy polskich emigrantów politycznych. A po rewolucjach 1848
i 1849 r. i powstaniu styczniowym ³¹cznie oko³o 30 tysiêcy Polaków. To, ¿e
spo³eczeñstwo i pañstwo francuskie wziê³o na siebie ciê¿ar utrzymania wiêkszoci tych ludzi, by³o w du¿ej mierze zas³ug¹ La Fayettea. Dodaæ trzeba, ¿e
kolejne rz¹dy Francji, i bezporednio spo³eczeñstwo, w czterdziestoleciu
18311870 wspomog³y politycznych wygnañców polskich niebagateln¹ sum¹
oko³o 60 milionów ówczesnych twardych franków12.
21 kwietnia 1831 r., gdy La Fayette gratulowa³ Skrzyneckiemu sukcesów
wiosennej ofensywy polskiej, wystosowa³ tak¿e list do Joachima Lelewela,
znakomitego historyka, wówczas tak¿e cz³onka powstañczego Rz¹du Narodowego. Napisa³ w nim  et néanmois vous combattez seul encora pour l`independance et la civilisation de l`Europe13. Gdy tylko J. Lelewel dotar³ do
Pary¿a 29 padziernika 1831 r., po zadomowieniu siê w stolicy wiata,
wielokrotnie kontaktowa³ siê z Lafayette`em. Znamy teksty 21 listów wielkiego historyka do genera³a i 30 tego¿ do uczonego. Rzecz jednak nie we
fragmentarycznie wydanej korespondencji. Jest ona tylko wiadectwem
o wiele wiêkszej wspó³pracy tych dwóch wybitnych ludzi. Lelewel stan¹³ na
czele Komitetu Narodowego Polskiego, utworzonego 8 grudnia 1831 r.
w Pary¿u. Komitet ten przyznaj¹cy sobie uprawnienia reprezentowania ca³ej
emigracji polskiej, mia³ zdecydowanie zabarwienie demokratyczne, co nie
12 S. Kalembka, Wielka Emigracja 18311863, Toruñ 2003, s. 5256, 395, 424. Jeli idzie
o zaanga¿owanie siê La Fayettea w pomoc wychodstwu politycznemu polskiemu wystarczy
przypomnieæ jego wyst¹pienia w Izbie Deputowanych 26 padziernika 1831 r., 21 lutego 1832 r.,
9 kwietnia tego¿ roku, 19 lutego, 11 marca i 11 kwietnia 1833 r. i, ostatnie, 26 stycznia 1834 r.
na nieca³e cztery miesi¹ce przed mierci¹.
13 A. Lewak, Le général..., s. 25.

118

S³awomir Kalembka

odpowiada³o dzia³aczom bliskim ksiêciu Adamowi J. Czartoryskiemu i budzi³o podejrzliwoæ w³adz francuskich. W grudniu 1832 r., Lelewel, w imieniu
Komitetu, og³osi³ odezwê do Rosjan w zwi¹zku z rocznic¹ buntu dekabrystów.
W zwi¹zku z tym interweniowa³a ambasada rosyjska w Pary¿u. Doprowadzi³o to do upadku Komitetu, formalnie rozwi¹za³ siê 1 lipca 1832 r. J. Lelewelowi, jak i jego towarzyszom, nakazano opuszczenie Pary¿a. Znakomity historyk znalaz³ gocinê w rezydencji La Fayettea w La Grange. Kiedy jednak
potajemnie robi³ wypady do Pary¿a, ledzony przez policjê, 9 marca 1833 r.
zosta³ aresztowany i pod nadzorem ¿andarmerii odes³any do Tours, aby tam
w po³owie lipca otrzymaæ nakaz opuszczenia Francji. Resztê ¿ycia spêdzi³
w Brukseli, ale zmar³ w Pary¿u14. Aresztowanie J. Lelewela w La Grange
spowodowa³o ostre wyst¹pienie La Fayettea w Izbie Deputowanych 11 marca 1833 r. Pod adresem ministra spraw wewnêtrznych pad³y ostre s³owa
 Messieurs, vous rappelez cette malheureuse décision [...], qui arbitraire
des autres gouvernements despotiques dont nous espérions que la revolution
de juillet nous avait exemptés à jamais15. La Fayette korespondowa³ stale
z Lelewelem, gdy ten przebywa³ w Tours, a nastêpnie ostentacyjnie uda³ siê
do Brukseli. 8 lutego 1834 r., na kilka miesiêcy przed mierci¹, napisa³ do
uczonego m.in. te s³owa: Adien, mon cher Lelewel [...]. Vous aurez su les
mesur d`extradition qui ontété si indécemmant convennes entre trois puissences du Nord [nawi¹zywa³ tutaj do konferencji trzech reakcyjnych mocarstw,
zaborców Polski, w Münchengrätz czyli Mnichovo Hradite]. [...] L`Europe se
tirera de cette crise, mais il fandra encore combattre et souffrir16.
Losy Joachima Lelewela pokazuj¹, jakie trudnoci sprawia³o sêdziwemu
La Fayetteowi zaanga¿owanie siê w pomoc wygnañcom polskim. Konflikty
z tego wynikaj¹ce uk³ada³y siê na dwóch p³aszczyznach. Jedna dotyczy³a
faktu, i¿ aktywna politycznie emigracja polska we Francji, na czele której
stali przywódcy niedawnego powstania antyrosyjskiego, a porednio tak¿e
antyaustriackiego i antypruskiego, utrudnia³a politykê wschodni¹ monarchii
lipcowej. A Ludwik Filip i jego ministrowie pragnêli legitymizacji ich re¿imu
i z tej strony, zale¿a³o im na pe³nej aprobacie ze strony Petersburga, Wiednia
i Berlina. Ludwik Filip nigdy nie spotka³ siê z ksiêciem Adamem Jerzym
Czartoryskim, choæ czas na kontakty z nim znajdowali ministrowie brytyjscy.
Sami emigranci polscy we Francji nie u³atwiali ¿ywota bohaterowi dwóch
wiatów. Szybko rozbili siê na kilka stronnictw politycznych zwalczaj¹cych
siê z wielk¹ zaciêtoci¹. Pocz¹tkowo g³ównym przedmiotem sporów by³a
sprawa odpowiedzialnoci za klêskê powstania listopadowego. Zwolennicy
tworz¹cego siê obozu demokratycznego, wskazywali na kunktatorstwo wiêk14 Listy emigracyjne Joachima Lelewela, wyd. H. Wiêckowska, T. I: 18311835, Kraków
1948 i T. V: 18311860, Wroc³aw  Kraków 1956; B. Cygler, Dzia³alnoc polityczno-spo³eczna
Joachima Lelewela na emigracji w latach 18311861, Gdañsk 1969, s. 23102.
15 A Lewak, Le général..., s. 147148.
16 A. Lewak, Le général..., s. 197.
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szoci polityków i genera³ów przewodz¹cych insurekcji, z czasem pojawi³ siê
te¿ w¹tek sprawy ch³opskiej. Politycy liberalni i umiarkowanie konserwatywni wytykali radyka³om, ¿e ci w czasie powstania sw¹ opozycyjnoci¹ os³abiali
skutecznoæ dzia³añ politycznych i wojskowych przywódców. Wkrótce doszed³
do tego problem, jaki ma byæ najskuteczniejszy plan wyzwolenia siê Polski i
jej model polityczno-spo³eczny17.
La Fayette dobrze dawa³ sobie radê w tak z³o¿onej sytuacji. Umia³ manewrowaæ miêdzy stronnictwami politycznymi wychodstwa polskiego, czasami odwo³uj¹cymi siê do jego autorytetu, ¿eby wspomnieæ o konflikcie genera³a Józefa Bema z Joachimem Lelewelem i jego adherentami. Wystêpowa³
tak¿e jako porednik miêdzy Polakami, a zw³aszcza Komitetem Narodowym
Polskim a Samuelem G. Howem, przewodnicz¹cym amerykañskiego komitetu propolskiego i prezydentem Stanów Zjednoczonych Andrew Jacksonem.
Genera³ La Fayette, wspó³twórca systemu monarchii lipcowej, w obronie
wygnañców polskich nie waha³ siê u¿ywaæ mocnych s³ów, których rz¹dz¹cy
musieli w pokorze wys³uchiwaæ. 14 maja 1833 r. w Izbie Deputowanych m.
in. stwierdzi³: Rappelons  nous ce qu`était la France après la révolution de
juillet; rappelons  nous tous les peuples saluant de leurs voeux et de leureus esprérances le drapean tricolore. Tous les gouvernements de cette révolution étaient alors trop heureux de recevoir la paix de nous18.
La Fayette zmar³ 20 maja 1834 r. By³ to ciê¿ki cios dla Polaków, choæ
za³o¿ony przezeñ Komitet Franko  Polski d³ugo jeszcze dzia³a³, bo a¿ po lata
powstania styczniowego. J. Lelewel  do syna zmar³ego  George«a Washingtona La Fayetta skierowa³ 24 maja z Brukseli te s³owa: Rodzina Wasza
straci³a patriarchê, ja  przyjaciela, który w niedoli mojej mia³ dla mnie
serce prawdziwie ojcowskie19. A genera³ Józef Dwernicki w odezwie skierowanej do wygnañców polskich we Francji na wieæ o mierci La Fayetta
stwierdza³  Ce que Lafayette fut pour la France, il ne nous appartient pas
de le proclamer; ce qu`il fut pour le monde, le monde le dira. Nous, Polonais
jette sur cette terre hospi talière, nous n`avons cessé de recueillere de sa
bouche des paroles de consolation et d`espoire. [...] Hâtons  nous d` exprimer le vouen d`apporter, au monument qu`elle ne manquera pas de consacrer à Lafayette, notre part, modeste comme l`offrande de l`éxilé, mais
déposée avec la tandresse du culte que nous avons vouné à la mémoire de ce
défenseur des droits de l`humanité et de notre cause20.
Genera³ La Fayette by³ przyjacielem Polaków i sprzymierzeñcem ich
d¹¿eñ do wolnoci i odbudowy suwerennej Rzeczpospolitej. Ale nie wynika³o
to tylko z jego sympatii osobistych. W jakim stopniu by³ on równie¿ wizjone17 S. Kalembka, Spojrzenie na polskie drogi do wolnoci w epoce rozbiorów (17941870),
Studia z dziejów polskiej myli politycznej, t. V: D¹¿enia do niepodleg³oci Polski a ocena rz¹dów
zaborczych w XIX wieku, Toruñ 1992, s. 538.
18 A. Lewak, Le général..., s. 159.
19 Listy emigracyjne..., t. V, s. 115.
20 A. Lewak, Le général..., s. 200201.
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rem, zwolennikiem jednoci europejskiej. I w tym aspekcie popiera³ polskie
d¹¿enia niepodleg³ociowe. Oto jego s³owa wypowiedziane wiosn¹ 1832 r.
 Il a été de tout temps reconnu que la grande famille européenne était
divisée en diverses sections plus ou moins bien constituées, et dont la nationalité reposait sur certains droits auxqueles les étrangeres n`étaient pas
admis. [...] Mais à mesur que la civilisation s`est étandue, ces prejugés se
sont dissipés et nous touchons à l`époque où les peuples fininiront par comprandre que le bien qui arrive à l`un d`entre eux est un bien pour tous, et
qué une conquête de la liberté reagit nécesserement sur toutes les autres
nations21.
SUMMARY
General La Fayette became one of symbolic figures of the turn of the 18th and
the 19th centuries. He was a symbol of struggle for the liberation of nations from
feudal regimes and foreign rulers. He clearly supported the position of Poland and
Poles fighting for their freedom. La Fayette did not limit himself to declarations.
It was on his initiative that the Comité Central Français en Faver des Polonais was
created in Paris, later known, in short, as the Franco-Polish Committee.
The special services of the Franco-Polish Committee and particularly of its
president were appreciated on the Vistula. On 1 February 1831, General La Fayette
was appointed the first grenadier of the Polish National Guard, with the full authorization of the insurrectionary National Government. He died on 20 May 1834.
It was a heavy blow for the Poles, although the Franco-Polish Committee still
functioned for long time, until the years of the January Insurrection.
General La Fayette was a friend of the Poles and an ally of their drive towards
freedom and the reconstruction of a sovereign Polish Republic. But this did not
result only from his personal liking. To certain extent, he was also a visionary,
a supporter of European unity, and in this aspect he supported the desire for Polish
independence.

21

Discours du général Lafayette à la Chambre...., (Paris 1832), s. 1.
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INTELIGENCJA POLSKA NA ZACHODNICH
KRESACH CESARSTWA ROSYJSKIEGO
W XIX WIEKU
Wieloæ opracowañ maj¹cych na celu okrelenie genealogii, kszta³tu, rodzajów, roli, dzia³añ, si³y lub bezsilnoci inteligencji w ró¿nych krajach sk³ania do przyjêcia postawy ostro¿nej i skromnej. Id¹c ladami pomys³odawców
projektu badañ, które zainspirowa³y niniejszy referat, pominiemy trud zdefiniowania tej grupy i tego pojêcia, przypominaj¹c tylko, ¿e obfita literatura na
ten temat nie potrafi³a wy³oniæ jakiejkolwiek uniwersalnej definicji1. Jerzy
Jedlicki twierdzi, chyba s³usznie, ¿e nawet trudno mówiæ o inteligencji jako
warstwie spo³ecznej. Wiêkszoæ badaczy z zespo³u Ryszardy Czepulis-Rastenis na temat inteligentów pod zaborami zgadza siê co do tego, ¿e chodzi³o
o grupê heterogeniczn¹, podzielon¹, czêsto zmarginalizowan¹, ró¿nie postrzegan¹ przez spo³eczeñstwo. Grupê, która sama siebie ró¿nie definiowa³a i do
której dzisiaj ró¿ne mamy podejcie. Wiemy, ¿e mimo ograniczeñ, grupa ta
by³a wszechobecna i okaza³a siê byæ potrzebna zarówno dla lewicowych jak
i prawicowych partii. By³a twórczym zaczynem nowych idei. Nieuchwytna,
1 O ile bêdzie tu mowa o spo³ecznoci polskiej wch³oniêtej (mo¿e i nie ca³kiem) przez
imperium rosyjskie, wymieñmy tylko kilka z najwa¿niejszych pozycji, dotycz¹cych inteligencji
rosyjskiej i polskiej: D.H. Owsjaniko-Kulikowskij, Istorija russkoj intelligencji, w Sobranije
soczinienij, t. VI, Sankt-Petersburg, 1914; M.M. Sztrange, Demokraticzeskaja intelligencija Rossii w XVIIIw, Moskwa, 1965; W.R. Lejkina-Swirskaja, Intelligencija w Rossii wo wtoroj polowinie XIX w., Moskwa, 1971. O narodzinach samego s³owa: O.W. Müller, Intelligenzia, Untersuchungen zur Geschichte eines politischen Schlagwortes, Frankfurt-am-Main, 1971. Po stronie
polskiej, g³ównie: Z. Wójcik, Rozwój pojêcia inteligencji, Warszawa, 1962; J. Szczepañski, Próba
klasyfikacji definicji inteligencji, w: tego¿, Odmiany czasu teraniejszego, Warszawa, 1971;
R. Czepulis-Rastenis, Klassa umys³owa, inteligencja Królestwa Polskiego, 18321882, Warszawa, 1973; tej¿e, (red.) Inteligencja Polska pod zaborami, Warszawa, 1978; L. Hass, Pokolenia
inteligencji Królestwa Polskiego, Przegl¹d Historyczny 1974, nr 2, s. 285316; tego¿, Narodziny inteligencji i jej miejsce w strukturze spo³ecznej, Teksty 1975, nr 2, s. 131139.
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jak powietrze lub ogieñ, potrafi³a czasem rozsadziæ spróchnia³e struktury
spo³eczne. Tote¿ nie staraj¹c siê bli¿ej jej okrelaæ, mamy nadziejê, ¿e jaki
jej obraz wy³oni siê z naszych wywodów.
Na pocz¹tku nale¿y podkreliæ, ¿e moje d³ugoletnie badania Rosji i zaboru rosyjskiego w ca³ej rozci¹g³oci jego istnienia od 1793 do 1917 r. nie s¹
zgodne z pewnymi sformu³owaniami tego projektu. Ci¹g³e, i ostatnio modne,
odwo³ywanie siê do imperium nie wydaje mi siê przystaj¹ce do pojêcia cesarstwa, a jeszcze mniej do gosudarstwa. Pytanie czy imperium potrafi w ten
sposób (tzn. przez przemoc cywilizacyjn¹) zmieniæ kod kulturowy ludu podporz¹dkowanego tr¹ci pewnym uprzedzeniem. W perspektywie czasu ró¿ne
stopnie przemocy powinny byæ dok³adnie okrelone. S¹ momenty, kiedy si³a
ucisku nie daje prawie o sobie znaæ, a te s¹ w³anie najbardziej sprzyjaj¹ce
dla narodzin lub rozkwitu inteligencji. Chronologia bêdzie tu podstawowym
czynnikiem. Poza tym, chocia¿ dla jasnoci wyk³adu zredukujemy nasz problem do pojedynku pomiêdzy inteligencj¹ polsk¹ a w³adz¹ rosyjsk¹, to nie
nale¿y traciæ z pola widzenia faktu, ¿e problematyka w ¿aden sposób nie
mieci siê w walce miêdzy imperium a podporz¹dkowanym ludem. Po pierwsze, dlatego, ¿e ludu polskiego na dawnych kresach Rzeczypospolitej nie by³o.
By³ tylko naród polski, czyli stan szlachecki. Jego podporz¹dkowanie nie by³o
rzecz¹ ³atw¹. Natomiast by³y ludy: litewski, bia³oruski i ukraiñski, które
stara³y siê równie¿ wy³aniaæ w³asn¹ inteligencjê, a Polacy i Rosjanie rywalizowali miêdzy sob¹, chc¹c je podporz¹dkowaæ. Ka¿da z dwóch hegemonii
(dawne i nowe imperium) wywiera³a na swój sposób przemoc cywilizacyjn¹. Jest to bardzo ciekawy problem, który dotyczy palimpsestowoci kolejnych cywilizacji tej strefy. Nie mo¿emy go niestety omówiæ w ramach krótkiego referatu. Szkoda, bo w tych kategoriach mo¿na by³oby odnaleæ zbli¿one
procesy oddzia³ywania (zachodnich) imperiów kolonialnych. Jak zobaczymy,
trudno dostrzec w przemocy stosowanej wobec polskiej inteligencji jakiegokolwiek podobieñstwa do przemocy, o której pisze Said w odniesieniu do
brytyjskiego imperium kolonialnego. Dlatego nie mo¿emy siê zgadzaæ
z wizj¹ Ewy Thompson o kolonialnej sytuacji Polski wobec Rosji. Postaramy siê pokazaæ, ¿e ta chyba przelotna moda w ¿aden sposób nie mo¿e dostarczyæ klucza do zrozumienia natury stosunków Rosji ze swoimi zachodnimi
zaborami.
Mimo pozorów, struktury spo³eczne cesarstwa rosyjskiego i Rzeczypospolitej w koñcu XVIII w. nie stanowi³y bardzo odleg³ych od siebie cywilizacji.
Z jednej strony mielimy autokracjê i centralizm, z drugiej oligarchiê, ale i tu
i tam panowa³y struktury stanowe, i tu i tam inteligencja powsta³a jako
wytwór tych struktur, ukszta³towa³a siê z ich ma³ej skutecznoci i z odrzucenia sztywnych regu³. Przemoc, której inteligencja uleg³a w Rosji i w polskich
guberniach, ma przede wszystkim swoje ród³o we wrogoci wobec niej dominuj¹cej warstwy spo³ecznej, tzn. arystokracji i sfer rz¹dz¹cych. Po stronie
polskiej, jak i po stronie rosyjskiej wrogoæ do nisko urodzonych pokazuje, ¿e
istota nacisku wywieranego na inteligencjê nie jest natury kolonialnej (cho-
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cia¿ mog³y zaistnieæ takie przypadki), lecz natury postfeudalnej. Nale¿y powiedzieæ wprost, ¿e d³ugi dramat inteligencji Europy Wschodniej, ca³e to
niekoñcz¹ce siê Gore ot uma (M¹dremu biada) wziê³o siê z zacofania spo³ecznej struktury, co chcielibymy tutaj zilustrowaæ.
Rosji nie by³ obcy ruch owieceniowy XVIII w., który szybko siê rozwija³
na Zachodzie. Tam dziêki szkolnictwu, spowodowa³ krótkotrwa³e powstanie
mocno rozwarstwionego trzeciego stanu lub klasy umys³owej2. Utworzenie
przez Piotra Wielkiego tzw. Tabeli o rangach, tzn. organizacji kadr cesarstwa
wed³ug ró¿nych stopni zwanych czynami zmusza³o dworjanstwo (szlachtê) do
kszta³cenia siê i dopuszcza³o nieszlachciców do wy¿szych szczebli drabiny
spo³ecznej. Dziêki temu systemowi i powstaniu licznych szkó³ zawodowych,
ok. r. 1760 Rosja by³a na drodze do zniesienia barier spo³ecznych. M. M. Sztrange wietnie pokaza³, w jaki sposób w r. 1762 Piotr III i Katarzyna II przerwali ten trend, w obawie przed zagarniêciem stanowisk przez raznoczynców,
tzn. przez plebejuszy. By³ to pocz¹tek niekoñcz¹cego siê ³añcucha praw, coraz
bardziej nieskutecznych zmian, które w XIX wieku mia³y zahamowaæ demokratyzacjê.
W Rzeczypospolitej akurat w tym czasie powsta³a, jak wiadomo, Komisja
Edukacji Narodowej, ale tu struktura spo³eczna by³a inna. Dla swej modernizacji i dla realizowania nowych zadañ stosownie do potrzeb, kraj ten
w przeciwieñstwie do Rosji, dysponowa³ znacznie liczniejsz¹ szlacht¹ i nie
musia³ ubiegaæ siê o opodatkowane kategorie, jak nazywano je w Rosji.
Trzydzieci lat po utworzeniu KEN i dwanacie po jej likwidacji przez zaborcê, Parandier, francuski agent ongi Stanis³awa Augusta, a póniej Napoleona, tak opisywa³ powstanie nowej owieconej warstwy: Wród szlachty
bezrolnej nieposiadaj¹cej tzw. dobrodzieja, s¹ tacy tak nêdzni, ¿e nie sposób
ich odró¿niæ od ch³opstwa w starostwach. Ró¿ni¹ siê jedynie tym, ¿e siê zw¹
szlacht¹ [...] Do tej biednej szlachty zalicza siê szlachta czynszowa. Czêæ
po³udniowa dawnej Rzeczypospolitej tzn. województwa wo³yñskie, podolskie
i brac³awskie, zaludniona jest prawie wy³¹cznie przez tak¹ szlachtê... Komisja Edukacyjna utworzona dwadziecia piêæ lat temu na ruinach jezuityzmu,
walnie przyczyni³a siê do propagowania owiecenia. Utworzenie konkursu
i nagród dla podrêczników u³atwi³o owiatê i mi³oæ do niej. Ci, którzy znali
Polskê i jêzyk dawnych sejmów, bardzo siê zdziwili w czasie sejmu z r. 1791,
s³ysz¹c, jak m³odzi ludzie po raz pierwszy opuciwszy sw¹ prowincjê, wyra¿ali siê wymownie, m¹drze i godnie. Ostatnie ich wysi³ki przeciwko ciemiêzcom
ich ojczyzny s¹ dowodem ich energii i mêstwa [...]3.
2 G.J. Proust, Diderot et lEncyclopédie, Pary¿, 1962; L. Stone (red.), The University in
Society, Princeton, 1975 (szczególnie artyku³ A. Engla, The emerging concept of the academic
profession at Oxford); R.L. Kagan, Students and Society in early modern Spain, London, 1974;
L. OBoyle, The problem of an Excess of Educated Men in Western Europe 18001850, Journal
of Modern History, t. 42, 1970, nr 4.
3 Archiwum MSZ w Pary¿u, C.P. Pologne, 324 M.D.34. Raport do Talleyranda, styczeñ
1807, t³um. Krzysztofa Rutkowskiego.

124

Daniel Beauvois

Najbardziej godna podziwu by³a sytuacja spadkobierców KEN w prowincjach litewsko-ruskich po anektowaniu ich przez cesarstwo rosyjskie. Wspania³omylnoæ Aleksandra I na pocz¹tku jego panowania, spowodowana wyrzutami sumienia za czyny babki Katarzyny, spotêgowana przez wielk¹ przyjañ cara z polskim ksiêciem Adamem Jerzym Czartoryskim, stworzy³a nieoczekiwane warunki. Polski system szkolny KEN, 76 szkó³ rednich z Uniwersytetem Wileñskim na czele, nauczanie w jêzyku polskim nie tylko zosta³y zachowane, ale i rozwinê³y siê. Hierarchiczny system kierownictwa szkó³
polskich zosta³ przeniesiony na teren ca³ego cesarstwa. Prócz Moskwy, gdzie
uniwersytet istnia³ od r.1755, na wzór Wilna, utworzono uniwersytety i okrêgi szkolne w Petersburgu, Kazaniu i Charkowie. Nie sposób tutaj mówiæ
o przemocy, o kolonializmie lub o imperializmie. A¿ do roku 1830 sami Rosjanie mówili o swoich polskich guberniach i na ogó³ tolerowali na tych ziemiach hegemoniê kultury polskiej, nawet kosztem kie³kuj¹cych lub odradzaj¹cych siê kultur ruskiej, litewskiej czy ¿ydowskiej, nie mówi¹c ju¿ o rusyfikacji, która przed powstaniem listopadowym prawie nie istnia³a4. Z licznym
gronem pedagogicznym i profesorskim, z 13 000 uczniów i pó³tora tysi¹ca
studentów, okrêg wileñski nie mia³ sobie równego w ca³ym cesarstwie. Co do
liczby inteligentów lub przysz³ych inteligentów wyprzedza³ bardzo inne regiony cesarstwa i zajmowa³ jedno z pierwszych miejsc w Europie.
Wychowankowie tych szkó³, absolwenci uniwersytetu lub najbardziej
presti¿owych gimnazjów (np. Liceum Krzemienieckiego) nie byli inteligencj¹
milcz¹c¹. Ksi¹¿ki polskie wydawane w zaborze rosyjskim sz³y w setki egzemplarzy, gazety by³y coraz liczniejsze, powstawa³y stowarzyszenia zawodowe
(lekarskie, farmaceutyczne), teatry, a ca³kiem nowe kierunki umys³owe takie
jak masoneria, józefinizm, romantyzm rozwija³y siê, a nawet mia³y tutaj
swoj¹ kolebkê. Czy¿ obecnoæ w Wilnie najwiêkszych poetów polskich nie
czyni z tego miasta jednego z g³ównych orodków ¿ycia umys³owego cesarstwa i dawnych ziem Rzeczypospolitej?
By³oby wielkim uproszczeniem uwa¿aæ, ¿e proces Filaretów i Filomatów
w r.1824 by³ pierwsz¹ prób¹ zakneblowania rodz¹cej siê inteligencji. Proces
ten by³ raczej kulminacj¹ europejskiej wrogoci wobec politycznego budzenia
siê studenterii. By³a to czêæ walki z narodow¹ i antyabsolutystyczn¹ postaw¹ m³odej inteligencji, ale doæ szybko, bo oko³o 1810 r., po wspania³ych
dokonaniach owieceniowych z 1803 r., pojawi³o siê kwestionowanie istnienia
inteligencji i wiadomoæ jej wybuchowego potencja³u w stanowym spo³eczeñstwie polskim (i w tzw. sos³ownym porz¹dku w spo³eczeñstwie rosyjskim).
Elity w³adzy i urodzenia, (co na jedno wychodzi³o) rych³o zda³y sobie sprawê,
¿e dla zachowania swego dominuj¹cego statutu, nale¿y w jak najmniejszym
stopniu dopuciæ do g³osu rzesze g³odnych wiedzy i nowych umiejêtnoci.
4 Dla szczegó³owej analizy funkcjonowania Uniwersytetu Wileñskiego i jego sieci szkolnej,
patrz: D. Beauvois, Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich 18031832, 2 tomy, Lublin, 1991.
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Raznoczyncy w Rosji, jak i drobna szlachta na jej nowych kresach zachodnich, mogli staæ siê w doæ krótkim czasie gron¹ merytokracj¹. Zadaniem
mo¿nych sta³o siê zmuszenie jej do milczenia. Si³a owieceniowych przekonañ udaremni³a na Kresach to zamierzenie a¿ do 1831 r., ale tym niemniej
musimy odnotowaæ coraz liczniejsze próby uciszania inteligencji.
Raz jeszcze podkrelmy, ¿e nie chodzi³o o zjawisko wywodz¹ce siê
z imperializmu, gdy¿ spotykamy je równie¿ w rdzennej Rosji. Ju¿ w roku
1809 N. Karamzin pisa³ O starej i nowej Rosji, w której odwraca³ siê plecami
do swoich owieceniowych uniesieñ z pocz¹tku panowania Aleksandra I
i gromi³ nadmiar nauki: [...] u nas marsza³ek zgromadzenia szlacheckiego
musi znaæ Homera i Teokryta, sekretarz stanu musi wiedzieæ, jakie s¹ w³aciwoci tlenu i wszelakich gazów, wicegubernator musi studiowaæ figury
Pitagorasa, a dozorca w domu wariatów orientowaæ siê w prawie rzymskim,
bo inaczej wszyscy wymr¹ jako radcy kolegialni lub radcy tytularni [...]5.
W³anie z powodu takich diatryb obozu antyowieceniowego M. Speranski, który
chcia³ wprowadziæ w ¿ycie prawa z 1803 r i zmusiæ rosyjskie dworjanstwo do
zdawania egzaminów, straci³ stanowisko w roku 1812. Wtedy minister owiecenia publicznego Razumowski by³ ju¿ od dwóch lat pod wp³ywem najwiêkszego wroga szerzenia owiaty, francuskiego hrabiego, Józefa de Maistrea.
Wbrew pewnym mitom, bogaci kresowi Polacy, szczególnie ci z po³udniowych regionów, nie byli dalecy od takich postaw. Hrabia Tadeusz Czacki
budowa³ sukces gimnazjum w Krzemieñcu kosztem innych szkó³, tworz¹c
w nim specjalny program studiów dostosowany do potrzeb mietanki szlacheckiej. Wielu ziemian nie mia³o wielkiego zaufania do szkó³ kontrolowanych przez Uniwersytet Wileñski i skwapliwie korzysta³o ze statutowych
mo¿liwoci ingerowania w ¿ycie szkolne. Uniwersytet musia³ siê zgodziæ na
udzia³ w gronie wizytatorów licznych znanych nazwisk, dla których urodzenie wa¿niejsze by³o od wiedzy. Wielu z nich ucieszy³a decyzja Razumowskiego w roku 1811 o utworzeniu, równolegle z gronem dyrektorów szkó³ mianowanych przez uniwersytet, grona tzw. dyrektorów honorowych. By³ to przejaw kontroli przez paternalistycznych opiekunów, nieufnych wobec chêci
emancypacji grona akademickiego. T. Czacki nieraz wzywa³ marsza³ków
szlachty do udzia³u w komisjach egzaminacyjnych w szko³ach powiatowych,
by utwierdziæ moraln¹ si³ê hierarchii szlacheckiej.
Obfita korespondencja T. Czackiego z rektorem Uniwersytetu Wileñskiego J. niadeckim wietnie pokazuje zderzenie tych dwóch koncepcji owiaty.
Rektor zgodnie z za³o¿ycielskimi ustawami z 18021803 r. rozumia³ misjê
zak³adów szkolnych jako formowanie nowych elit bez wzglêdu na pochodzenie, (chocia¿ nieraz sam ulega³ wp³ywom mo¿nych), dla Czackiego za nie
5 W dalszych wywodach czerpiê materia³y z mego studium Inteligencja bez wyjcia: wiedza
a przywileje spo³eczne w Wileñskim Okrêgu Szkolnym (18031832), w: R. Czepulis-Rastenis
(red.), Inteligencja polska pod zaborami..., s. 1164, oraz z rozdz. 4 mego Trójk¹ta ukraiñskiego.
Szlachta, carat i lud na Wo³yniu, Podolu i Kijowszczynie 17931914, Lublin, 2005, pt.: Klejnot
albo/i wykszta³cenie, s. 217253.
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by³o mowy o dopuszczaniu uczniów spoza obywatelstwa. A wiadomo, od bardzo dawna  oficjalnie od Konstytucji 3 maja 1791 r.  tylko ziemianie byli
obywatelami (tzw. Prawo o sejmikach w³¹czone do Konstytucji wyklucza³o
szlachtê bezroln¹ z tego obywatelstwa). J. niadecki doskonale wiedzia³, ¿e
w³anie liczna masa zwana przez H. Ko³³¹taja pospólstwem szlacheckim
pcha³a siê do szkó³, bo podjêcie zajêæ inteligenckich dawa³o jej szansê odnalezienia blasku mocno nadwerê¿onego klejnotu. T. Czacki natomiast mia³
w stolicy cesarstwa w Petersburgu idealny przyk³ad do przeniesienia do
swoich ukraiñskich guberni. By³o to utworzone w r. 1810 przez Razumowskiego w Carskim Siole s³ynne liceum, ekskluzywny instytut szlachecki,
gdzie czystoæ rosyjskiego dworjanstwa nie by³a zagro¿ona ¿adnymi kontaktami z raznoczyñcami. Nie dane by³o ukraiñskiemu wizytatorowi doczekaæ
sukcesu tej segregacji. T. Czacki bowiem zmar³ na pocz¹tku roku 1813. Ale
ideê przej¹³ jego nastêpca hrabia Filip Plater, któremu uda³o siê w ci¹gu
piêciu lat przekonaæ owieconego ksiêcia A. J. Czartoryskiego do arystokratycznej wizji Razumowskiego. Ksi¹¿ê by³ w nie³asce u cara po swoim bardzo
krótkim epizodzie pronapoleoñskim. Powrót do ³ask i objêcie z powrotem
kuratorium okrêgu wileñskiego by³y mo¿liwe tylko pod warunkiem pe³nego przyjêcia idei wiêtego Przymierza. Czasy zabawy w reformowanie
spo³eczeñstwa poprzez powszechn¹ owiatê ju¿ minê³y. A szko³y i tak kwit³y, wypuszcza³y w ca³ym okrêgu rzesze wykszta³conych chudopacho³ków.
A. J. Czartoryski w roku 1818 da³ siê wiêc przekonaæ, ¿e najlepszym dowodem na zmianê pogl¹dów bêdzie poparcie projektu Filipa Platera. Powsta³o
wtedy na Wo³yniu Liceum Krzemienieckie, twierdza elitaryzmu i zaprzeczenie idea³ów nowej inteligencji, która w tym czasie potajemnie organizowa³a siê w Wilnie.
Ukryta przemoc, której ulega³a ucz¹ca siê m³odzie¿, jak równie¿ wykszta³ceni ludzie, by³a w pierwszym trzydziestoleciu XIX wieku owocem ogólnoeuropejskiej reakcji na grobê zburzenia barier spo³ecznych. Inteligencja
by³a zmor¹ arystokracji nie tylko rosyjskiej, ale i polskiej. Ró¿nica by³a jednak ogromna, jeli chodzi o mo¿liwoæ rozwoju tej niebezpiecznej warstwy
na ziemiach zabranych, w zwi¹zku z du¿¹ liczb¹ owieconych ziemian, mocnymi podstawami zarówno materialnymi, jak i umys³owymi, przygotowanymi przez KEN. Mo¿liwoci zdobycia zawodu dziêki wykszta³ceniu na uniwersytecie by³y w Wilnie wiêksze ni¿ w innych miastach cesarstwa, ale nie tak
bardzo. Oficjalnie istnia³y tylko trzy zawodowe kierunki w ramach tzw. seminariów: lekarski, pedagogiczny i duchowny (wg panuj¹cego józefinizmu, stan
duchowny stanowi³ profesjê). Pierwszy wypuci³ w ci¹gu 15 lat 778 lekarzy
i chirurgów, drugi w ci¹gu 27 lat 150 absolwentów, a z trzeciego w ci¹gu 20
lat wysz³o 304 seminarzystów. Znaczna czêæ zapisanych na ró¿nych wydzia³ach musia³a sama sobie daæ radê ze znalezieniem tradycyjnych zawodów
ekonoma, dzier¿awcy, rz¹dcy, lub ubiegaæ siê o miejsce w palestrze. Wiêkszoæ stanowi³a pó³inteligencjê lub raczej zarodek inteligencji, jeli nie mog³a
liczyæ na pe³n¹ niezale¿noæ wolnego zawodu. Ale wbrew trudnociom, prze-
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konanie, ¿e owiata pozwala³a unikn¹æ kondycji ojców, fatalnej predestynacji stanowej, popycha³o synów drobnej szlachty do szkó³.
Wydaj¹c w roku 1814 zakaz uczenia siê wszystkim nieszlachcicom, minister Razumowski liczy³, ¿e zahamuje przyp³yw ró¿noczyñców w rdzennej
Rosji, ale nie wiedzia³, ¿e w guberniach zachodnich pokutowa³a jeszcze solidarnoæ szlachecka, nie pozwalaj¹ca odmówiæ zubo¿a³ej braci dostêpu do
szkó³. Wbrew zajad³ej walce najznakomitszych obywateli wspólnie z ministrem przeciwko roszczeniom uczonego cia³a, ¿ywio³owy pêd do owiaty
ogarnia³ nadal masy szlachetków w ca³ym okrêgu wileñskim, tzn. w dziewiêciu guberniach zaboru rosyjskiego. Nikt nie omiela³ siê wtedy sprawdzaæ
autentycznoci wiadectw szlacheckich. Wiêkszoæ nie przedstawia³a ich, bo
je po prostu zgubi³a lub nie mia³a. A szko³y nie chcia³y wchodziæ w szczegó³y.
Nawet zablokowanie wydawania stopni uniwersyteckich w roku 1819
przez ministra Golicyna nie zahamowa³o wzrostu liczby studentów. Spauperyzowany szlachcic chcia³ widzieæ w dostêpie do szko³y ostatni¹ swoj¹ wolnoæ. Sam tytu³ studenta rzeczywistego, który póniej tak czêsto spotykamy u A. Czechowa, dawa³ mglist¹ nadziejê na lepsz¹ przysz³oæ. Owszem
krzyk tej prainteligencji nie by³ bardzo s³yszalny, bo siedzia³a ona w prowincjach oddalonych od stolicy cesarstwa. Nie mia³a swego Gribojedowa, ale
mia³a A. Mickiewicza, o którym niebawem sta³o siê g³ono w cesarstwie.
A. J. Czartoryski nie czeka³ na N. Nowosilcowa, by w ostatniej fazie
swego urzêdowania podj¹æ próbê uratowania stanowiska daj¹c nowe dowody
swojej surowoci i podejmuj¹c nowe kroki, zmierzaj¹ce do ograniczenia nadmiaru inteligencji w jego okrêgu. Jego Regulamin szkó³ i gimnazjów wyczyci³ niema³o programów i podrêczników tak, aby szko³y ustopniowaæ, stosownie do rozmaitoci klas, z jakich sk³ada siê spo³eczeñstwo, tudzie¿ stosownie do poszczególnych, w³aciwych im zajêæ. Znowu stwierdzamy, ¿e przemoc nie pochodzi³a wy³¹cznie ze szczytów rosyjskiej w³adzy, ale równie¿ od
polskich wspó³uczestników. Zgodnie z Regulaminem Czartoryskiego, gimnazja (by³o ich po jednym w ka¿dej guberni) rezerwowano dla obywateli, tzn.
dla potwierdzonej szlachty. By³ to koniec teoretycznej mo¿liwoci powszechnego zdobywania wiedzy. W roku 1827 Miko³aj I rozszerzy³ ten system na
ca³¹ Rosjê.
Przed powstaniem listopadowym, jak moglimy siê przekonaæ, prócz kilku przypadków pozwalaj¹cych s¹dziæ, ¿e zanosi³o siê na co gorszego, przemoc wobec uczonego cia³a na Kresach nie ró¿ni³a siê w³aciwie od przemocy
stosowanej na ca³ym terytorium cesarstwa. By³a tylko boleniejsza, bo Kresy
liczy³y  przynajmniej na razie  nieporównywalnie wiêcej wykszta³conych
ludzi. Fakt, ¿e byli Polakami, nie by³ czynnikiem decyduj¹cym.
Nie wiadomo jak d³ugo ta sytuacja mog³aby trwaæ, to wybuch powstania
1830 r. stanowi ju¿ sam w sobie czêæ odpowiedzi na to pytanie. Aby jednak
niezbicie udowodniæ, ¿e a¿ do tych fatalnych wypadków, sprawa têpienia
inteligencji nie ró¿ni³a siê zasadniczo w polskich guberniach od sytuacji
w rdzennej Rosji, wspomnijmy jeszcze taki moment. Otó¿ jeszcze w r. 1816
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minister spraw wewnêtrznych Kozodawlew w obronie czystoci dworjanstwa
wyda³ memorandum pt.: O nadmiernym przywi¹zaniu urzêdników cywilnych
do rang i o rodkach zapobiegania z³u z niego wynikaj¹cemu. Lecz dziesiêæ lat
póniej, w r. 1826, minister finansów Kankrin, stwierdzi³, ¿e parcie ró¿noczyñców nie s³abnie i ¿e mo¿e nale¿a³oby wzi¹æ przyk³ad z krajów zachodnich
i choæby minimalnie otworzyæ dla nich furtkê. Proponowa³ on radzie ministrów utworzenie skromnej grupy tzw. gra¿dan, co na kszta³t zarodka trzeciego stanu, w którym ta nazwa, nadana na podstawie kryterium zas³ug
a nie urodzenia, mog³aby zapewniæ spo³eczeñstwu równowagê i spokój spo³eczny. Ca³a rada bardzo siê oburzy³a. Wed³ug opinii ksiêcia Wasylczykowa,
genera³a-adiutanta Miko³aja I, a wiêc wyraziciela monarszej wizji, by³a to
bardzo niebezpieczna nowinka. Podobnie jak szlachta wo³yñska w stosunku
do grona akademickiego, ksi¹¿ê wyolbrzymia³ zagro¿enie, poniewa¿ awans
plebejuszy poprzez rangi nie by³ a¿ tak grony dla integralnoci tradycyjnej
elity, ale zmora by³a silniejsza od rzeczywistoci.
Szlachecka wyborowoæ nie dawa³a siê pogodziæ z ¿adnym zewnêtrznym uk³adem. Nawet nie o to chodzi³o Kankrinowi, ale w swoim d³ugim
memorandum Wasylczykow udawa³, ¿e widzi ju¿ ca³e wy¿sze towarzystwo
zalane przez zastêpy gubernialnych sekretarzy: Przyk³ady wszystkich
owieconych Rz¹dów, twierdzi³ (nie ba³ siê nawet przeinaczenia terminów)
dowodz¹, ¿e dworjanstwo dziedziczne tak¹ godnoæ posiada, która tylko
i wy³¹cznie pewn¹ kategoriê ludzi cechowaæ mo¿e, a zdobyæ jej w ¿aden
sposób nie mog¹ ci, co do pozosta³ych klas przynale¿¹.... Nikt w radzie
nawet siê nie zaj¹kn¹³, ¿e by³ to ogromny krok wstecz w stosunku do Tabeli
o rangach Piotra I, popieraj¹cej awans nawet sporód mot³ochu siê wywodz¹cych.
Likwidacja Uniwersytetu Wileñskiego wpisywa³a siê w nieuchronn¹ logikê bezu¿ytecznoci studiów w takim wiecie, ale przede wszystkim by³a wiadectwem zastosowania masowej przemocy narodowej po st³umieniu powstania. Nie tylko zamkniêcie g³ównych zak³adów Wilna i Krzemieñca ogromnie
zmieni³y charakter trudnego wspó³¿ycia rosyjsko-polskiego w poæwiartowanym administracyjnie okrêgu. G³ówn¹ zmianê, pomimo zachowania kilku
zak³adów, stanowi³ zakaz u¿ywania jêzyka polskiego we wszystkich przejawach ¿ycia publicznego. Jêzyk rosyjski zacz¹³ obowi¹zywaæ w ca³ym zachowanym szkolnictwie. Tym samym mo¿emy teraz mówiæ o imperialnej przemocy. Uznanie przez Aleksandra I przewagi kultury polskiej na ziemiach
zabranych zosta³o zast¹pione szeregiem nacjonalistyczno ekspansjonistycznych argumentów. To, co by³o dot¹d niedopowiedziane u poszczególnych autorów lub dzia³aczy (Dzier¿awin, Karamzin, Szyszkow) sta³o siê ogólnie przyjêt¹ doktryn¹ rz¹du. Zachowuj¹ca ca³oæ swoich cech narodowych inteligencja (dotyczy to nawet ca³ego spo³eczeñstwa), sta³a siê nie do przyjêcia po
ujawnieniu bezkompromisowego konfliktu idealnych ojczyzn, jakim by³o
powstanie zbrojne. Marzenie o Rzeczpospolitej sprzed 1772 r. by³o nie do
pogodzenia z coraz bardziej imperialn¹ wymarzon¹ geografi¹ Rosji. Coraz
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mocniejsze budowanie teorii trijedinoj i niedielimoj Rossii przez Pogodina,
Katkowa, Aksakowa itd., da³o siê odczuæ w nazewnictwie Kresów. Znik³a
nazwa polskich guberni. Zosta³a zast¹piona przez pó³nocno i po³udniowozachodni kraj, co te¿ pozwala³o ignorowaæ narodziny to¿samoci ULB6. Rosyjscy historycy ³agodz¹ ostroæ tego procesu, twierdz¹c, ¿e tacy jak Katkow,
zmierzali jedynie do akulturacji poprzez rozpowszechnienie jêzyka rosyjskiego, a nie do asymilacji. Zwolennicy zrównania pojêæ russkij i wielkorusskij, pisze Aleksiej Miller, do samego rozpadu imperium byli w mniejszoci, górowa³a idea ogólnorosyjskiego narodu, jednocz¹ca wszystkich wschodnich S³owian7. Lecz nie bardzo widaæ w tych subtelnociach, w jakim sensie
ogólnorosyjskie pojêcie nie wymaga³oby prymatu elementu rosyjskiego.
Inteligencja polska w nowych polistopadowych warunkach potrafi³a a¿
do pierwszej wojny wiatowej, nie daæ siê zasymilowaæ, nie zawdziêcza³a tego
miêkkiemu umiarkowanemu imperializmowi cesarstwa, jak chce nam to
wmówiæ A.Miller, lecz swej niezwyk³ej sile oporu. Nie obesz³o siê jednak bez
wielostopniowych zrzeszeñ narodowych.
Zajad³oæ rusyfikacji przejawia³a siê od roku 1831 w przemianie najbardziej symbolicznych miejsc kszta³cenia m³odzie¿y.
Jednoæ kulturalna zaboru rosyjskiego zosta³a definitywnie rozbita poprzez utworzenie bia³oruskiego i kijowskiego okrêgu szkolnego. Ostrze imperialnej przemocy wymierzone teraz by³o w narodow¹ ¿ywotnoæ inteligencji.
Nale¿a³o odt¹d depolonizowaæ najbardziej presti¿owe orodki jej kszta³cenia
wraz z ca³¹ ich sieci¹ szkó³.
Rozwi¹zanie Liceum Krzemienieckiego nabra³o w tym kontekcie szczególnej wymowy, odebrane zosta³o jako straszne upokorzenie. Ca³y maj¹tek
liceum, zgromadzony dziêki szlacheckim darowiznom, przekazano do Kijowa,
gdzie w roku 1834 mia³ byæ otwarty uniwersytet rosyjski. We wspania³ych
budynkach krzemienieckich utworzono seminarium prawos³awne, bo religia
panuj¹ca chcia³a teraz mocniej zakorzeniæ siê w ludzie ukraiñskim. Pierwszy
uniwersytet rosyjski na Ukrainie prawobrze¿nej powsta³ w wiêkszej czêci
z grabie¿y Liceum. Biblioteka licz¹ca 34 000 tomów, maj¹ca wartoæ symboliczn¹ tym cenniejsz¹, ¿e zawiera³a dawn¹ bibliotekê Zamku Królewskiego
w Warszawie, niegdy odkupion¹ przez T. Czackiego, zosta³a ³¹cznie z innymi
zbiorami królewskimi przeniesiona do Kijowa. Ten sam los spotka³ gabinet
fizyczny, wszystkie okazy z kolekcji mineralogicznej, preparaty z gabinetu
chemicznego wraz z 660 instrumentami, 18 000 okazów z gabinetu zoologicz6 B. Anderson, Imagined Communities, Reflections on the Origins and Spread of Nationalism i liczni amerykañscy autorzy, na których z luboci¹ powo³uje siê A. Miller, Zapadnyje
okrainy Rossijskoj Imperii, Moskwa, 2005 lub Imperija i Nacija v voobra¿enii russkogo nacjonalizma, w: Imperija Romanowych i nacijonalizm, Moskwa, 2006, rozdz. 5, s. 147170
 autorzy ci podaj¹ du¿o przyk³adów porównawczych przydatnych do u³o¿enia ogólnej teorii
imperializmu ró¿nych historycznych mocarstw, ale trac¹ z pola widzenia okropne skutki tych
systemów.
7 A. Miller, Rusyfikacija ili Rusyfikacii?, w: Imperija Romanowych..., rozdz. 2, s. 7071.
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nego, przybory z instytutu agronomicznego, kilka setek obrazów i rysunków
europejskich mistrzów z gabinetu rycin. Nawet wielki ogród botaniczny zosta³ wykopany z ziemi i przesadzony do Kijowa. Nic, co polskie nie mog³o
przetrwaæ w tych wo³yñskich Atenach.
A jednak wykorzenienie polskoci z umys³ów nie by³o takie ³atwe. ¯ycie
rodzinne toczy³o siê po polsku. Bibliotek rodzinnych nie mo¿na by³o zniszczyæ. Po roku 1831 obserwujemy coraz czêstsze rozdwojenie umys³ów i zachowañ. Na Litwie i Bia³orusi nigdy nie uda³o siê przeprowadziæ administracyjnej deklasacji szlachty bezrolnej, zepchniêcia jej do ch³opskiej kategorii jednodworców. Wielu zubo¿a³ych szlachciców wola³o wiêc edukacjê à la russe ni¿
¿adn¹. Zrezygnowali z uczenia siê po polsku, ale czy dalej nie czuli siê
Polakami? W po³udniowych guberniach deklasacja administracyjna zosta³a
zakoñczona ok. 18451850, ale przedtem szlachta - go³ota nie zrezygnowa³a z
jedynego swego przywileju  posy³ania synów do szkó³, które jeszcze pozosta³y. Wiêc i tutaj nie brakowa³o ludzi bêd¹cych na jakim poziomie intelektualnym. Co do ziemiañstwa lub nawet szlachty redniej, to w³adza rosyjska nie
pomyli³a siê w swoich rachubach, ¿e zechce ona pozostaæ na górze drabiny
spo³ecznej i zrozumie, ¿e nauka nawet zrusyfikowana, daje jej tak¹ szansê.
Ju¿ w roku 1832 rozdawano poprzez lokaln¹ policjê i marsza³ków szlachty
polskiej drukowane og³oszenia o otwarciu gimnazjów z rosyjskim jêzykiem
wyk³adowym. Z Kijowa genera³-gubernator Lewaszow nie zawaha³ siê nawet
zwróciæ z apelem do katolickich biskupów, by przekonywali wiernych do
korzystania z tego nowego przejawu ³aski Jego Cesarskiej Moci [...]. Widok
polskiej szlachty gromadnie nap³ywaj¹cej do gimnazjów jest pragnieniem
mego serca, które chce dobra Chrystusowej trzody Waszej Eminencji, mówi³
z natchnieniem8.
Nale¿y podkreliæ, ¿e proces rusyfikacji szkolnictwa zaj¹³ du¿o czasu.
Stosunkowo ³atwo by³o konfiskowaæ istniej¹ce szko³y, ale znalezienie setek
rosyjskich nauczycieli do wprowadzania nowych programów okaza³o siê na
pocz¹tku rzecz¹ niemo¿liw¹. Liczni dawni polscy wyk³adowcy zgodzili siê na
wspó³pracê w nowych warunkach. Najbardziej uderzaj¹cym przyk³adem jest
brat Adama Mickiewicza, Aleksander, który przeniós³ siê z Krzemieñca do
¯ytomierza, sk¹d odbywa³ s³u¿bowe podró¿e do Kijowa, zanim otrzyma³ stanowisko na tamtejszym uniwersytecie.
Natychmiastowe zamkniêcie ca³ego uniwersytetu w Wilnie zagrozi³oby
funkcjonowaniu wa¿nych sektorów ¿ycia spo³ecznego w skali cesarstwa. Tote¿ odroczono zamkniêcie wydzia³u medyczno-chirurgicznego i seminarium
duchownego do lat 184018429. W ci¹gu tych dziesiêciu lat te dwie instytucje
by³y namiastk¹ zwartej grupy inteligenckiej. Wed³ug badañ L. Zasztowta, do
8 Dok³adny przebieg rusyfikacji szkolnictwa w kraju po³udniowo-zachodnim Cesarstwa
w latach 18321863 nakreli³em w Trójk¹cie ukraiñskim..., s. 399412.
9 O dalszym funkcjonowaniu tych zak³adów, L.Zasztowt, Kresy 18321864, Warszawa
1997, s. 97128.
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r. 1840 Akademia Medyczno-Chirurgiczna wyda³a jeszcze 963 dyplomy ukoñczenia uczelni. Wród nich 747 osób otrzyma³o dyplom lekarza medycyny.
Po³owa z nich zwi¹za³a siê do¿ywotnio z carskim wojskiem (307 lekarzy), co
daje wyobra¿enie o znaczeniu medycyny polskiej w wojsku do lat 1870
i o kulturotwórczej roli lekarzy w ogóle. Utworzone przez prof. J. Franka
w roku 1805 Wileñskie Towarzystwo Lekarskie okaza³o siê a¿ do koñca XIX w.
jedynym spo³eczno-zawodowym trwa³ym skupiskiem.
Znacz¹ce dla ¿ycia intelektualno-duchownego ziem litewsko-ruskich by³o
katolickie seminarium istniej¹ce w Wilnie do roku 1842. W tym okresie, pod
kierownictwem ksiê¿y uprzednio dobrze notowanych przez w³adze, wypuszczono jeszcze setkê seminarzystów, z których póniej siê wyró¿nili: Kasper
Borowski (przysz³y biskup ³ucko-¿ytomierski), Adam Krasiñski (przysz³y biskup wileñski), S. M. Koz³owski (przysz³y metropolita mohylowski), a nawet
animatorzy kultury litewskiej M. Wo³onczewski (Matiejus Valancius), przysz³y biskup ¿mudzki.
To nie zadowoli³o w³adz, które nie mog³y nie dostrzegaæ postawy kresowych Polaków trwaj¹cej od pocz¹tku wieku. Wci¹¿ ta sfera liczy³a najwiêcej
wykszta³conych lub przynajmniej pimiennych ludzi, a paradoksalnie wiêkszoæ z nich wola³a kisn¹æ w swoim zak¹tku, dalej zagra¿aj¹c spokojowi
wewnêtrznemu spo³eczeñstwa. Tak zrozumieli w Petersburgu rosn¹c¹ rozpacz inteligencji bez wyjcia, która znowu da³a o sobie znaæ przy okazji
wykrycia spisku Szymona Konarskiego i jego Stowarzyszenia Ludu Polskiego. Jak pokaza³ L. Zasztowt, liczba uczniów szkó³ rednich spad³a
w latach trzydziestych, ale a¿ do powstania styczniowego ziemie dawnego
okrêgu wileñskiego by³y nadal najlepiej rozwiniêtymi w cesarstwie. Zarówno
liczba uczniów jak i liczba szkó³ by³a nadal najwy¿sza w tzw. zachodnich
guberniach. Uczniowie szkó³ rednich stanowili tu ponad 40% z 16 800
uczniów ca³ego ówczesnego cesarstwa (liczby z r. 1840)10. Szczególnie nie do
przyjêcia w oczach w³adz by³a sytuacja w pó³nocno-zachodnim kraju, gdzie
jeszcze 72% uczniów11 pochodzi³o z nielegitymizowanej szlachty tzn. z najbiedniejszej jej czêci.
A¿ do 1863 r. najlepsza czêæ tej m³odzie¿y potrafi³a nawet unikn¹æ
rozbicia wspólnotowego, udaj¹c siê doæ licznie na nowo utworzony Uniwersytet Kijowski. Miêdzy rokiem 1834 a 1863 przez jego mury przewinê³o siê
1753 Polaków, którzy zawsze stanowili przesz³o po³owê studentów. Nie mieli
oni swego Mickiewicza, by chwaliæ ich intelektualn¹ odwagê, ale ich umys³owa walka zas³uguje na takie samo uznanie. W roku 1837 na Uniwersytecie
Kijowskim aresztowano trzech studentów kolportuj¹cych emigracyjn¹ literaturê A. Mickiewicza i S. Goszczyñskiego. Minister Uwarow, s³ynny obroñca
wielkorosyjskiej narodnosti (rosyjskiego ducha narodowego), przyby³ osobicie, aby wydaæ na nich wyrok. Ale podobnie jak Nowosilcowowi w Wilnie,
10
11

Ibidem, s. 225227.
Ibidem, s. 241.
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uda³o mu siê wykryæ nielegalne zwi¹zki tej trójki, co poprzez w³aciciela
prywatnej pensji Borowskiego, doprowadzi³o do ujawnienia sprzysiê¿enia
S. Konarskiego, w którym bra³o udzia³ 34 studentów. Ciê¿kie kary spad³y na
wszystkich.
Te przejawy solidarnoci klasy umys³owej na zachodzie cesarstwa nale¿a³o pohamowaæ. Mianowany w roku 1839 w Kijowie genera³-gubernator
D.G. Bibikow, przyzna³ s³usznoæ swemu inspektorowi na Wo³yniu, genera³owi Mas³owowi, biadaj¹cemu w swoim raporcie nad godn¹ po¿a³owania nieprawomylnoci¹ m³odzie¿y. Genera³ ten sugerowa³, ¿e nale¿a³oby wysy³aæ, co
trzy lata po 100 uczniów do korpusów kadetów, do sto³ecznych szkó³ górniczych, do szkó³ budowy dróg i mostów oraz do szkó³ prawniczych, zapewniaj¹c
im w ten sposób posady na terytorium rdzennej Rosji. Ale D. B. Bibikow uzna³
inn¹ akcjê za pilniejsz¹. Zauwa¿y³, ¿e przy ka¿dej zrusyfikowanej szkole redniej wielu by³ych lub obecnych wyk³adowców w licznych miastach prowadzi³o
polskie pensje prywatne, gdzie mieszka³a prawie ca³a m³odzie¿ i korzysta³a z
korepetycji udzielanych po polsku. Ten system pensjonatów utrzymywa³ kontakty ze rodowiskiem szlacheckim, ale pozostawa³ poza wszelk¹ kontrol¹
rz¹dow¹. Mia³ równie¿ cis³e kontakty z zakonami katolickimi lub z ksiê¿mi
jeszcze do niedawna nauczaj¹cymi. Genera³-gubernator uzna³, ¿e m³ód
szkolna potrzebuje prawomylnego wychowania pozaszkolnego, co mo¿na
osi¹gn¹æ jedynie dziêki powo³aniu zamkniêtych pensji pañstwowych, kierowanych przez Rosjan. Takie skoszarowanie m³odych osi¹gniêto w prosty
sposób. Obci¹¿ono ziemian nowym podatkiem, przedstawionym jako now¹
cesarsk¹ ³askê i rozes³ano ka¿demu odpowiednie formularze z wyrazami
humanitarnej troski o poziom moralny i intelektualny, daleki od wszelkich
z³ych wzorców. Polacy musieli w³asnymi pieniêdzmi przyczyniæ siê do zerwania wiêzów z w³asnymi dzieæmi.
Wielonarodowoæ cesarstwa, nieraz mylona przez niektórych dzisiejszych
historyków jak A. Miller lub A. Kappeler z Wiednia z wielokulturowoci¹, jest
naprawdê daleka od tego stanu terroru i odrêtwienia, w którym Miko³ajewska Rosja chcia³a utrzymywaæ Polaków, szczególnie przysz³ych inteligentów.
Od tego czasu datuje siê pocz¹tek pewnego zwrotu synów bogatszego
ziemiañstwa w stronê studiów na czysto rosyjskich uniwersytetach, gdzie
panowa³y normalniejsze warunki. Do Petersburga i Moskwy zaczê³y nap³ywaæ grupy paniczów lub nawet nieligitymizowanej litewskiej szlachty12.
W roku 1842 genera³ Kavelin, adiutant cara, sugerowa³ Komitetowi Guberni
Zachodnich, by zamkn¹æ i te uniwersytety przed Polakami, bo mog¹ zakaziæ
innych studentów, lecz w ¿adnym wypadku nie zrusyfikuj¹ siê sami. Uwarow uwa¿a³, ¿e te obawy by³y przesadzone, chocia¿ wiemy dzisiaj, ¿e
w przededniu 1863 r. w stolicy cesarstwa studiowa³o 388 Polaków, a w Moskwie 423. Mimo ca³kowicie rosyjskich warunków ¿ycia, potrafili zachowaæ
12 Szerzej na ten temat, J. Remy, Higher Education and National Identity, Polish Student
Activism in Russia 18321863, Helsinki, 2000.
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pewn¹ odrêbnoæ i nawet tworzyli tajne zwi¹zki13. Z drugiej strony by³o to
pokolenie, które zainaugurowa³o nowy stosunek do wiata rosyjskoci, które
musia³o pogodziæ siê z faktem, ¿e nie mo¿na ju¿ ¿yæ w zupe³nym odizolowaniu siê od Moskali, lecz nale¿y znaleæ jaki kompromis.
Nieliczni, którzy potrafili w tych warunkach trochê o¿ywiæ umys³ow¹
twórczoæ, musieli przemawiaæ jêzykiem samodzier¿awija. Byli to konserwatywni ziemianie z redakcji Tygodnika Petersburskiego: I. Rzewuski, M Grabowski, I. Ho³owiñski oraz z Wileñskiego Athenaeum, gdzie J. I. Kraszewski
nie mia³ jeszcze podejmowaæ swoich póniejszych bardziej odwa¿nych tematów. Obie publikacje nie mia³y czytelników (kilkuset), a jedyna odwa¿niejsza
próba wydawania w Kijowie rocznika Gwiazda nie przetrwa³a d³u¿ej ni¿ trzy
lata (18471849) i pad³a ofiar¹ cenzury Bibikowa. Osobowoæ jej redaktora
Zenona Fischa wydaje siê doæ typowa. Pisa³ on pod pseudonimem T. Padalica, s³owo oznaczaj¹ce po ukraiñsku zagubione ziarno po zakoñczeniu ¿niw.
Uwa¿a³ siê za ocalonego z destrukcyjnych ¿niw roku 1831. Sukces rocznika
(blisko tysi¹c czytelników) t³umaczy siê prawdopodobnie istnieniem publicznoci z³o¿onej z takich samych jak on wyrzutków z ¿ycia umys³owego, zaznaczaj¹cych sw¹ obecnoci¹ tylko upokarzaj¹ce s³u¿by w kancelariach wielkich
ziemian. Zadziwiaj¹co postêpowa tematyka pisma zosta³a dopuszczona przez
liberalnego cenzora Oresta Nowickiego, ale rych³o spotka³a siê z wrogoci¹
sterroryzowanego polskiego rodowiska14.
W ca³ym miêdzypowstaniowym okresie mo¿na mówiæ o regresie w formowaniu siê inteligencji, chocia¿ wielki jej wzlot w poprzedniej epoce pozostawi³
niema³o wspania³ych osobowoci. Wielka postaæ J. I. Kraszewskiego wznosi³a
siê nad tym rodowiskiem jako symbol ci¹g³oci i g³êbi myli polskiej i niejeden, na przekór beznadziejnej sytuacji, pisa³ do szuflady i zosta³ w pe³ni
doceniony dopiero po mierci. Wtedy w³anie tworzy³ swoje niezast¹pione
pamiêtniki Antoni Rolle lub Tadeusz Bobrowski.
Dla opinii rosyjskiej hydra wykszta³conej klasy by³a wci¹¿ wszechobecna
w zachodnich guberniach: Wy¿sza szlachta nie podziela idei demokratycznych, pisa³ w roku 1852 Kuczyñski, genera³ ¿andarmerii na Bia³ej Rusi.
Doskonale rozumie, ¿e nigdy jej lepiej nie bêdzie ni¿ pod ochron¹ silnego
Rz¹du. Ca³e z³o bierze siê z drobnej szlachty, z tego plemienia adwokatów,
ekonomów, pisarczyków i innych raznoczyñców [...]. Gubernie zachodnie charakteryzuj¹ siê ogóln¹ sk³onnoci¹ do owiaty, to cecha charakterystyczna tej
krainy [...]. Znajdziemy tu wykszta³conych chudopacho³ków na ka¿dym kroku [...]. Liczba owieconych szelmów, którzy pogardzaj¹ pochodzeniem ojców,
bez przerwy w tym regionie wzrasta15.
13 Szerzej na ten temat, V.A. Djakov, Polskije studenczeskije organizacii 30-60ch gg XIXw
w Rossijskich univiersitietach, w: Ja.N. Szczapov (red.) Polskije professora i studenty w univiersitietach Rossii XIX  nacza³o XX w., Kazañ  Warszawa, 1995.
14 D. Beauvois, Trójk¹t..., s. 412414.
15 Cyt. za N.N. U³aszczik, Priedposy³ki kriestjanskoj rieformy 1861g. w Litwie i Bie³orussii, Moskwa, 1965, s. 450.
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Mo¿e nie wzrasta³a, ale mog³a siê wyrwaæ z marazmu szczególnie
w pó³nocno-zachodnim kraju, gdyby najbardziej wiat³ej czêci szlachty wyborowej uda³o siê j¹ wyci¹gn¹æ z administracyjnej deklasacji. W koñcu 1856
r., korzystaj¹c z ocieplenia klimatu po wst¹pieniu na tron Aleksandra II,
sejmik guberni miñskiej zwróci³ siê do cara z prob¹ o przywrócenie jednodworcom i gra¿danom (zdeklasowanej szlachcie) dawnych ich praw do wykszta³cenia, przynale¿nych teraz tylko dla zalegitymizowanej szlachty. Taki
wyj¹tkowy przejaw dawnej solidarnoci stanowej zosta³ naturalnie odrzucony przez Petersburg16, ale wiadczy o tym, ¿e posiadaj¹ca warstwa szlachty
zaczyna³a zdawaæ sobie sprawê ze swej liczebnej izolacji w przededniu nowego powstania narodowego i ¿e potrzebowa³a inteligencji. W pocz¹tku 1860 r.
u szczytu liberalizmu rz¹du rosyjskiego, rada ministrów postanowi³a, ¿e te
same prawa, które przys³uguj¹ duchowieñstwu prawos³awnemu, dane s¹
dzisiaj klerowi rzymskokatolickiemu, jeli chodzi o nauczanie zasad wiary.
Od razu powsta³a w licznych maj¹tkach ca³a sieæ szkó³ parafialnych, gdzie
zabronione by³o sprowadzanie elementarzy w jêzyku ukraiñskim pisanych
³aciñskim alfabetem i drukowanych w Galicji17, ale przecie¿ nie owiata ludu
by³a g³ównym celem tych szkó³ek, lecz w³anie repolonizacja zdeklasowanej
i ju¿ mocno sch³opia³ej szlachty. Z najnowszych badañ wynika, ¿e fala zainteresowania ch³opami (tak mówi³a policja carska, która zamyka³a szkó³ki
w roku 1861, kiedy siê zanosi³o na powstanie) zmierza³a do akcji kulturalnoratunkowej w stosunku do jednodworców. Miejscami procent tej kategorii
 jedynej, która z czasem mog³aby dostarczyæ liczniejszej inteligencji  dochodzi³ do 72% uczniów18.
Nik³y udzia³ zdeklasowanej szlachty kresowej w powstaniu styczniowym
naocznie pokaza³ ziemiañstwu, ¿e przemoc rosyjska by³a skuteczna, ¿e nie
mo¿na by³o ju¿ liczyæ na potencjaln¹ inteligencjê wywodz¹c¹ siê z tej grupy
i ¿e dla ratowania maj¹tków gospodaruj¹cych w nowych kapitalistycznych
warunkach, wynik³ych ze zniesienia poddañstwa, ziemianie sami powinni siê
kszta³ciæ. O ile ju¿ przed powstaniem pewna wspólnota interesów z Rosjanami oraz potrzeba wspólnego t³umienia buntów ch³opskich  szczególnie na
Ukrainie, dawno da³y o sobie znaæ (teraz, mimo zajad³ej walki o posiadanie
ziemi maj¹tkowej, mo¿na by³o powiedzieæ, ¿e Rosjanie stali siê z Polakami
wspó³kolonizatorami ziem litewsko-ruskich), to coraz czêciej inteligentami
nazywano tak¿e ziemian dzia³aj¹cych w stowarzyszeniach i organizacjach
rolniczych, owiatowych czy ogólnospo³ecznych, cile kontrolowanych przez
Rosjan19.
16

L. Zasztowt, Kresy..., s. 246.
A. Miller, Imperija i Nacija..., w: Imperija Romanowych i nacjonalizm..., s. 86.
18 L. Zasztowt, Kresy..., s. 327328, 336341 i D. Beauvois, Trójk¹t..., s. 298303.
19 Trafnie to podkrela S. Siekierski, Kultura szlachty polskiej w latach 18642001, Pu³tusk, 2003, patrz rozdz. Przechodzenie do ról inteligenckich, s. 128149.
17
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Ogromn¹ przewagê bia³ych w czasie powstania odnajdujemy póniej
w ¿yciu dworów i pa³aców. Tylko tam system imperialny pozostawia³ pewien
margines swobodnego poruszania siê i z³udzenie, ¿e Arkadia bêdzie wieczna pod skrzyd³ami surowego, ale w koñcu zapewniaj¹cego spokój i dobrobyt
cara. Ci ostatni Mohikanie nieraz nawet widzieli siebie w roli obroñców
polskoci20, a na prze³omie wieku, widz¹c swoj¹ izolacjê, wskrzesili dawne
Wielkie Ksiêstwo Litewskie, przemianowuj¹c swoj¹ to¿samoæ na Kresowoæ,
nie widz¹c, ¿e by³ to tylko rodzaj arystokratycznego regionalizmu. Andrzej
Mencwel wietnie uchwyci³ fakt, ¿e w pocz¹tkach XX w. to spo³eczeñstwo
prawie ju¿ nie sprzeciwia³o siê przemocy, gdy¿ dawa³a ona pewien komfort.
Utworzy³ siê splot interesów i sposoby bycia pomiêdzy wy¿szym towarzystwem polskim i rosyjskim21. Do roku 1920 specyficzna literatura kresowa
Józefa Weyssenhoffa, Marii Rodziewiczówny, Zofii Kossak chwalily te dwuznaczne postawy. W mniemaniu w³adz rosyjskich ten stopniowy sukces przemocy nigdy nie by³ wystarczaj¹cy. Nieokrelone niebezpieczeñstwo wszechobecnego polonizmu dostrzegano nawet w coraz mocniejszej inteligencji
ukraiñskiej, która mia³a przecie¿ niewiele zwi¹zków z Polakami. Ledwo
skrywana nienawiæ do Polaków cechowa³a wszystkich kolejnych gubernatorów i genera³-gubernatorów, rz¹dz¹cych w ci¹gu szeciu dziesiêcioleci po
powstaniu styczniowym. Od roku 1865 celowa³ pod tym wzglêdem kijowski
genera³-gubernator A.P. Bezak. Widaæ to w raporcie wys³anym do ministra
owiecenia na temat decyzji, co do wzmocnienia i ugruntowania narodowej
owiaty na zasadach rosyjskich22. Od r.1864 ministerstwo owiecenia postanowi³o, ¿e we wszystkich uniwersytetach cesarstwa bêdzie ustanowiony numerus clausus dla studentów Polaków (nie wiêcej ni¿ 10% ogó³u), ta decyzja
nie dotyczy³a Kijowa, jako jedynego uniwersytetu kresowego. W³anie dlatego A.P. Bezak ba³ siê, ¿e podobnie jak przed powstaniem, po³owa miejsc
bêdzie zajêta przez Polaków. Zaproponowa³ limit 33%, ale po zamachu na
Aleksandra II, w kwietniu 1866, Komitet Ministrów poszed³ jeszcze dalej:
miejsca dla Polaków zosta³y ograniczone w Kijowie do 20%.
A.P. Bezak uzyskiwa³ lepsze rezultaty ni¿ Murawiow na Litwie. Podczas gdy w roku 1869 w kraju pó³nocno-zachodnim jeszcze uczy³o siê
w gimnazjach (jedyne zak³ady daj¹ce dostêp do uniwersytetów) 47% katolików, to w gimnazjach kraju po³udniowo-zachodniego pozosta³o tylko 1068
uczniów na 3922, czyli 27%. Ci dwaj promotorzy imperialnej polityki, tak od
20 Co, wiek póniej, jeszcze podtrzymuje R.Jurkowski, Ziemiañstwo polskie Kresów Pó³nocno Wschodnich 18641904, Warszawa, 2001 lub jeszcze bardziej wzruszaj¹co i sielankowo
M.Ustrzycki, Ziemianie polscy na Kresach 18641914, wiat wartoci i postaw, Kraków, 2006.
21 A. Mencwel, Wobec Rosji: splot czy gwa³t?, Kultura, Pary¿, 1998, nr 1, s. 2335.
22 Przebieg tej d³ugoletniej akcji redukowania i terroryzowania m³odej inteligencji szerzej
omówi³em w D. Beauvois Rosyjsko-polska wojna o owiatê na terenie Ukrainy 18631914, w:
K. Jasiewicz (red.), Europa nieprowincjonalna, Warszawa, 1999, s. 401432 oraz w Religia
a narody w walce rosyjsko-polskiej na Ukrainie prawobrze¿nej w l. 18631914, Przegl¹d Historyczny, LXXXVIII, 1997, Warszawa, z. 1, s. 7594. Zbli¿one podejcie u L.E. Gorizontowa, Kak
najti Poljaka?, w: Paradoksy Imperskoj politiki, Moskwa, 1999, s. 100118.
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niedawna znowu chwalonej przez historyków rosyjskich, mogliby znaleæ
poczesne miejsce w ich zaskakuj¹cych studiach23.
Z czasem liczba Polaków na Uniwersytecie Kijowskim zwiêkszy³a siê, bo
i ogólna liczba studentów do koñca wieku piêciokrotnie wzros³a: z 497 w roku
1865, do 2606 w roku 1899. A wiêc polskich studentów by³o w roku 1870
 156, a w roku 1899  520. Tak proporcjonalnie by³o i na innych uniwersytetach, a jeszcze wiêcej w szko³ach wojskowych, którymi ju¿ nie gardzono, jak
przedtem, oraz w zak³adach in¿ynierskich, agronomicznych, górniczych,
itd24. Na tym poziomie splot, na który A. Mencwel zwróci³ uwagê, jest równie¿ zaskakuj¹cy. Nie tylko sposób bycia wy¿szych sfer polskich i rosyjskich
by³ zbli¿ony, ale sposób mylenia i zrzeszania siê studenterii. Powstaj¹
wspólne lub bliskie sobie ugrupowania. Upartyjnienie spo³eczeñstwa jest zjawiskiem ogólnym w cesarstwie, niezale¿nie od narodowoci. Tak po stronie
rosyjskiej, jak i po polskiej mamy ju¿ na prze³omie wieków wyrane grupy
postêpowe i zachowawcze. Po ka¿dej stronie inteligencja jest motorem tego
nowego sposobu funkcjonowania spo³eczeñstwa.
W roku 1878, w zwi¹zku z wojn¹ z Turcj¹ i agitacj¹ studentów rosyjskich, mia³y miejsce rozruchy na Uniwersytecie Kijowskim. Aresztowano 142
m³odzieñców, którym zakazano pobytu w miecie. Wysoki urzêdnik policji
zosta³ zasztyletowany przez grupê o nowej nazwie socjal-rewolucjonistów. Co
ciekawe, teczka pt.: Polska socjal-rewolucyjna gmina na Uniwersytecie Kijowskim z lat 18811882 potwierdza istnienie kontaktów z Rosjanami i Ukraiñcami. Z przechwyconych gazet i broszur wy³ania siê obraz grupy zwi¹zanej
z Zachodem (Równoæ L.Waryñskiego, wydana w Genewie) i z uniwersytetami w Petersburgu, Moskwie, Warszawie, Dorpacie. Stanis³aw Zieliñski, pisz¹c o narodzinach Ligi Narodowej na Rusi w latach 18901920, podkrela
pierwotne pomieszanie ideologiczne m³odych, które kaza³o czytaæ Michai³a
Bakunina lub ultralewicow¹ prasê rosyjsk¹, co sprzyja³o penetracji pozytywizmu. Dopiero póniej, pod nie najsilniejszym, ale skutecznym wp³ywem Warszawy zarysowa³a siê tendencja wszechpolska Narodowej Demokracji.
W roku 1884 wród 340 Polaków studiuj¹cych na Uniwersytecie Kijowskim
wy³oni³a siê Korporacja licz¹ca 150 cz³onków, w której wiêkszoæ (ok. 2/3)
sk³ania³a siê raczej w stronê patriotyzmu, a inni siê ku lewicy.
W³anie lewica uczestniczy³a prawdopodobnie w wielkiej demonstracji
1884 r. z okazji 50-lecia uniwersytetu. Porozbijano okna rektorowi, obrzucono
kamieniami karetê K.P. Pobiedonoscewa. Chocia¿ w setce aresztowanych byli
przewa¿nie ¯ydzi i Ukraiñcy z pierwszych lat medycyny, M. Katkow rozpêta³
w swoich Moskiewskich wiadomociach kolejn¹ kampaniê przeciwko Polakom  przywódcom wszelkich buntowniczych knowañ. W latach 18871893,
23 K. Jewtuchowa, B. Gasparowa, A. Ospowata, M. von Hagen, Kazañ, Moskwa, Petersburg
 Rossijskaja imperija wzgljadom ich raznych ug³ow, Moskwa, 1997, gdzie mo¿na znaleæ dziwnie
pozytywne oceny dzia³alnoci i myli P. Szuwa³owa, D.N. Bludowa, K.P. Pobiedonoscewa, itp.
24 Szerzej na ten temat, A. Chwalba, Polacy w s³u¿bie Moskali, Warszawa, 1999.
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tzn. do mierci Aleksandra III, Korporacja istnia³a w upieniu pod przewodnictwem jednego z wybitniejszych intelektualistów pocz. XX w., przysz³ego
adwokata Ignacego £ychowskiego, wychowanka gimnazjum ¿ytomierskiego,
blisko zwi¹zanego z ziemiañstwem. Organizowali oni tajne spektakle w prywatnych mieszkaniach lub doroczne bale, gdzie finansista-filantrop Leonard
Jankowski wspomaga³ studentów, ale nie znajdujemy tutaj ostentacyjnych
postaw znanych z Królestwa, ¿adnego publicznego recytowania Reduty Ordona, jak w Syzyfowych pracach. Wszêdzie obowi¹zywa³ surowy zakaz u¿ywania jêzyka polskiego. Awans spo³eczny coraz wyraniej by³ zarezerwowany
dla bogatego ziemiañstwa, Ubo¿si nawet z wykszta³ceniem, nieraz staczali
siê na dó³ drabiny spo³ecznej, jak bohater Krewnych Józefa Korzeniowskiego,
który mimo wysokiej protekcji, opuci³ urz¹d, by siê uczyæ rzemios³a.
Nie mo¿na jednak nie widzieæ odwrotnej strony medalu, ugodowej, przestraszonej postawy ojców. Do wszystkich zrusyfikowanych gimnazjów kresowych wkrad³ siê nowy uniwersalny pozytywistyczno -humanitarny idea³, tak
samo obcy urzêdowej Rosji jak i bia³ym cianom polskiego domu. I to by³o
has³em inteligencji nowego typu, czym w rodzaju syntezy A. Czechowa
i St. ¯eromskiego dla najlepszych. Notujemy takie usposobienie u wielu
uczestników tego szkolnictwa, jak np.: u Stanis³awa Stempowskiego, ucz¹cego siê w gimnazjum kamienieckim na Podolu w latach 18791888, czy
u Stanis³awa Brzozowskiego, ucznia gimnazjum w Niemirowie, gdzie póniej
te¿ zrobi³ maturê Jerzy, syn S. Stempowskiego. Wielonarodowoæ (Rosjanie,
Ukraiñcy, ¯ydzi, Polacy), mieszanie siê szlachty i raznoczyñców (popowiczów,
kupców) w warunkach najwiêkszego ucisku nacjonalistycznego ju¿ tutaj nie
wywo³ywa³o odrzucenia wielokulturowoci, jak to by³o przez ca³y poprzedni
wiek, lecz rodzi³o ciep³e braterstwo, jak u Adasia Bieleckiego i Micha³a Kaniowskiego w P³omieniach Brzozowskiego.
W niewielkim stopniu ta synteza przetrwa³a do naszych czasów. Odnajdujemy j¹ u Jerzego Giedroycia, szczególnie w jego korespondencji z Jerzym
Stempowskim, który nigdy nie zrezygnowa³ z idea³u zbli¿enia wszystkich
komponentów Ukrainy, jakie zaobserwowa³ w Niemirowie25 i równie¿
w mentalnoci swego ojca. Pamiêtniki lat 18701914 Stanis³awa Stempowskiego26 s¹ wzorowym przyk³adem Polaka, bior¹cego od Rosjan to, co mieli
wtedy najlepsze: nie tylko si³ê ¿ywotn¹ ziemlowolców i narodowolców, ale
z w³aciw¹ naszemu wiekowi ch³onnoci¹, przejêlimy siê to³stojowskim kultem prostego trybu ¿ycia i do³¹czylimy go do ju¿ ugruntowanego u nas
buntu przeciwko wszelakiej przemocy...
W latach 19041907, w okresie odnalezionej stosunkowej wolnoci, wielu
ziemian, czuj¹c siê politycznie izolowanymi w kampanii poprzedzaj¹cej wybory do pierwszej dumy, podjê³o wielk¹ akcjê naladuj¹c¹ niegdysiejsze rosyj25

1998.

26

Szerzej na ten temat, J. Giedroyæ  J. Stempowski, Listy 19461969, t. II, Warszawa,
S. Stempowski, Pamiêtniki lat 18701914, Wroc³aw 1953.
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skie pójcie miêdzy lud. Setki m³odych panów i panienek bawi³y siê
w nosicieli owiaty. Mia³em na ten temat przyjacielsk¹ polemikê z L. Zasztowtem, bo liczne szkó³ki polskie, które wtedy powsta³y z inicjatywy endeckiego Zrzeszenia i wy³oni³y towarzystwo Owiata, pod patronatem Józafata
Andrzejowskiego i Leonarda Jankowskiego, nie wyró¿nia³y siê to³stojowsk¹
czystoci¹ zamiarów. Lud i ch³opi, do których zwracali siê kajaj¹cy siê
inteligenci  ziemianie, to byli czynszownicy, których chcieli tylko zrepolonizowaæ, ale ta spóniona próba nawi¹zania nowej solidarnoci stanowej spotka³a siê z jeszcze mniejszym zainteresowaniem ni¿ w roku 1860. Grzechy
ziemiañstwa wobec tej grupy by³y od dziesiêcioleci zbyt ra¿¹ce, by to zakoñczy³o siê sukcesem27, a Rosjanie szybko powrócili do przemocy, g³osz¹c, ¿e
ruch zmierza do okatoliczenia Ukraiñców i zareagowali zamkniêciem
wszystkich szkó³ek.
Do pierwszej wojny wiatowej mo¿liwoci owiaty pozosta³y cile ograniczone do w¹skiej elity szlachty ziemiañskiej. Z czasem zaczê³a studiowaæ,
co jej siê podoba³o na terenie cesarstwa albo nawet (za protekcj¹) za granic¹,
ale coraz czêciej wykszta³ceni panowie woleli wbrew tradycji, nie zajmowaæ
siê gospodarowaniem na swoim maj¹tku a zatrudniali siê w kolejnictwie,
górnictwie, w przemyle przetwórczym, na Uralu, nad Wo³g¹, na Kaukazie
lub w wielkich zak³adach przemys³owych obu stolic, na najlepszych i intratnych stanowiskach, wymagaj¹cych wysokich kwalifikacji. Niektórzy mogli
nawet sobie pozwoliæ na ¿ycie artystyczne na miejscu lub na Zachodzie28. Ale
nale¿y odró¿niæ te wspania³e kariery pañsko-inteligenckie od liczniejszych
karier oficjalistów, którzy mimo solidnego wykszta³cenia, uzale¿niali swój los
od bogatszych w³acicieli lub szukali szczêcia w nie³atwych warunkach, bo
sami posiadali zbyt ma³o ziemi29.
Dysponujemy kilkoma pamiêtnikami, pozwalaj¹cymi zrekonstruowaæ
niektóre typowe biografie. Janina ¯ó³towska, z domu Puttkamer, kreli karierê swego ojca Wawrzyñca, pana na Bolcienikach. Wiêcej zawdziêcza³ swej
pracy w Peterburgu przy budowie kolei w Rosji i na pó³nocnym Kaukazie,
ni¿ na ojcowinie, a to wbrew kultowi ziemi wystêpuj¹cemu w dyskursie
ziemian. Mieczys³aw Ja³owiecki te¿ wspomina o bliskich stosunkach swego
ojca z rosyjskim spo³eczeñstwem, i to od wczesnych lat: Mój ojciec, mimo
udzia³u w powstaniu 63 roku, zachowa³ sentyment dla osoby Aleksandra II
(jak wszyscy) wychowankowie Miko³ajewskiej Szko³y In¿ynierów Wojennych
i Akademii In¿ynierów Wojennych. Wiêkszoæ podchor¹¿ych tych szkó³ to byli
Polacy, przewa¿nie z Litwy i Bia³orusi30. Szko³a ta, w pa³acu Paw³a I, na
brzegu Fontanki, by³a prawdziwym rozsadnikiem wysoko wykwalifikowa27 Dla szczegó³ów, D. Beauvois, Rosyjsko-polska wojna o owiatê..., op. cit., s. 421427
i L. Zasztowt, Polskie szkó³ki ludowe na Ukrainie w latach 19051914, Rozprawy z dziejów
owiaty, 1990, t. XXXIII, s. 87105.
28 Szerzej na ten temat, T. Epsztein, Pêdzlem i piórem, Warszawa, 2003.
29 Szerszy zarys tego zagadnienia: D. Beauvois, Trójk¹t..., s. 696709.
30 M. Ja³owiecki, Na skraju Imperium, Warszawa, 2005, s. 30.
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nych specjalistów, ale B. Ja³owieckiemu powiod³o siê szczególnie. Dziêki
pokrewieñstwu z Trubeckimi i Wo³koñskimi, zosta³ dyrektorem Zak³adów
Budowy Parowozów i Wagonów, najwiêkszych w Pañstwie rosyjskim oraz
generalnym inspektorem podró¿y cesarskich. Kiedy poci¹g Aleksandra III
uleg³ katastrofie pod Borkami, car by³ tak zadowolony z mocnej konstrukcji
wagonów, która uratowa³a ¿ycie jego i carskiej rodziny, ¿e nada³ Ja³owieckiemu order wiêtego W³odzimierza i prawo do ponownego nabycia skonfiskowanego maj¹tku na Litwie. Taki wyj¹tkowy splot okolicznoci pozwoli³ mu
zapisaæ syna do petersburskiego Liceum Carskiego, który podj¹³ wy¿sze studia agronomiczne i by³ na drodze do wietnej kariery urzêdniczo-pañskiej,
przerwanej przez rewolucjê padziernikow¹.
Rodzina Lipkowskich z Ukrainy przedstawia inn¹ drogê przekwalifikowania. Braniccy, mocno byli zwi¹zani z Francj¹ (W³adys³aw Branicki kupi³
zamek nad Loar¹ w Montrézor jeszcze za Miko³aja I, a póniej sta³ siê
jednym ze znaczniejszych finansistów epoki Napoleona III). Wzrost maj¹tków
zawdziêczali równie¿ zdolnociom in¿ynierskim, patentuj¹c ró¿ne wynalazki,
szczególnie w pocz¹tkach przemys³u samochodowego. Jan, urodzony w 1863,
ukoñczy³ Ecole Centrale w Pary¿u w roku 1886, lecz wróci³ do kraju, gdzie
stworzy³ w Humaniu biuro architektoniczne Architekt dostarczaj¹ce plany
osiedli i domów pracowniczych wokó³ kwitn¹cych cukrowni polskich, rosyjskich i ukraiñskich. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e dla tego typu inteligencji
imperialna przemoc nie by³a wcale uci¹¿liwa. Jej stosunki z wy¿szymi sferami w³adzy by³y bardzo bliskie a¿ do ca³kowitej integracji, chocia¿ ich dyskurs
zachowywa³ nalecia³oci polskoci. W ostatnim przypadku kontakty francuskie pozwoli³y tym rodzinom ³atwo siê odnaleæ po roku 1920 i dalej istnieæ
w wiecie politycznym.
Cech¹ zbli¿aj¹c¹ ziemiañskie rodowiska polskie i rosyjskie na prze³omie
wieków, by³o przyzwyczajenie do ¿ycia miejskiego. By³o to czêciowo zapo¿yczone od Rosjan, gdy¿ przedtem zwi¹zek z rodzinnym wiejskim gniazdem by³
dla Polaków wiêty. Rozwój miast cesarstwa, szczególnie stolic, odbija³ siê na
rozwoju miast kresowych, gdzie najwiêksze  Wilno i Kijów  prze¿ywa³y
zawrotne przemiany. W roku 1810 Kijów liczy³ ledwo 12 000 mieszkañców,
a w roku 1909 ju¿ blisko 300 000 (w tym 45 000 Polaków). Rozmaitoæ zajêæ
wymaga³a od bogatszych podwójnego mieszkania, st¹d wspania³e, do dzi
istniej¹ce pa³ace lub wille, zdobione rodowymi herbami w dzielnicy Lipki.
Miasta cesarstwa i kresów stanowi³y tygiel, gdzie inteligencja nowego typu
 adwokaci, lekarze, dziennikarze, kilku pisarzy, równie¿ wiadczy³a o cis³ym zbli¿eniu tych dwóch spo³eczeñstw.
Brak miejsca i badañ do szerszego omówienia tego zjawiska. Wymieñmy
wiêc kilka typowych przyk³adów. Trudno o lepsz¹ ilustracjê symbiozy, je¿eli
chodzi o adwokatów ni¿ osoba W³odzimierza Spasowicza. Ma on nawet rodowód podwójnie ciekawy dla rozwa¿añ, bo jego ojciec te¿ by³ inteligentem,
lekarzem  absolwentem dawnego Uniwersytetu Wileñskiego. On sam uczy³
siê w zrusyfikowanym gimnazjum miñskim i zrobi³ olniewaj¹c¹ karierê
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w Petersburgu, nigdy nie trac¹c z oczu spraw polskich. By³ profesorem prawa karnego w stolicy cesarstwa, wspó³pracowa³ z Józafatem Ohryzk¹, rówienikiem z Miñska, przy wydawaniu gazety polskiej S³owo w Petersburgu
w 1859 r. Zmar³ w roku 1906, po d³ugim ¿yciu uczonego, spo³ecznika, filantropa. Wydaj¹c w roku 1963 w Londynie pamiêtnik swego ¿ycia, slawista,
Wac³aw Lednicki, równie¿ podkrela³ to, co zawdziêcza³ koligacjom rosyjskim
swego ojca, bardzo znanego adwokata moskiewskiego, zwi¹zanego z wybitnymi Rosjanami, co nie stanowi³o o zerwaniu z jego kresow¹ kolebk¹. Nie
maj¹c jako Polak prawa do kupienia ziemi w zachodnich guberniach, naby³
on maj¹tek na pograniczu, na Smoleñszczynie, co wywo³a³o niezadowolenie
K. Pobiedonoscewa.
Lekarze równie¿ stanowili spor¹ czêæ tej mieszanej kulturowo inteligencji. Autobiografia Mariana £¹¿yñskiego pokazuje go jako pielêgniarza koczuj¹cego na statku p³ywaj¹cym po Dnieprze, korepetytora na rosyjskich pensjach, lekarza przy cukrowniach angielskich, rosyjskich, polskich cesarstwa,
a w koñcu w roku 1905 jako reorganizatora, dziêki Krezusowi Feliksowi
Sobañskiemu, Towarzystwa Medycznego Polskiego w Kijowie, gdzie tak¿e
z jego inicjatywy powsta³ w roku 1910 pierwszy szpital polski. Wspomnienia
lekarza J. Talko-Hryncewicza z lat 18501908 mówi¹ o innym sposobie bycia:
osiad³ on na wsi w Zwinogródce, gdzie, oprócz praktyki prywatnej, para³ siê
dziennikarstwem, socjologi¹, archeografi¹. Jedyna ówczesna gazeta polska
w Petersburgu, Kraj, jest dzisiaj kopalni¹ wiadomoci o Kresach, w³anie
dziêki sieci takich wiat³ych, wietnie udokumentowanych korespondencji ze
wszystkich zak¹tków ziem litewsko-ruskich. Ci inteligenci mieli trzew¹ wizjê swojej sytuacji spo³ecznej. Ich komentarze w Kraju s¹ wrêcz niezast¹pione. Dziêki licznym autoanalizom wiemy, jakie mieli kompleksy, ale i jaka
by³a ich duma. Dumni byli, ¿e w lad za bogatymi ziemianami przy³o¿ylimy
siê czynnie do kolonizacji. Nie zawsze ¿ywi¹ do miejscowego ludu wiêkszy
szacunek ni¿ polscy lub rosyjscy w³aciciele ziemscy, ale z drugiej strony
wiedz¹, ¿e wci¹¿ jest ich za ma³o, by zdobyæ w³asn¹ czêæ tej upragnionej
kolonizacji ludu.
Zbli¿aj¹c siê do koñca krótkich rozwa¿añ, dochodzimy ju¿ do jednego
z g³ównych wniosków. D³u¿sza perspektywa pozwoli³a zobaczyæ, ¿e kleszcze,
w jakich siê znalaz³a rodz¹ca siê, ale jeszcze s³aba  inteligencja z pocz¹tku
XIX wieku  o której wybiciu siê marzy³ Stanis³aw Staszic ju¿ w roku 1790,
potem marzyli dalej absolwenci szkó³ i Uniwersytetu Wileñskiego w latach
18031834 nie bardzo siê zmieni³y w pocz. XX w. G³ówne pytania pozosta³y
niezmienione. Ogromny postêp wp³ywów rosyjskich i imperialnych cech rosyjskiego zaw³aszczenia tych regionów, nie zmieni³ gruntownie faktu, ¿e rodzenie siê inteligencji wci¹¿ sz³o bardzo opornie. Zmienia³y siê polityczne
proporcje, ale globalnie spo³eczeñstwo pozosta³o stanowe. Trzeciego stanu
wci¹¿ nie by³o. St¹d tragiczne trwanie na w³asnych pozycjach. W koñcu XIX w.,
jak w pocz¹tku XX, przemoc, której ulega³a inteligencja, by³a polsko-rosyjska
a w³aciwie szlachecko-dworjanska.
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Pob³a¿liwy stosunek bogatych ziemian (nawet tych, nale¿¹cych do zintelektualizowanego ziemiañstwa) do inteligencji zarobkowej spotyka siê we
wszystkich pamiêtnikach przez nich pisanych, a jeszcze wyraniej w ich
podejciu do ogromnego problemu zubo¿a³ej szlachty, na przestrzeni XIX
wieku. Ten kluczowy problem w ca³ej rozci¹g³oci XIX wieku szeroko omówi³em w Trójk¹cie ukraiñskim. Cytujê tam wo³anie lekarza Matlakowskiego,
który mo¿e najlepiej uchwyci³ polsko-rosyjski splot odpowiedzialnoci wobec
trwania na swoich pozycjach, (nie licz¹c ju¿ wspó³winy wobec ch³opów, tzn.
nowych to¿samoci narodowych, która stanowi³a znacznie wiêkszy problem).
Kiedy, gdy jaki Polak zdobêdzie siê, by napisaæ dzieje tej prowincji bezstronnie, na zimno, bêdzie musia³ z bólem w sercu przyznaæ siê, ¿e do ostatecznego rozgromu sami Polacy przy³o¿yli rêkê. Rz¹d rozpocz¹³ dzie³o zag³ady, oni je w du¿ym stopniu dokoñczyli.
Ponownym przejawem wiekowego duszenia sie inteligencji by³o zjawisko
nadprodukcji inteligentów, tak trafnie zbadane przez Jerzego Jedlickiego
ju¿ w okresie Sejmu Wielkiego. Otó¿ od koñca 1880 r. do pierwszej wojny
wiatowej znowu widzimy coraz wiêcej oficjalistów poszukuj¹cych pracy
w maj¹tkach. Ca³a masa wykszta³conych ludzi tkwi w bezrobociu. W roku
1887 Braniccy stworzyli dla nich Towarzystwo Pomocy Oficjalistom. Skutek
by³ niewielki. W artyku³ach Kraju widzia³o siê nieraz rozpacz tej grupy.
W okresie kijowskich kontraktów w 1892 r., pisano tam: Ze zwyk³ych goci
zjawili siê w licznym gronie przede wszystkim pozostaj¹cy na bruku oficjalici i zbankrutowani dzier¿awcy, przepe³niaj¹cy przedpokoje potentatów miejscowych i biuro strêczeñ Towarzystwa Rolniczego. Gazeta pisa³a wrêcz
o proletaryacie inteligentnym.
Nie dziw, ¿e po roku 1905 grupa ta te¿ uleg³a upartyjnieniu i formowa³a
zwi¹zki zawodowe. Na Ukrainie wiêcej ni¿ po³owa wst¹pi³a to tzw. Gniewañskiego Zwi¹zku, gdzie panowa³ jêzyk rosyjski z ideologi¹ socjaldemokratyczn¹. G³ówni dzia³acze tego zwi¹zku byli administratorami maj¹tków lub cukrowni, adwokatami, in¿ynierami z ju¿ wyranymi sympatiami marksistowskimi. Druga czêæ, Zwi¹zek Humañski pod kierownictwem Jana Lipkowskiego, zachowa³a patriarchaln¹ uleg³oæ wobec ziemiañstwa. Pocz¹tkowo
podlega³a ideologii narodowodemokratycznej, któr¹ szumnie promowa³a gazeta Dziennik Kijowski redagowany przez Joachima Bartoszewicza i finansowany przez W. Grocholskiego. Ale rych³o okaza³o siê, ¿e wszechpolska
wizja nie odpowiada³a ziemiañstwu w cesarstwie. Wymieniony ju¿ adwokat
J. £ychowski próbowa³ wtedy lansowaæ pismo o wymownym tytule: Kresy. Kresowoæ by³a ostatni¹ nadziej¹ arystokracji polskiej. W roku 1911
P.A. Sto³ypin rozwi¹za³ wszystkie organizacje. By³ to ostatni akt przemocy
wobec klasy umys³owej.
Po roku 1917, zwi¹zani z internacjonalizmem inteligenci coraz bardziej
anga¿owali siê w rewolucjê w ró¿nych jej odmianach, tradycyjna za grupa
oficjalistów ewakuowa³a siê do odrodzonej Polski wraz z w³acicielami maj¹tków.
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Historia kresowej inteligencji jest jeszcze do napisania. W tym zarysie
spróbowa³em tylko ustosunkowaæ siê do wytycznych projektu badawczego
Milcz¹ca inteligencja: studium przemocy cywilizacyjnej. Owszem, na badanym terenie kod kulturowy siê zmieni³ pod naciskiem przemocy imperialnej.
Lecz zmienia³ siê w ró¿nych tempach w ró¿nych okresach XIX wieku. G³ówna cecha kultury  jêzyk  by³a nawet zachowana i popierana a¿ do roku
1830. Przyjêcie prawie bez zastrze¿eñ jêzyka rosyjskiego mia³o miejsce dopiero w koñcowej fazie w grupie, któr¹ nazwa³em zintelektualizowanym ziemiañstwem tzn. kiedy tradycyjne ród³o polskiej inteligencji  drobna, zubo¿a³a szlachta  zosta³o definitywnie zdeklasowane i zniszczone, a odizolowana
spo³ecznie (politycznie te¿) wy¿sza warstwa szlachty chcia³a zachowaæ sw¹
silniejsz¹ gospodarczo pozycjê. Przemoc wobec drobnej szlachty  potencjalnych inteligentów  nie by³a w³aciwa wy³¹cznie systemowi imperialnemu,
lecz i ziemiañstwu polskiemu. Mamy tu do czynienia ze wspó³odpowiedzialnoci¹ dwóch wy¿szych sfer spo³eczeñstwa rosyjskiego i polskiego. Wspóln¹ cech¹
tych sfer by³ postfeudalizm, obrona wy³¹cznoci swych przywilejów.
Dlatego wydaje mi siê, ¿e kategoria kolonializmu zupe³nie nie pasuje do
wyjanienia dramatu inteligencji kresowej, takiej, jaka siê zapowiada³a w koñcu lat 1820. Dramatu, w którym stopniowo ulega³a unicestwieniu, do 1914 r.
Imperializm rosyjski nigdy siê nie zmieni³ w kolonializm w stosunku do
kresowych Polaków, bo ludu polskiego tam nie by³o, by³ tylko naród szlachecki, który mo¿e budzi³ nienawiæ, ale i trwa³e uznanie dla jego godnoci i jego
mocnej  w³anie kolonialnej w stosunku do ludów ULB  pozycji. Triumf
imperializmu rosyjskiego w koñcu XIX wieku polega³ na narzuceniu ¿yj¹cym
(zintelektualizowanym lub nie) ziemianom polskim wspó³rz¹dzenia duszami
ukraiñskimi, litewskimi, bia³oruskimi. W takim uk³adzie powstanie silnej
warstwy raznoczyñców, tak jak w rdzennej Rosji, nie by³o mo¿liwe. W¹t³a
grupa pozosta³ych w koñcu XIX wieku intelektualistów mog³a tylko ulegaæ
podwójnej przemocy: albo grawitowaæ wokó³ maj¹tków albo uton¹æ w morzu
cesarstwa.
SUMMARY
The history of borderland intelligentsia is still to be written. The main feature of
the nobility culture  its language  was even preserved and supported until 1830.
The acceptance of the Russian language, almost without reservation, occurred only
in the final phase when the traditional source of the Polish intelligentsia  impoverished yeomanry  was definitely declassed and destroyed, and the upper nobility,
socially and politically isolated, wanted to preserve its economically stronger position. Violence against yeomanry was not typical only of the imperial system, but also
against the Polish landed gentry. Here, we deal with a problem of joint responsibility
of the two upper classes of Russian and Polish societies. A common feature of those
classes was post-feudalism, a defence of the exclusiveness of their privileges.
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BISKUPI KRÓLESTWA POLSKIEGO
WOBEC UKAZU CARSKIEGO O KLASZTORACH
Z 8 LISTOPADA 1864 ROKU1
Wielokrotnie na ziemiach polskich w XIX w. w³adze zaborcze próbowa³y,
czêsto skutecznie, ograniczaæ mo¿liwoci funkcjonowania Kocio³a katolickiego, równie¿ funkcjonowania zakonów i podleg³ych im klasztorów. Dotyczy³o
to równie¿ ziem polskich opanowanych przez Rosjê. Ju¿ w 1819 r. zlikwidowano w Królestwie Polskim ponad 40 klasztorów. Kasata ta dokona³a siê
jednak nie tylko na skutek nacisków rz¹du Królestwa, ale i za zgod¹ w³adz
kocielnych (podpisa³ j¹ umieraj¹cy arcybiskup warszawski F. Malczewski).
Dobra skasowanych klasztorów przeznaczono ponadto na organizacjê nowych
struktur kocielnych, powsta³ych na mocy bulli cirkumskrypcyjnej Piusa VII
Ex imposita nobis z 30 czerwca 1818 r., ustanawiaj¹c¹ metropoliê warszawsk¹, której podlega³y wszystkie diecezje Królestwa.
Zasadnicze znaczenie dla mo¿liwoci funkcjonowania zakonów w Królestwie Polskim mia³a ich kasata w 1864 r., bêd¹ca realizacja ukazu carskiego z 8 listopada 1864 r. (wg kalendarza gregoriañskiego). W koñcu listopada
zlikwidowano wiêc 115 klasztorów, które uznano za zamkniête (forma represji za udzia³ jego cz³onków w powstaniu styczniowym) lub za zniesione
(mniej ni¿ 8 osób zakonnych w klasztorze). Ze 155 klasztorów mêskich
1

W dniach 1213 maja 2008 r. w Instytucie Historii Litwy w Wilnie odby³a siê miêdzynarodowa konferencja naukowa Duchowieñstwo wobec powstania styczniowego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, gdzie autor wyg³osi³ referat pt. Antyzakonna polityka
caratu w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym. Ze wzglêdu na ograniczenia czasowe
i limitowan¹ liczbê stron referatu, przeznaczonego do publikacji w materia³ach pokonferencyjnych, pominiêto w nim ni¿ej podan¹ problematykê. Jest wiêc ona uzupe³nieniem wyg³oszonego
referatu i maj¹cej siê ukazaæ publikacji. W tekcie referatu zosta³a omówiona podstawa ród³owa niniejszego opracowania.
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i 45 ¿eñskich pozostawiono 20 klasztorów mêskich i 7 ¿eñskich, które jako
nieetatowe mog³y funkcjonowaæ do chwili, kiedy ich stan liczebny zmniejszy siê do 7 osób. Nie wolno by³o jednak przyjmowaæ do nich zakonników
z klasztorów skasowanych, wliczaæ do ich sk³adu osoby, które nie ukoñczy³y
30. roku ¿ycia, ani przyjmowaæ nowicjuszy. W ci¹gu niewielu lat zosta³y wiêc
zlikwidowane. Jedynie 20 klasztorom mêskim i 10 ¿eñskim przyznano status
klasztorów etatowych, które mog³y funkcjonowaæ do mierci ostatniego zakonnika. Jednak¿e po 40 latach w Królestwie funkcjonowa³o ju¿ tylko
7 klasztorów mêskich z 49 starymi zakonnikami pamiêtaj¹cymi wydarzenia
z 1864 r. i 8 klasztorów ¿eñskich, ale ju¿ tylko z 79 staruszkami pamiêtaj¹cymi kasatê, mimo ¿e nawet ukaz zapewnia³ o istnieniu 10 takich placówek
z 140 etatami2.
Biskupi nie mieli ¿adnego wp³ywu na zapisy ukazu, których nie akceptowali. Ukaz przewidywa³ jednak, ¿e przejm¹ oni jurysdykcjê kanoniczn¹ nad
klasztorami pozostawionymi i oczywicie wykonywaæ j¹ bêd¹ zgodnie z intencjami w³adz carskich. Tymczasem prawo kanoniczne, bez zgody Stolicy Apostolskiej, zabrania³o przyjmowania takiej w³adzy. Zakonnicy w swym ¿yciu
kierowali siê bowiem w³asnymi statutami i regu³ami, kierowani przez wybieranych przez siebie prze³o¿onych, z genera³ami zakonów na czele. Powsta³
wiêc problem w³aciwego funkcjonowania klasztorów pozostawionych, które
po kasacie nie posiada³y swych legalnych w³adz, nie mog³y te¿ kontaktowaæ
siê ze swymi prze³o¿onymi pozostaj¹cymi poza granicami pañstwa rosyjskiego. Zreszt¹ ukaz znosi³ zakony, pozostawia³ jedynie niektóre klasztory, które
od tej pory mia³y kierowaæ siê innymi prawami.
Sprawami niezwi¹zanymi z jurysdykcj¹ kocieln¹ zajmowa³a siê od tej
pory istniej¹ca do 1868 r. rz¹dowa Komisja Spraw Wewnêtrznych i Duchownych. Decydowa³a ona m.in. o przenoszeniu zakonników i o wyp³acaniu im
pensji. Dobra zakonne zosta³y bowiem zlikwidowane, a zakonnikom w klasztorach etatowych przyznano po 150 rubli rocznie, zakonnikom za klasztorów nieetatowych 40 rubli. Wyp³aty te Komisja uzale¿nia³a jednak od przyjêcia przez biskupów w³adzy powierzonej im w carskim ukazie, oczywicie
bez zgody Stolicy Apostolskiej. Komisja Spraw Wewnêtrznych i Duchownych
zatwierdzaæ te¿ mia³a prze³o¿onych klasztorów, wyznaczonych przez w³adze
diecezjalne. Wchodzi³a wiêc równie¿ w zakres spraw pozostawionych w³adzom kocielnym. Od 1867 do 1871 r. sprawami zwi¹zanymi z doran¹
administracj¹ niekanoniczn¹ zajmowa³ siê Wydzia³ Obcych Wyznañ w Królestwie Polskim, a po 1871 r. Departament Spraw Duchownych Obcych
Wyznañ przy Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych w Petersburgu. W latach
18641869 funkcjonowa³a w Królestwie równie¿ Komisja do Spraw Zakonnych, której celem  po kasacie z 1864 r.  by³o ju¿ tylko czuwanie nad
2 Dokladnaja zapiska jego sijatelstwu Namiestniku w Carstwie Polskom G³awnogo Direktora Wnutriennych Die³ z 5/17 V 1864 g., B.m.r.; Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 62:
1864. Liczba klasztorów i osób zakonnych w 1905 r. na podstawie schematyzmów diecezjalnych.
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stopniow¹ likwidacj¹ klasztorów nieetatowych, po 1864 r. nie wykazywa³a
wiêc wiêkszej inicjatywy. Jej cz³onkowie zbierali siê wówczas, gdy stan liczebny klasztoru nieetatowego zmniejszy³ siê do 7 osób i wystêpowali do
Namiestnika Królestwa Polskiego z wnioskiem o kasatê danego klasztoru. Po
zlikwidowaniu Komisji namiestnik hr. F. Berg sam decydowa³ o kasacie, po
jego mierci (1874) nieliczne ju¿ klasztory likwidowano na podstawie ukazów
carskich3.
Po kasacie z 1864 r. wiêksze i bardziej odczuwalne dla zakonników zmiany dotyczy³y zakresu uprawnieñ w³adzy kocielnej. W Rosji (w Cesarstwie)
ju¿ w 1798 r. podporz¹dkowano wszystkie klasztory w³adzy diecezjalnej, tym
bardziej ¿e arcybiskup mohylewski Stanis³aw Siestrzeñcewicz sprzyja³ polityce caratu i d¹¿y³ do uniezale¿nienie Kocio³a katolickiego od Stolicy Apostolskiej. Zniesiono wiêc urz¹d prowincja³ów i zabroniono kontaktów z centralnymi w³adzami zakonnymi (genera³ami). O ¿yciu w klasztorze decydowa³
biskup, na którego wybór najwiêkszy wp³yw mia³y w³adze wieckie. W latach
18011842 prawo to uleg³o pewnemu z³agodzeniu i zezwolono na wybór prowincja³ów zakonnych, uzale¿niaj¹c ich jednak od nowo utworzonego Kolegium Duchownego w Petersburgu. Wed³ug ¿yczenia w³adz mia³o byæ ono
ostatni¹ instancj¹ w hierarchii w³adz Kocio³a katolickiego. W stosunku do
zakonników przyznano Kolegium przywileje i prawa genera³ów zakonnych.
Zale¿noæ Kolegium Duchownego od Stolicy Apostolskiej by³a jednak problematyczna. Po upadku powstania listopadowego powrócono jednak do wczeniejszych praktyk. W 1832 r. z 291 istniej¹cych w Cesarstwie klasztorów
pozostawiono jedynie 89, poddaj¹c je w 1842 r. znów pod jurysdykcjê biskupów. Zniesiono wiêc wszelkie urzêdy zakonne, biskup natomiast zarz¹dza³
klasztorami przez specjalnie mianowanego duchownego, który poredniczy³
w za³atwianiu spraw miedzy klasztorem a w³adzami. Poniewa¿ w 1843 r.
zabrano ca³e mienie równie¿ i klasztorom pozostawionym, zakonnikom wyp³acano wiêc pensje z dochodów poklasztornych. Do 1864 roku nie zmieni³ siê
ich stan prawny. Dalej jednak je kasowano, mimo odmiennych zapewnieñ
caratu, które zawarte zosta³y w konkordacie, podpisanym w 1847 r. przez
Miko³aja I i papie¿a Piusa IX4.
W Królestwie Polskim sprawy te regulowa³o rozporz¹dzenie rz¹dowe
z 18 listopada 1817 r.5 Nie znosi³o ono wy¿szych urzêdów zakonnych i nie
3

Por.: W. Popiel, Pamiêtniki, t. 1. Kraków 1915, s. 302; Archiwum Archidiecezji Lubelskiej (dalej: AAL), 60-IVb-72. W. Czerkaski do adm. diec.  pismo z 18 III 1866 r.; Sbornik
prawitielstwiennych rasporia¿enii po Uczreditielnomu Komitetu, t. 6, Warszawa 1870, s. 14.
4 A. Petrani, Kolegium Duchowne w Petersburgu, Lublin 1950, s. 28, 35, 73; Predpo³o¿enija i materia³y po ustrojstwu duchowoj czasti w Carstwie Polskom. Warszawa 18641866 s. 42;
O znaczeniju monastyrskoj reformy w Carstwie Polskom. M.m., 1864, s. 14; O. Beiersdorf,
Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 17721864. Wybór róde³, Wroc³aw 1960, s. 158.
5 Nie zosta³o zamieszczone w Dzienniku Praw. Autor korzysta³ z opracowania dyr. kancelarii sekretariatu stanu Straszyñskiego, zawartego w cytowanym wy¿ej wydawnictwie Predpo³o¿enija i materia³y, s. 6976.
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poddawa³o zakonów w³adzy biskupa diecezjalnego. W praktyce jednak utrudniano kontakty z centralnymi w³adzami zakonnymi, miêdzy innymi zabroniono im przyjazdów do Królestwa. Ten odmienny stan prawny zosta³ zunifikowany ukazem carskim z 8 listopada 1864 r. Zniesiono wiêc wszystkie
wy¿sze urzêdy zakonne a zakonników oddano pod jurysdykcjê miejscowych
biskupów. Rz¹d carski napotka³ tu jednak na pewne trudnoci.
W 1864 r. ówczesny metropolita i arcybiskup warszawski Zygmunt
Szczêsny Feliñski znajdowa³ siê ju¿ na zes³aniu. Opuszczaj¹c archidiecezjê
w³adzê w niej przekaza³ 60. letniemu biskupowi-nominatowi ks. Paw³owi
Rzewuskiemu (16 VI 1863), który w 1865 r. podzieli³ równie¿ los swego
zwierzchnika. Po kasacie klasztorów Rzewuski wys³a³ na rêce namiestnika
Królestwa, hr F. Berga, obszerny memoria³ wyjaniaj¹cy istotê i wartoæ
¿ycia zakonnego oraz dotychczasow¹ politykê caratu w tym zakresie. Nie
myla³ wiêc akceptowaæ ukazu o klasztorach ani przejmowaæ w³adzy na mocy
antykocielnego ukazu. Chocia¿ w³adze carskie nie godzi³y siê na jego konsekracjê, mimo prekonizacji papieskiej, sta³ siê niekwestionowanym autorytetem dla pozosta³ych biskupów i administratorów diecezji nale¿¹cych do metropolii warszawskiej. W tym czasie na czele dwóch diecezji w Królestwie
stali biskupi licz¹cy po 71 lat ¿ycia. Byli to: prze³o¿ony zakonu kapucynów
w Królestwie, Beniamin P. Szymañski, od 1857 r. biskup podlaski i bp sandomierski Józef Micha³ Juszyñski (od 1859). Dwaj nastêpni hierarchowie, bp
kujawsko-kaliski Micha³ Jan Marszewski i wikariusz apostolski w Kielcach
M. Majerczak, liczyli po 64 lata. Marszewski konsekrowany zosta³ dopiero
w 1856 r., jednak¿e diecezj¹ sw¹ rz¹dzi³ 7 lat przed konsekracj¹ jako jej
administrator. Majerczak za konsekrowany w grudniu 1862 r., w³adzê sprawowa³ tam ju¿ od 1849 r.. Najm³odszymi biskupami w Królestwie byli konsekrowani w czasie powstania styczniowego, mimo sprzeciwu rz¹du powstañczego, dwaj przedstawiciele rodów arystokratycznych. Biskupem p³ockim zosta³ Wincenty Teofil Chociak-Popiel, a biskupem sejneñskim Konstanty Ireneusz £ubieñski. Obydwaj liczyli wówczas po 39 lat. £ubieñski  chocia¿
najbardziej spolegliwy wobec w³adz carskich  zmar³ w drodze na zes³anie
w g³¹b Rosji (1869), drugi prze¿y³ równoczesne z nim zes³anie i od 1875 r.
sta³ na czele diecezji kujawsko-kaliskiej, a w latach 18831912 rz¹dzi³ archidiecezj¹ warszawsk¹. W diecezji lubelskiej, po mierci bpa Wincentego Pieñkowskiego (22 XI 1863), diecezj¹ administrowa³ ks. Kazimierz Sosnowski,
który w 1869 r., udaj¹c siê na Sobór Watykañski I, przekaza³ w³adzê sufraganowi lubelskiemu biskupowi Walentemu Baranowskiemu. Sam K. Sosnowski
nie wróci³ ju¿ do diecezji, nie chc¹c dzieliæ losu bpa Popiela i bpa £ubieñskiego. Wszyscy hierarchowie w Królestwie cieszyli siê dobr¹ opini¹ jako duchowni i rz¹dcy diecezji. Wobec powstania styczniowego zajêli niejednolit¹
postawê, ale w³ani ci, którzy uwa¿ani byli za przeciwników powstania, zostali po jego upadku pozbawieni diecezji i zes³ani w g³¹b Rosji (Feliñski,
Popiel, £ubieñski) b¹d zes³ani do klasztoru (bp Szymañski, zm. w 1868)).
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Bronili bowiem praw Kocio³a, przeciwstawiaj¹c siê równoczenie nadu¿ywaniu religii do realizacji doranych celów politycznych6.
Po³owa tych hierarchów kocielnych, m³odsza wiekiem, przejê³a w³adzê
w diecezjach lub przyjê³a sakrê biskupi¹ w okresie powstania styczniowego
(Rzewuski, £ubieñski, Popiel, Sosnowski), Majerczak w 1862 r., a tylko trzej
pozostali nieco wczeniej (Marszewski w 1856 r., Szymañski w 1857 a Juszyñski w 1859 r.). Wszyscy znali jednak nieprzejednane stanowisko Stolicy
Apostolskiej i rz¹du rosyjskiego wobec wielu problemów ¿ycia kocielnego
w Rosji, równie¿ dotycz¹cych spraw zakonnych. Konkordat zawarty z Rosj¹
w 1847 r. nie rozwi¹za³ wiêkszoci poruszanych wówczas spraw. Przed biskupami w Królestwie Polskim stan¹³ wiêc problem przyjêcia w³adzy nad klasztorami, czego domaga³ siê carat w przepisach ukazu z 1864 r., na co nie
zezwala³o jednak prawo kanoniczne i na co z regu³y nie godzi³a siê Stolica
Apostolska. Zaistnia³a sytuacja domaga³a siê jednak pewnych rozstrzygniêæ.
Biskupi dzia³ali wiêc dwutorowo, prosili papie¿a o mo¿liwoæ przejêcia w³adzy, równoczenie ¿ycie zmusza³o ich do pewnych dzia³añ.
Prosiæ o zgodê papiesk¹ mogli jedynie za porednictwem w³adz rosyjskich, poniewa¿ prywatne kontaktowanie siê ze Stolic¹ Apostolsk¹ by³o od
dawna biskupom zabronione. Przed wystosowaniem takich pism do Rzymu,
za porednictwem Komisji Spraw Wewnêtrznych i Duchownych, przeprowadzili najpierw listowne konsultacje. Najwiêksz¹ gorliwoæ wykaza³ administrator archidiecezji warszawskiej ks. P. Rzewuski i biskup podlaski B. Szymañski. Ju¿ nastêpnego dnia po przeprowadzonej w koñcu listopada 1864 r.
kasacie ks. Rzewuski informuje biskupów najbli¿szych diecezji, ¿e nie nale¿y
przyjmowaæ w³adzy nad klasztorami, abymy kar kocielnych na siebie nie
ci¹gnêli. Zobowi¹za³ te¿ adresatów do poufnego poinformowania o tym pozosta³ych biskupów. Równoczenie bp Szymañski informuje po raz pierwszy
administratora diecezji lubelskiej, ¿e w³adzy tej bez zgody Stolicy Apostolskiej biskupi przyj¹æ nie mog¹7. Z opini¹ t¹ zgadzali siê pozostali biskupi
w Królestwie, z wyj¹tkiem administratora diecezji lubelskiej ks. K. Sosnowskiego i biskupa sejneñskiego K. £ubieñskiego.
Ks. Sosnowski przestrogi bpa Szymañskiego potraktowa³ jako wyraz jego
troski o wspó³braci  kapucynów. Ca³¹ sprawê uwa¿a³ przy tym za niedorzeczn¹, poinformowa³ wiêc bpa Szymañskiego, ¿e przej¹³ jurysdykcje nad
zakonnikami. Donosi³ jednoczenie, ¿e upowa¿nia go do tego uchwa³a soboru
trydenckiego, która w nadzwyczajnych wypadkach pozwala biskupowi przy6 Por.: P. Nitecki, Biskupi Kocio³a w Polsce. S³ownik biograficzny, Warszawa 1992; Polski
s³ownik biograficzny, t. XI, s. 354355 (Juszyñski Józef Micha³ 17931880), t. XVIII, s. 489490
(£ubieñski Konstanty Ireneusz 18251869), t. XIX, s. 168169 (Majerczak Maciej 18001870),
t. XX, s. 7475 (Marszewski Micha³ Jan 18001867), t. XXXIV, s. 136138 (Rzewuski Pawe³
18041892), t. XXXVII (Popiel-Chosciak Wincenty Teofil 18251912); S³ownik polskich teologów
katolickich, Warszawa 1983, s. 291192 (Szymañski Beniamin Piotr Pawe³ 17931868).
7 AAL. 60-IVb-117. Pisma z ostatnich dni listopada 1864 r.
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j¹æ tê w³adzê8. Podobne stanowisko zaj¹³ bp £ubieñski. Odmowê przyjêcia
w³adzy uwa¿a³ za niepotrzebn¹ manifestacjê, niemaj¹c¹ nic wspólnego z dobrem Kocio³a. Odniesienie siê do Rzymu uwa¿a³ nawet za szkodliwe. Lepiej
by³oby, gdyby papie¿ nie wypowiada³ siê w tej sprawie i nie bra³ na siebie
¿adnych zobowi¹zañ. Zgoda Rzymu na przyjêcie w³adzy zatwierdza³aby niekorzystny dla Kocio³a status prawny, natomiast  w stosowniejszej sytuacji
 papie¿ nie zwi¹zany powy¿sz¹ zgod¹, móg³by uzyskaæ korzystniejszy kompromis9.
Wiêkszoæ biskupów by³a innego zdania. Przeciw przejêciu przez nich
w³adzy nad zakonnikami utworzono ogólnokrajowy front, który z pewnoci¹
by³ dzie³em ks. Rzewuskiego. Uwa¿a³ on, ¿e tylko ich jednomylnoæ mo¿e
sk³oniæ w³adze polityczne do wys³ania pism biskupów do Rzymu i uchroniæ
ich od ewentualnych kar za stawianie oporu carskiemu ukazowi. Ks. Sosnowski otrzyma³ wiêc znowu, w dniu 31 grudnia 1864 r., pismo od biskupa
Szymañskiego, a 18 stycznia 1865 r. od biskupa Juszyñskiego z Sandomierza.
Bp Szymañski, ura¿ony prawdopodobnie wczeniejsz¹ odmow¹, przes³a³ ks.
Sosnowskiemu tylko kopiê pisma ks. Rzewuskiego do Rzymu, z³o¿on¹
w Komisji Spraw Wewnêtrznych i Duchownych. O postawie ks. Sosnowskiego zadecydowa³ list bpa Juszyñskiego, który informowa³ go o wys³aniu takich
pism przez innych biskupów, z wyj¹tkiem £ubieñskiego, podawa³ tak¿e
3 prace z dziedziny prawa kanonicznego, w których przyjêcie w³adzy nad
zakonami bez zgody Stolicy Apostolskiej by³o zabronione. Z pisma bpa Juszyñskiego, mimo jego jednoznacznej wymowy, przebija³a g³êboka troska
o losy Kocio³a i delikatnoæ w stosunku do adresata. W ka¿dej sprawie
 pisa³  jest miejsce dla dyskusji, która w mi³oci Kocio³a poczêta, przedmiot ten lepiej wyjania i wszechstronnie rozpoznanym czyni. Ks. Sosnowski poczu³ siê osamotniony i zawstydzony, jego reakcja by³a wiêc natychmiastowa. Wys³a³, za porednictwem Komisji Spraw Wewnêtrznych i Duchownych, pismo do Rzymu, a biskupowi Juszyñskiemu podziêkowa³ za informacje o koniecznoci odniesienia siê do Stolicy Apostolskiej10. Podobnie zareagowa³ bp £ubieñski po otrzymaniu listu bpa Popiela, który by³ jego najbli¿szym
przyjacielem.
Komisja Spraw Wewnêtrznych i Duchownych wszystkie listy wys³ane
drog¹ urzêdow¹ do Rzymu zwróci³a biskupom. Zarzucano im niezrozumienie
ducha ukazu i kazano przeredagowaæ tekst. W ¿¹danej formie proby biskupów nie zosta³y zredagowane, natomiast ks. Rzewuski wys³a³ takie pismo
drog¹ nieurzêdow¹. Papie¿ na wieci z Królestwa zareagowa³ jednak ju¿
wczeniej. W dniu 2 grudnia 1864 r. problem ten przedyskutowa³ na tajnym
posiedzeniu, z udzia³em sekretarza stanu J. Antonellego i ambasadora Austrii przy Watykanie barona Bacha. Papie¿ by³ zdecydowany w oficjalnym
8

Tam¿e, 60-IIb-608. Pismo z 28 I 1865 r.
R. £ubieñski, Konstanty Ireneusz £ubieñski biskup sejneñski, Kraków 1898, s. 262.
10 AAL. 60-XI-33. Pisma z 20 XII 1864 i 12 I 1865 r.
9
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przemówieniu napiêtnowaæ rz¹d carski, co prowadzi³oby do zerwania stosunków dyplomatycznych. Doradcy byli jednak innego zdania, a Austria wyst¹pi³a póniej w obronie rz¹du rosyjskiego, podkrelaj¹c rewolucyjn¹ dzia³alnoæ duchowieñstwa polskiego w czasie powstania styczniowego. Stolica Apostolska na razie zachowa³a wiêc milczenie, a minister spraw zagranicznych
Rosji A. Gorczakow podziêkowa³ za to rz¹dowi austriackiemu11. Jednak¿e ju¿
30 stycznia 1865 r. kardyna³ Antonelli wys³a³ notê ambasadorowi rosyjskiemu przy Watykanie F. Meyendorfowi, w której udowadnia³ nielegalnoæ ukazu z 8 listopada 1864 r. z punktu widzenia prawa miêdzynarodowego.
W nieuzgodnionych bowiem artyku³ach (art. 7) do³¹czonych do konkordatu
z 3 sierpnia 1847 r. rz¹d rosyjski zapewnia³, ¿e gdyby zasz³a koniecznoæ
kasaty, by³aby ona przedmiotem uprzedniego porozumienia ze Stolic¹ wiêt¹12. Od tej chwili stosunki dyplomatyczne miedzy Petersburgiem a Watykanem pogarsza³y siê z ka¿dym dniem. Ca³kowite ich zerwanie nast¹pi³o
w 1866 roku.
Decyzja papie¿a, zezwalaj¹ca biskupom na przyjêcie w³adzy nad zakonnikami w Królestwie Polskim, zosta³a ostatecznie podjêta w dniu 6 kwietnia
1865 r. Biskupów polskich dyskretnie powiadomi³a o tym nuncjatura wiedeñska. Informacja na ten temat dotar³a jednak do Warszawy w sierpniu,
a administrator diecezji lubelskiej otrzyma³ j¹ dopiero 4 wrzenia13.
Po ponad pó³ roku biskupi otrzymali jasn¹ instrukcjê, dotycz¹c¹
ich uprawnieñ wynikaj¹cych z zapisów zawartych w ukazie o klasztorach
z 8 listoapda 1864 r. Na skutek nacisków w³adz administracyjnych musieli
jednak ju¿ wczeniej podj¹æ okrelone dzia³ania, zgodnie z duchem nieakceptowanego ukazu. Wymaga³a tego sytuacja w klasztorach jak i obawa przed
represjami w³adz politycznych.
Komisja Spraw Wewnêtrznych i Duchownych domaga³a siê wyznaczenia
w ka¿dym klasztorze nowych prze³o¿onych, na przyk³ad gwardianów, ich
zastêpców i osób odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze. Biskupi powinni
byli odnieæ siê do Rzymu w celu uregulowania jurydycznej strony tego
zagadnienia, zmuszeni jednak zostali do natychmiastowych dzia³añ. Sytuacja
w klasztorach etatowych przedstawia³a siê bowiem niemal tragicznie. Oficer konwojuj¹cy przewóz zakonników z klasztorów skasowanych do nowego
miejsca pobytu pozosta³ w klasztorze pilnuj¹c porz¹dku. Dotychczasowi prze³o¿eni klasztorów stracili natomiast w³adzê; nowych musia³ zgodnie z ukazem wskazaæ biskup. W klasztorach tymczasem zapanowa³a wielka ciasnota.
W pomieszczeniach dla kilkunastu osób musia³o zmieciæ siê teraz kilkadziesi¹t osób. W Lutomierzu, gdzie mieszka³o zazwyczaj 14 zakonników, umiesz11

A. Boudou, Stolica wiêta a Rosja. Stosunki dyplomatyczne miêdzy nimi w XIX stuleciu,
t. 2, Kraków 1930, s. 293 ns.
12 Z. Olszamowska-Skowroñska, Pie IX et l´insurrection Polonaise de 18631864, Sacrum
Poloniae Millenium, t. 12: 1966, s. 343; Beiersdorf, jw., s. 158.
13 K. Bartoszewicz, Ks. Pawe³ Rzewuski biskup nominat pruseñski, Kraków 1893, s. 44;
AAL. 60-XI-33.
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czono teraz jeszcze 40 innych, a tylko w 12 celach znajdowa³y siê piece.
W Kazimierzu, gdzie wywieziono lubelskich bernardynów, znajdowa³o siê
teraz nie 10, ale 46 osób. W klasztorze zakonnicy mieszkali wiêc nie tylko
w nieopalanych celach, ale i na korytarzu, nie by³o te¿ ¿adnych zapasów
¿ywnoci. W 11 klasztorach etatowych w diecezji kujawsko-kaliskiej, gdzie
zgodnie z ukazem powinno razem mieszkaæ 154 zakonników (po 14 na klasztor), znajdowa³o siê teraz 720 osób. Wynosi³o to rednio 66 osób na jeden dom
zakonny. Równie¿ w diecezji p³ockiej rednia ta by³a wysoka  57 osób14.
Trudne warunki mieszkalne, brak ¿ywnoci, sprzyja³y czêsto lekcewa¿eniu
regu³y zakonnej. Znamienna jest wypowied pijara z Che³mna, ks. A. Grudziñskiego, wywiezionego do Warszawy: Zwieziono nas tu tylu, ¿e nam brakuje mieszkania i utrzymania. Prowincja³ owiadcza jawnie, by ka¿dy kto siê
czuje na si³ach, jest zdrów i m³ody, myla³ sam o sobie15. W tym kontekcie
pomocna mog³a okazaæ siê interwencja rezyduj¹cego w klasztorze oficera.
Jego ingerencje powodowa³y jednak jeszcze wiêkszy zamêt. Do g³osu dochodzi³y te¿ jednostki nieodpowiedzialne. W Oborach, gdzie przywieziono lubelskich karmelitów, zwieziono kilku awanturników, a co dziwniejsze, jeden by³
wie¿o przyby³y z Galicji diakon, prawdziwy ³otr i pijak16. Jest to relacja
samego biskupa Popiela, który mia³ wiele trudnoci z zaprowadzeniem tam
porz¹dku. Sam jednak z smutn¹ satysfakcj¹ przyznaje, ¿e biskup kujawskokaliski ma tych problemów nieporównanie wiêcej.
Brak prze³o¿onych, wybranych zgodnie z przepisami carskiego ukazu,
skutkowa³ równie¿ tym, ¿e zakonnicy nie otrzymywali przyznanych im pensji. Dobra klasztorne uleg³y bowiem konfiskacie, a  jak wy¿ej wspomniano
 zakonnikom w klasztorach etatowych przyznano 150 rubli rocznej pensji,
w klasztorach nieetatowych 40 rubli. Bez tych sum, równie¿ z braku zezwoleñ na opuszczenie klasztoru, ¿ycie stawa³o siê tam niemo¿liwe.
Sprawa wyznaczenia prze³o¿onych by³a wiêc z góry przegrana. Nie czekaj¹c na decyzje Stolicy Apostolskiej trzeba by³o ingerowaæ w ¿ycie klasztorne, praktycznie realizowaæ zasady carskiego ukazu. Sprawa by³a przy
tym wa¿na i z tego powodu, ¿e po akceptacji Komisji Spraw Wewnêtrznych
kandydatów przedstawionych przez biskupa, nie mia³ on ju¿ prawa ich
odwo³ania.
Najwczeniej uczyni³ to bp £ubieñski, najbardziej spolegliwy wobec
w³adz. Uda³ siê osobicie do poszczególnych klasztorów i po rozmowie
z zakonnikami wyznaczy³ prze³o¿onych. W diecezji lubelskiej jej administrator powo³a³ natomiast do tego celu swych delegatów, którzy w poszczególnych klasztorach wyznaczyli odpowiednie osoby do kierowania nimi. Delegaci dzia³ali zgodnie z instrukcj¹ administratora, niezgodnie jednak z prze14 Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD). Akta wladz wyznaniowych XIX
wieku. Vol. 228, p. 164165.
15 AAL. 60-IIa-107. Pismo z 17 XII 1864 r.
16 Popiel, jw., s. 221. Dziwna by³a tam obecnoæ w tym czasie osoby z Galicji.
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pisami ukazu. Nie mianowali bowiem prze³o¿onych, lecz pozwolili na ich
wybór17. Uczynili tak równie¿ i pozostali biskupi. Najd³u¿ej opiera³ siê
bp Szymañski, który jako zakonnik nie godzi³ siê na ³amanie praw zakonnych. Zanim wiêc decyzjê podj¹³ papie¿ (6 IV 1865) we wszystkich klasztorach biskupi wyznaczyli (lub pozwolili na wybór) nowych prze³o¿onych. Komisja Spraw Wewnêtrznych na ogó³ akceptowa³a wyznaczonych delegatów,
których od tej pory biskup samowolnie nie móg³ zmieniæ. Odmowa akceptacji
nominatów biskupich przez Komisjê nale¿a³a do wyj¹tków, na przyk³ad nie
zaakceptowano ks. S³omiankiewicza z klasztoru w Radecznicy, w diecezji
lubelskiej, na stanowisko zastêpcy prze³o¿onego18.
Na pocz¹tku marca 1865 r., po akceptacji prze³o¿onych klasztornych,
Komisja Spraw Wewnêtrznych i Duchownych domaga³a siê od biskupów wyznaczenia przez nich diecezjalnych wizytatorów klasztornych. Wizytator,
urz¹d nieznany w ustawodawstwie kocielnym, posiada³  zgodnie z ukazem
 wszelkie prawa i obowi¹zki nad klasztorami wynikaj¹cymi z prawodawstwa kocielnego i pañstwowego. Poredniczy³ w za³atwianiu spraw miêdzy
zakonnikami a w³adzami wieckimi. W korespondencji z Komisj¹ Spraw Wewnêtrznych w sprawach zakonnych powo³ywa³ siê biskup na jego opiniê. By³
wiêc wizytator w jaki sposób zale¿ny od biskupa, chocia¿ nie móg³ go on
odwo³aæ. Uczestniczy³ tak¿e w pracach konsystorza (dzisiejszej kurii biskupiej) o ile rozpatrywano sprawy klasztorów. Odpowiedzialny by³ równie¿ za
panuj¹cy w nich porz¹dek. Ka¿dego roku musia³ odwiedziæ wszystkie klasztory w diecezji. Sprawozdania z tych wizytacji musia³y byæ przes³ane do
Komisji rz¹dowej i do biskupa diecezjalnego19.
Przy wyznaczaniu wizytatorów biskupi mieli ju¿ mniej skrupu³ów. Wiedzieli bowiem o oficjalnym (chocia¿ tajnym i wed³ug w³adz nielegalnym)
powiadomieniu Stolicy Apostolskiej przez administratora archidiecezji warszawskiej Ruszkiewicza, która w tych warunkach zmuszona by³a do przyznania im pe³nomocnictw. Byæ mo¿e wiedzieli ju¿ i o decyzji papie¿a z 6 IV 1865
roku. Dlatego te¿ z mniejszymi oporami mogli wyznaczyæ osobê wizytatora.
Urz¹d ten by³ jednak zbyt wa¿ny, aby w³adze polityczne godzi³y siê na ka¿d¹
kandydaturê. Dlatego te¿ w maju za¿¹dano od biskupów podania 3 kandydatów, sporód których wybierano wizytatora. Komisja Spraw Wewnêtrznych
mog³a jednak tak d³ugo odrzucaæ proponowane przez biskupów kandydatury,
dopóki na licie nie znalaz³ siê cz³owiek, na którym w³adzom zale¿a³o.
W diecezji sejneñskiej sprawa wizytatora nie zosta³a za³atwiona za czasów
prezesowania w tej Komisji przez ksiêcia W. Czerkaskiego. Biskup £ubieñski
nie godzi³ siê bowiem na proponowan¹ przez niego osobê20. Biskupowi Juszyñskiemu zatwierdzono kandydata z drugiej listy. Trudnoci z akceptacj¹
17 £ubieñski, jw. s. 263; Popiel, jw. s. 236; AAL. 60-IVb-67. Pismo P. Kopecia do adm.
z 4 III 1865 r.
18 AAL. 60-IIb-10. Pismo adm. z 6 III 1865 r.
19 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. 63: 1865, s. 25.
20 £ubieñski, jw., s. 266.
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swego kandydata mia³ i biskup Popiel. W diecezji lubelskiej od razu zatwierdzono kandydata proponowanego przez administratora diecezji21.
W ka¿dej diecezji utworzono wiêc nowy urz¹d wizytatora, który pod
wzglêdem uposa¿enia nale¿a³ do najlepszych. Przyznano mu 400 rubli rocznej pensji i 300 rubli na koszty dorocznego objazdu klasztorów. Cz³onkowie
konsystorza mieli w tym czasie pensje znacznie ni¿sze, od 200 do 300 rubli.
Zapewniono im wiêc nie tylko nieusuwalnoæ z urzêdu, ale chciano wp³ywaæ
na lojalnoæ tych ludzi wobec w³adz rosyjskich przez czynniki ekonomiczne.
Urz¹d ten zamiera³ jednak wraz z ca³ym ¿yciem klasztornym w Królestwie
Polskim.
Zakonnicy w Królestwie Polskim nigdy w pe³ni nie zaakceptowali nowego ustawodawstwa. Do pos³uszeñstwa zmusza³y ich tylko okolicznoci,
w których ¿yli. Jeszcze w 1884 r., w dwadziecia lat po kasacie z 1864 r.,
biskup lubelski K. Wnorowski bêdzie mia³ k³opoty z dominikanami lubelskimi, którzy nie respektowali jego uprawnieñ. Biskup t³umaczy³ to samowol¹
zakonników. Sprawa jednak nie by³a taka prosta. Trudno podejrzewaæ
o samowolê o. Honorata Komiñskiego, obecnie beatyfikowanego, który w
tym samym 1884 r. pisz¹c do genera³a zakonu kapucynów w Rzymie wyra¿a³
w¹tpliwoæ, czy biskupi posiadaj¹ dalej przyznane im w 1865 r. uprawnienia.
Rodzi³y siê wiêc ró¿ne w¹tpliwoci i niepokój sumienia, zw³aszcza w stosunku do uprawnieñ prze³o¿onych. To samo dotyczy³o klasztorów ¿eñskich.
Mimo ¿e prze³o¿one zosta³y wybrane na czas nieokrelony, prze³o¿ona wizytek lubelskich, J. Strzembosz, po up³ywie normalnej kadencji mia³a w¹tpliwoci, czy bez ponownych wyborów mo¿e dalej sprawowaæ sw¹ w³adzê. Nie
wystarczy³o jej zapewnienie wizytatora. Poprosi³a wiêc administratora diecezji o wyrane pozwolenie pozostania nadal na tym stanowisku22.
W listopadzie 1864 r., po wydaniu i realizacji ukazu carskiego o klasztorach, biskupi stanêli wobec nowych wezwañ. Musieli przyj¹æ w³adzê, której
bez zgody Stolicy Apostolskiej przyj¹æ nie mogli. Na skutek uniemo¿liwienia
im zwrócenia siê do Rzymu o stosowne uprawnienia, musieli podejmowaæ
samodzielne dzia³ania. Czynnikiem integruj¹cym ich poczynania by³a postawa administratora archidiecezji warszawskiej ks. Paw³a Rzewuskiego, który
nie mog¹c doprowadziæ do spotkania biskupów, drog¹ nieurzêdow¹, poprzez
dyskretn¹ korespondencjê prywatn¹, doprowadzi³ do ich jednolitej postawy,
szczególnie przyjêcia jego stanowiska przez administratora diecezji lubelskiej
ks. K. Sosnowskiego i biskupa sejneñskiego K.I. £ubieñskiego. Mianowali
wiêc, wbrew prawu kanonicznemu, prze³o¿onych w klasztorach pozostawionych oraz wizytatorów diecezjalnych, którzy od tej pory pozostawali praktycznie poza zasiêgiem ich w³adzy, byli bowiem powo³ywani na czas nieokre21 £ubieñski, jw., s. 266; Popiel, jw., s. 252; AAL. 60-IIa-10. Pismo Czerkawskiego z 8 VIII
1865. W diecezji lubelskiej urz¹d ten do swej mierci pe³ni³ ks. M. Antulski, proboszcz z Be³¿yc
i dziekan be³¿ycki. Nale¿a³ wiêc do najbardziej uposa¿onych duchownych w diecezji.
22 Por.: AAL. 60-IIb-10. Pismo J. Strzembosz z 22 V 1868 r.; tam¿e. 60-IIa-107. Pismo bpa
Wnorowskiego z 7 II 1884 r.; H. Komiñski, Wybór pism, Nasza Przesz³oæ, t. 28: 1968, s. 42.
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lony i bez zgody w³adz carskich nieodwo³ywalni. Wymaga³a tego jednak
sytuacja w klasztorach i mo¿liwoæ dalszego ich funkcjonowania. Mimo ró¿nicy zdañ zachowali jednoæ w dzia³aniu i nie doczekali siê represji ze strony
w³adz carskich. Jedynie najwiêkszemu obroñcy zakonnych statutów i regu³,
biskupowi podlaskiemu B. Szymañskiemu, miêdzy innymi i za to, skasowano
diecezjê, a jego samego osadzono w klasztorze kapucynów w £om¿y, gdzie
wkrótce zmar³. Przy nastêpnym konflikcie, dotycz¹cym reformy duchowieñstwa diecezjalnego, zes³ano na Sybir biskupa-nominata ks. P. Rzewuskiego
(1865), a po zanegowania przez rz¹d carski uprawnieñ samej Stolicy Apostolskiej, przez poddanie biskupów w³adzy Kolegium Duchownego w Petersburgu,
represje dotknê³y pozosta³ych. Unikn¹³ ich bp Marszewski (zm. w 1867 roku)
i ks. K. Sosnowski, który nie wróci³ do kraju, po wyjedzie na Sobór Watykañski I. Bp. Popiel i bp. £ubieñski zostali natomiast zes³ani w g³¹b Rosji.
SUMMARY
After the January Insurrection, the monastic life in the Kingdom of Poland was
determined first of all by legal norms contained in the tsars ukas of 8 January 1864
(according to the Gregorian calendar). Therefore, at the end of November, 115 monasteries and convents were liquidated, deemed to be closed (a form of repression for
participation of its members in the January Insurrection) or cancelled (less than
eight monks or nuns in the monastery or convent). Out of 155 monasteries and 45
convents, 20 monasteries and seven convents were left, which as supernumeraries
could function until the size of their population was reduced to seven persons.
However, no monks or nuns from abolished monasteries could be admitted to them,
nor could they include any persons who were less than 30 years old or accept any
novices. Therefore, within a few years, they were liquidated. Only 20 monasteries
and 10 convents were granted the status of regular ones (with permanent posts),
which could function until the death of the last monk or nun.
The bishops had no influence on the provisions of the tsars ukas, which they
certainly did not accept. However, the ukas provided that they would take the
canonical jurisdiction over remaining monasteries and convents, and that they would
execute it pursuant to the intentions of the tsars authorities. However, Canon Law
prohibited the acceptance of such power without the consent of the Holy See, and
since monks and nuns were driven by their own statutes and rules in their lives,
they were governed by elected supervisors.
In November 1864, the bishops were confronted with new challenges. As a result
of preventing them from asking Rome for proper authorizations, they had to undertake independent actions. A factor integrating them was the effect of the attitude of
the administrator of the Warsaw Archdiocese, Rev. Pawe³ Rzewuski, who  unable to
bring about a meeting of bishops  led them to develop a uniform attitude, using
unofficial ways, through discrete private correspondence. This was particularly visible in the fact that his position was accepted by the administrator of the Lublin
Diocese, Rev. K. Sosnowski and the bishop of Sejny, K. I. £ubieñski. As a result, they
nominated, against Canon Law, supervisors in the remaining monasteries and convents and diocesan inspectors, who in practice remained by then beyond their
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authority, since they were appointed for an indefinite period and could not be dismissed without the consent of the tsars authorities. However, the situation in monasteries and convents, as well as the opportunity for their future operation, required
such actions. Despite differences in opinions, they maintained unity in action and
did not meet with any reprisals of the tsars authorities. Only the greatest defender
of monastic statutes and rules, the Bishop of Podlasie, B. Szymañski, for these
reasons (among others), had his diocese abolished and was put in the Capuchin
monastery in £om¿a, where he died soon after. During the next conflict regarding
concerning a reform of the diocesan clergy, Rev. P. Rzewuski was sentenced to exile
deep in Russia, and the same happened to Bp. Popiel and Bp. £ubieñski, after
negating the authorities of the Holy See itself and submitting the bishops to the
authority of the Clerical College in Petersburg. Bp. Marszewski (died in 1867) and
Rev. K. Sosnowski, who did not return to Poland after leaving for the Vatican Council
I, were the only ones who avoided repressions. The monastic life in the area of the
former Kingdom of Poland, by decision of the tsars ukas and by practice of political
authorities, was therefore doomed to die out. 40 years after the abolishment in 1864,
only seven monasteries and eight convents were still functioning, with, respectively,
49 and 79 persons of advanced age, remembering the events of 1864, despite the
assurance provided in the ukas, claiming that a minimal level of 500 monastic
posts in the Kingdom would be always maintained.

ECHA PRZESZ£OCI IX, 2008
PL ISSN 1509-9873

ARTYKU£Y I ROZPRAWY

Àëåêñàíäð Ãàâðèëèí

Ëàòâèéñêèé Óíèâåðñèòåò

ÌÈÑÑÈÎÍÅÐÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÃÎ
ÄÓÕÎÂÅÍÑÒÂÀ ÑÐÅÄÈ ÑÒÀÐÎÂÅÐÎÂ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ËÀÒÂÈÈ
Â ÍÀ×ÀËÅ XX ÂÅÊÀ
Â òðåõ ïðèáàëòèéñêèõ ãóáåðíèÿõ Ðîññèéñêîé èìïåðèè (Ëèôëÿíäñêîé,
Êóðëÿíäñêîé è Ýñòëÿíäñêîé) â íà÷àëå XX âåêà ãîñïîäñòâîâàëî ëþòåðàíñêîå
âåðîèñïîâåäàíèå, â èíôëÿíòñêèõ óåçäàõ Âèòåáñêîé ãóáåðíèè (â Ëàòãàëå)
ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ ïðèíàäëåæàëî ê ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîìó
âåðîèñïîâåäàíèþ, îäíàêî â êàæäîì óåçäå êàê Ïðèáàëòèéñêîãî êðàÿ, òàê
è Âèòåáñêîé ãóáåðíèè ïðîæèâàëè òàêæå ïðàâîñëàâíûå è ñòàðîâåðû. Êàê
îòìå÷àë Âèòåáñêèé Åïàðõèàëüíûé Ó÷èëèùíûé Ñîâåò, õàðàêòåðíîé
îñîáåííîñòüþ èíôëÿíòñêèõ ïðàâîñëàâíûõ ïðèõîäîâ áûëà «ðàçáðîñàííîñòü
ïðàâîñëàâíûõ ïðèõîæàí ñðåäè èíîâåð÷åñêîãî íàñåëåíèÿ ïî ðàçíûì ñåëåíèÿì,
ïîñåëêàì è çàñòåíêàì, îòäàëåííûì îò ïðèõîäñêèõ õðàìîâ»1. Ïîäîáíàÿ æå
ñèòóàöèÿ íàáëþäàëàñü òàêæå â Ëèôëÿíäñêîé è Êóðëÿíäñêîé ãóáåðíèÿõ. Êàê
ïèñàë â êîíöå XIX âåêà ïðàâîñëàâíûé àðõèåïèñêîï Ðèæñêèé è Ìèòàâñêèé
Àðñåíèé (Áðÿíöåâ), «ïðàâîñëàâíûå æèâóò ìåæäó ëþòåðàí è ìåæäó ëþäåé
äðóãèõ âåðîèñïîâåäàíèé. Ýòèõ îáèòàòåëåé Ïðèáàëòèéñêîãî êðàÿ áåçìåðíîå
áîëüøèíñòâî ñðàâíèòåëüíî ñ ïðàâîñëàâíûìè. Êàêàÿ æå íóæíà îñòîðîæíîñòü,
òâåðäîñòü è íåïîêîëåáèìîñòü, ÷òîáû ýòî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî íå
ïîãëîòèëî íàøåãî ìåíüøèíñòâà» 2 . Äîñòàòî÷íî ìíîãî íà òåððèòîðèè
ñîâðåìåííîé Ëàòâèè áûëî è ñìåøàííûõ ïî êîíôåññèîíàëüíîìó ñîñòàâó
ñåìåé. Òàê, íàïðèìåð, ñóïðóãàìè ìíîãèõ ïðèõîæàí ïðàâîñëàâíîé Ëþöèíñêîé
1 Ïîëîöêèå Åïàðõèàëüíûå Âåäîìîñòè. 1892. ¹7.
2 Èñòîðèêî-ñòàòèñòè÷åñêîå îïèñàíèå öåðêâåé è

Ðèãà.1898. c. 248249.

c. 102103.
ïðèõîäîâ Ðèæñêîé åïàðõèè. Âûï.II, ÷. III.
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(Ëóäçåíñêîé) Ñâ. Óñïåíñêîé öåðêâè áûëè êàòîëèêè, ëþòåðàíå è ñòàðîâåðû,
ïðè÷åì, ñóäÿ ïî äîíåñåíèÿì íàñòîÿòåëåé õðàìà, ðàáîòà ñ íèìè íå ïðîâîäèëàñü,
íàîáîðîò, â XIX âåêå åæåãîäíî îò 15 äî 20 ïðèõîæàí ýòîé ïðàâîñëàâíîé
öåðêâè «ñîâðàùàëèñü» â êàòîëè÷åñòâî èëè ñòàðîâåðèå3.
Îòíîøåíèå ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà ê ñòàðîâåðàì çàâèñåëî, âî-ïåðâûõ,
îò îáùåãî íàïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ýòîì ðåãèîíå, êîòîðîå
÷åðåç Ðèæñêóþ è Ïîëîöêóþ Äóõîâíûå êîíñèñòîðèè äîâîäèëîñü äî ñâåäåíèÿ
áëàãî÷èííûõ è íàñòîÿòåëåé ïðèõîäîâ; âî-âòîðûõ, îò ìåñòíîé ñïåöèôèêè
ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé. Ïîñëå ïîëüñêèõ ñîáûòèé 18631864 ãîäîâ
ïðàâèòåëüñòâî ñ ïîìîùüþ Ñâ. Ñèíîäà íàñòîÿòåëüíî ïîòðåáîâàëî îò èíôëÿíòñêîãî
äóõîâåíñòâà óñèëèòü ìèññèîíåðñêóþ ðàáîòó ñðåäè íåïðàâîñëàâíûõ è, ïðåæäå
âñåãî, ñðåäè êàòîëè÷åñêîãî íàñåëåíèÿ. Îäíàêî â óñëîâèÿõ, êîãäà êàòîëè÷åñêîå
íàñåëåíèå â äåñÿòêè ðàç ïðåâîñõîäèëî ÷èñëåííîñòü ïðàâîñëàâíîãî íàñåëåíèÿ,
êîãäà øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûì ÿâëåíèåì áûëè ñìåøàííûå áðàêè
ïðàâîñëàâíûõ ñ êàòîëèêàìè, êîãäà ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ìåñòíûõ
êðóïíûõ çåìëåâëàäåëüöåâ ïî ñâîåìó âåðîèñïîâåäàíèþ áûëè êàòîëèêàìè,
êîãäà áåäíûå, äàæå óáîãèå ïðàâîñëàâíûå öåðêâè ñâîèìè ðàçìåðàìè
è èíòåðüåðîì ñèëüíî ïðîèãðûâàëè îãðîìíûì, áîãàòî óêðàøåííûì
êàòîëè÷åñêèì õðàìàì, òàêàÿ ðàáîòà íå ìîãëà áûòü ñêîëüêî-íèáóäü
ýôôåêòèâíîé. Êàê îòìå÷àëî ñîáðàíèå äóõîâåíñòâà Ïîëîöêî-Âèòåáñêîé
åïàðõèè â 1905 ãîäó, «...ìíîãî çàìàí÷èâîãî ïðåäñòàâëÿåò âíåøíÿÿ îáñòàíîâêà
êàòîëè÷åñêîãî áîãîñëóæåíèÿ, îòëè÷àþùàÿñÿ áîëüøåé òîðæåñòâåííîñòüþ, ÷åì
áîãîñëóæåíèå â ïðàâîñëàâíûõ öåðêâÿõ. Ñàìûå öåðêâè ïðàâîñëàâíûå âî
ìíîãèõ ïðèõîäàõ ïîðàæàþò ñâîåé áåäíîñòüþ... Ïîìåùèêè-êàòîëèêè ïðÿìî
çàñòàâëÿþò êðåñòüÿí õîäèòü ê êñåíäçó ïîä óãðîçîé ëèøèòü çåìëè èëè êóñêà
õëåáà. Êàòîëè÷åñêîå íàñåëåíèå ãîðàçäî áîëüøå èìååò ñðåäè ñåáÿ ëþäåé
ãðàìîòíûõ. Êàòîëèêè ãîðàçäî áîëåå, ÷åì ïðàâîñëàâíûå, îñâåäîìëåíû
ñ èñòèíàìè ñâîåé âåðû è èñïîâåäóþò ïîñåìó åå áîëåå ñîçíàòåëüíî... Íóæíî
ïðèõîäû ñ óïîðñòâóþùèì íàñåëåíèåì ïðåæäå âñåãî îáåñïå÷èòü ìàòåðèàëüíî...
Íå íóæíî ñìóùàòüñÿ îòïàäåíèÿìè ïðàâîñëàâíûõ â êàòîëè÷åñòâî: îòïàäàþò
èëè ñîâñåì íåäîñòîéíûå ÷ëåíû Öåðêâè èëè ñäåëàâøèåñÿ òàêîâûìè ïîñëå ïî
íàøåé âèíå»4. Â 80-õ ãîäàõ XIX âåêà, ñ íà÷àëîì â ïðèáàëòèéñêèõ ãóáåðíèÿõ
ðóñèôèêàòîðñêîé ïîëèòèêè, ïðàâèòåëüñòâî ïîïûòàëîñü àäìèíèñòðàòèâíûì
ïîðÿäêîì ðàñïðîñòðàíèòü ïðàâîñëàâèå è â ýòèõ ãóáåðíèÿõ. Îäíàêî ýòè
ïîïûòêè íå áûëè ïîääåðæàíû óïðàâëåíèåì Ðèæñêîé åïàðõèè è ïðèõîäñêèì
äóõîâåíñòâîì, êîòîðûå ïðåêðàñíî ïîíèìàëè, ÷òî àäìèíèñòðàòèâíûå ìåðû íå
òîëüêî íå ïîéäóò íà ïîëüçó Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, íî è ìîãóò íàíåñòè åå
ïðåñòèæó â ðåãèîíå íåïîïðàâèìûé âðåä. Íåîáõîäèìî áûëî ó÷èòûâàòü è òî
îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî áîëüøèíñòâî ïðàâîñëàâíûõ Ïðèáàëòèêè ïðèíàäëåæàëè
3

Àðõèâ Ëþöèíñêîãî Áëàãî÷èíèÿ (äàëåå  ÀËÁ), «Èñïîâåäíûå ðîñïèñè Ëþöèíñêîé
Ñâ. Óñïåíñêîé öåðêâè çà 1845, 1846, 1847, 1848, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1861, 1862,
1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1897, 1901, 1906, 1907, 1914 ãã.».
4 Ïðèáàâëåíèÿ ê Öåðêîâíûì Âåäîìîñòÿì. 1905. ¹27. c. 1134.
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ê êðåñòüÿíñêîìó ñîñëîâèþ è â ìàòåðèàëüíîì îòíîøåíèè çàâèñåëè îò
ïðèáàëòèéñêèõ íåìöåâ, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, èñïîâåäîâàëè ëþòåðàíñòâî.
Â ýòèõ óñëîâèÿõ ïðàâîñëàâíîå äóõîâåíñòâî áîëåå âîëíîâàëî íå òî, êàê
óâåëè÷èòü ñâîþ ïàñòâó çà ñ÷åò îáðàùåíèÿ ê ïðàâîñëàâèþ ñòàðîâåðîâ, à êàê
â óñëîâèÿõ èíîâåðíîãî îêðóæåíèÿ ìàêñèìàëüíî ñîõðàíèòü ñâîèõ ïðèõîæàí îò
ïîïûòîê ïåðåõîäà â ëþòåðàíñòâî (â Ïðèáàëòèéñêîì êðàå) èëè â êàòîëè÷åñòâî
(â èíôëÿíòñêèõ óåçäàõ Âèòåáñêîé ãóáåðíèè).
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî XIX âåêà öàðñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðîâîäèëî
àíòèñòàðîîáðÿä÷åñêóþ ïîëèòèêó, îäíàêî ôîðìû ðåàëèçàöèè ýòîé ïîëèòèêè
âàðüèðîâàëèñü. Âî âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Íèêîëàÿ I (1825-1855), êîòîðûé íå
äîïóñêàë äðóãîãî ïðàâîñëàâèÿ, ïîìèìî ïîä÷èíåííîãî ãîñóäàðñòâó, áûëà
ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ðåïðåññèâíûìè ìåðàìè óíè÷òîæèòü «ðàñêîë».
Àëåêñàíäð II íå îòìåíèë çàêîíû è ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðèíÿòûå ïðîòèâ
ñòàðîâåðèÿ âî âðåìÿ ïðàâëåíèÿ åãî îòöà, îäíàêî íà ïðàêòèêå îíè èëè âîîáùå
íå ïðèìåíÿëèñü èëè æå ïðèìåíÿëèñü âûáîðî÷íî, òîëüêî ïðîòèâ îòäåëüíûõ
ñòàðîâåðîâ. Èçâåñòíî, ÷òî âî âðåìÿ ïîëüñêèõ ñîáûòèé Àëåêñàíäð II,
ðàñòðîãàííûé òåì, ÷òî ñòàðîâåðû ïîääåðæàëè ïðàâèòåëüñòâî, ñ÷åë íóæíûì
ïðèíÿòü äåëåãàöèþ ñòàðîâåðîâ è çàÿâèòü èì: «ß ðàä âàñ âèäåòü è áëàãîäàðþ çà
ñî÷óâñòâèå îáùåìó äåëó. Ìíå õîòåëè âàñ î÷åðíèòü, íî ÿ ýòîìó íå ïîâåðèë
è óâåðåí, ÷òî âû  òàêèå æå âåðíîïîääàííûå, êàê è âñå ïðî÷èå. Âû ìîè äåòè,
à ÿ  âàø îòåö è ìîëþ Áîãà çà âàñ òàê æå, êàê è çà âñåõ, êîòîðûå òàê æå, êàê
è âû, áëèçêè ìîåìó ñåðäöó»5. Òåì íå ìåíåå âñêîðå ïîñëå ýòîãî çàÿâëåíèÿ
Àëåêñàíäð II ïîäïèñàë «ïðåäíà÷åðòàíèÿ» Îñîáîãî êîìèòåòà ïî äåëàì
î ðàñêîëüíèêàõ, ïî êîòîðûì ñòàðîâåðû áûëè îòíåñåíû ê «ìåíåå âðåäíûì»
ñåêòàì. Èì ðàçðåøàëîñü çà ñâîé ñ÷åò ó÷ðåæäàòü øêîëû ãðàìîòû äëÿ äåòåé,
îäíàêî â ýòèõ øêîëàõ ìîæíî áûëî ïðåïîäàâàòü ëèøü ÷òåíèå, ïèñüìî è ÷åòûðå
ïðàâèëà àðèôìåòèêè; ðàçðåøàëîñü ïðè ïîãðåáåíèÿõ íà êëàäáèùàõ «òâîðèòü
ìîëèòâó» ñ ïåíèåì, íî áåç óïîòðåáëåíèÿ öåðêîâíîãî îáëà÷åíèÿ; ðàçðåøàëîñü
ðåìîíòèðîâàòü ñâîè ìîëèòâåííûå äîìà è ÷àñîâíè, îäíàêî ýòè çäàíèÿ íå ìîãëè
èìåòü êðåñòîâ è íàðóæíûõ êîëîêîëîâ. Ýòèìè «ïðåäíà÷åðòàíèÿìè» (ïðèíÿòû 16
àâãóñòà 1864 ãîäà) ñòàðîâåðîâ ïðèðàâíÿëè ê äðóãèì «ìåíåå âðåäíûì»
ñåêòàíòàì, ò. å. ê ìîëîêàíàì, æèäîâñòâóþùèì, øåëàïóòàì è äð., êîòîðûå äàæå
íå èìåëè ïðèçíàêîâ öåðêîâíîñòè. Íàäåëåíèå ñòàðîâåðîâ òàêèìè «ïðàâàìè»
áûëî âîñïðèíÿòî ñòàðîîáðÿä÷åñòâîì â êà÷åñòâå îñêîðáëåíèÿ. Â 1876 ãîäó
ñòàðîâåðû îáðàòèëèñü ê ïðàâèòåëüñòâó ñ ïðîñüáîé èçúÿòü èõ «èç ýòîé
ïîçîðíîé äëÿ íèõ êëàññèôèêàöèè», ðàçðåøèòü èì ñîïðîâîæäàòü ïîêîéíèêîâ íà
êëàäáèùå ñ íåñåíèåì Ñâ. Èêîíû âïåðåäè, ðàçðåøèòü â ñòàðîîáðÿä÷åñêèõ
øêîëàõ ïðåïîäàâàíèå Çàêîíà Áîæèÿ. Îäíàêî è ýòî ïðîøåíèå, êàê è ñîòíè
äðóãèõ, â ðàçíîå âðåìÿ ïîäàâàâøèõñÿ ïðàâèòåëüñòâó ñòàðîîáðÿäöàìè, îñòàëîñü
áåç âíèìàíèÿ. Â 1874 ãîäó áûëà ðàçðåøåíà ãðàæäàíñêàÿ ìåòðè÷åñêàÿ çàïèñü
áðàêîâ, ðîæäåíèé è ñìåðòåé ñòàðîâåðîâ â ïîëèöåéñêèõ óïðàâëåíèÿõ. Òåì
ñàìûì, ñ îäíîé ñòîðîíû, íàêîíåö óçàêîíèâàëèñü ñòàðîîáðÿä÷åñêèå áðàêè, íî,
5 Öèò.

ïî: Ðóññêîå Ïðàâîñëàâèå: âåõè èñòîðèè. Ìîñêâà. 1989. c. 370.
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ñ äðóãîé, ñàìè áðàêè â ïîëèöåéñêèõ ìåòðèêàõ èìåíîâàëèñü «ðàñêîëüíè÷åñêèìè» è îò çàïèñûâàþùèõñÿ òðåáîâàëîñü ïðåäñòàâèòü äîêàçàòåëüñòâà, ÷òî
îíè «ðàñêîëüíèêè» îò ðîæäåíèÿ è íèêîãäà íè îíè ñàìè, íè èõ ðîäèòåëè íå
áûëè ïðàâîñëàâíûìè, à áîëüøèíñòâî ñòàðîâåðîâ íå ìîãëè ïðåäñòàâèòü òàêèõ
äîêàçàòåëüñòâ6. Â 1875 ãîäó êîìèññèÿ ÌÂÄ, ñîçäàííàÿ äëÿ âûðàáîòêè íîâîãî
çàêîíîïîëîæåíèÿ î ñòàðîâåðàõ, ïîëó÷èëà ñëåäóþùóþ äèðåêòèâó:
«Ìåðîïðèÿòèÿ ïðàâèòåëüñòâà ïî îòíîøåíèþ ê ðàñêîëó õîòÿ è íå äîëæíû
íîñèòü íà ñåáå õàðàêòåðà ïðåñëåäîâàíèÿ åãî, íî â òî æå âðåìÿ íå ìîãóò áûòü
íàïðàâëåíû ê ïîñëàáëåíèþ, à òåì ìåíåå ê ïîêðîâèòåëüñòâó ðàñêîëà»7.
Ðóêîâîäñòâóÿñü ýòîé, î÷åíü òóìàííîé äèðåêòèâîé ÌÂÄ ðàçðàáîòàëî íîâûé
çàêîí î ñòàðîîáðÿäöàõ, óòâåðæäåííûé 3 ìàÿ 1883 ãîäà. Ïî ýòîìó çàêîíó
ñòàðîîáðÿäöàì ðàçðåøàëîñü èìåòü ïàñïîðòà «íà îòëó÷êè âíóòðè èìïåðèè»;
çàíèìàòüñÿ òîðãîâëåé è ïðîìûñëàìè; âñòóïàòü â èêîíîïèñíûå öåõè; çàíèìàòü
îáùåñòâåííûå äîëæíîñòè âîëîñòíîãî ñòàðøèíû èëè åãî ïîìîùíèêà; «òâîðèòü
îáùåñòâåííóþ ìîëèòâó, èñïîëíÿòü äóõîâíûå òðåáû è ñîâåðøàòü
áîãîñëóæåíèå»; ðåìîíòèðîâàòü ñâîè ìîëèòâåííûå çäàíèÿ, íî «áåç ïåðåìåíû
íàðóæíîãî âèäà è âñÿêèé ðàç ñ ðàçðåøåíèÿ ãóáåðíàòîðà»; ðàñïå÷àòûâàòü
çàêðûòûå ðàíåå ìîëèòâåííûå çäàíèÿ, íî íà êàæäûé òàêîé ñëó÷àé íóæíî
ïîëó÷èòü îñîáîå ðàçðåøåíèå ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë è îáåð-ïðîêóðîðà
Ñâ. Ñèíîäà; ïðåäíîøåíèå èêîíû ïðè ïîãðåáåíèè óìåðøèõ è òâîðåíèå
ìîëèòâû ñ ïåíèåì íà êëàäáèùå, íî áåç óïîòðåáëåíèÿ öåðêîâíîãî îáëà÷åíèÿ8.
Ïî ñóòè, òåì ñàìûì óçàêîíèâàëàñü çàâèñèìîñòü ñòàðîîáðÿä÷åñòâà îò
óñìîòðåíèÿ ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë, îáåð-ïðîêóðîðà Ñâ. Ñèíîäà è ìåñòíûõ
ãóáåðíàòîðîâ.
Ïîñëåäíèå äðàêîíîâñêèå ìåðû ïðîòèâ ñòàðîâåðîâ áûëè ââåäåíû â 1900
ãîäó, êîãäà îò ñòàðîîáðÿä÷åñêèõ äóõîâíûõ ëèö ïîòðåáîâàëè äàòü ïîäïèñêó, ÷òî
îíè íå áóäóò èìåíîâàòü ñåáÿ äóõîâíûì çâàíèåì è ñîâåðøàòü áîãîñëóæåíèÿ. Íà
ðóáåæå XIXXX âåêîâ â Ðîññèéñêîé èìïåðèè âîçîáíîâèëèñü äåáàòû
î íåîáõîäèìîñòè ðåôîðìèðîâàíèÿ ïîëîæåíèÿ ðåëèãèîçíûõ êîíôåññèé, îäíàêî
ðåàëüíûå èçìåíåíèÿ íà÷àëèñü òîëüêî â ïåðèîä ðåâîëþöèè 19051907 ãîäîâ.
17 àïðåëÿ 1905 ãîäà âûøåë öàðñêèé óêàç î âåðîòåðïèìîñòè, ïî êîòîðîìó
ñòàðîâåðû îôèöèàëüíî ñòàëè íàçûâàòüñÿ ñòàðîîáðÿäöàìè, à íå «ðàñêîëüíèêàìè», ïîëó÷èëè ïðàâî ñòðîèòü ñâîè õðàìû, îòêðûâàòü íîâûå ïðèõîäû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì îò 17 îêòÿáðÿ 1906 ãîäà è çàêîíîì, ïðèíÿòîì Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé â 1913 ãîäó, ñòàðîîáðÿä÷åñêîå äóõîâåíñòâî ïðèçíàâàëîñü
ãîñóäàðñòâîì â êà÷åñòâå äóõîâíûõ ëèö, ñòàðîâåðàì ðàçðåøàëîñü èìåòü ñâîè
ñêèòû è ìîíàñòûðè, îòêðûâàòü ñâîè øêîëû è äóõîâíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ.
Îäíàêî âïëîòü äî 1917 ãîäà ñòàðîâåðàì ïî-ïðåæíåìó áûëî ñòðîæàéøå
çàïðåùåíî «ñîâðàùàòü» ïðàâîñëàâíûõ.
6

Ô.Å. Ìåëüíèêîâ, Êðàòêàÿ èñòîðèÿ äðåâëåïðàâîñëàâíîé (ñòàðîîáðÿä÷åñêîé) Öåðêâè.
Áàðíàóë.1999. c. 256259.
7 Ñ. Ã. Ðóíêåâè÷, Ðóññêàÿ Öåðêîâü â XIX âåêå. ÑÏÁ. 1901. c. 214.
8 Ô.Å. Ìåëüíèêîâ, Óêàç. ñî÷. c. 371372.
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Ðàçóìååòñÿ, Ðèæñêàÿ è Ïîëîöêàÿ Äóõîâíûå êîíñèñòîðèè ðåãóëÿðíî
äîâîäèëè äî ñâåäåíèÿ áëàãî÷èííûõ è íàñòîÿòåëåé ïðàâîñëàâíûõ ïðèõîäîâ âñå
àíòèñòàðîîáðÿä÷åñêèå óêàçû ïðàâèòåëüñòâà è ðàñïîðÿæåíèÿ Ñâ. Ñèíîäà,
îäíàêî, êàê ïðàâèëî, íå òðåáîâàëè èõ íåóêîñíèòåëüíîãî ñîáëþäåíèÿ.
Â óñëîâèÿõ ïðåîáëàäàþùåãî ëþòåðàíñêîãî (â ïðèáàëòèéñêèõ ãóáåðíèÿõ)
è êàòîëè÷åñêîãî îêðóæåíèÿ (â èíôëÿíòñêèõ óåçäàõ Âèòåáñêîé ãóáåðíèè)
ñòàðîâåðèå íå áûëî äëÿ ìåñòíûõ ïðàâîñëàâíûõ ïðèõîäîâ îñíîâíûì
êîíêóðåíòîì. Áîëåå òîãî, âûñòóïèâ âî âðåìÿ âîëíåíèé 18631864 ãîäîâ ïðîòèâ
ïîëüñêèõ ïîâñòàíöåâ, ñòàðîâåðû íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, ÷òî
â çàïàäíûõ ãóáåðíèÿõ îíè íå ÿâëÿþòñÿ îïïîçèöèåé ïîëèòèêè ïðàâèòåëüñòâà,
à, íàîáîðîò, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òàê íàç. «ðóññêèé ïàòðèîòè÷åñêèé ýëåìåíò»
âî âðàæäåáíîé ðîññèéñêîìó ïðàâèòåëüñòâó ïîëüñêî-êàòîëè÷åñêîé ñðåäå, òî
åñòü ÿâëÿþòñÿ ïîòåíöèàëüíûìè ñîþçíèêàìè äåÿòåëüíîñòè Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè â ýòîì ðåãèîíå. Ðóêîâîäñòâî Ðèæñêîé è Ïîëîöêî-Âèòåáñêîé
åïàðõèé íå ìîãëî íå ïðèíèìàòü âî âíèìàíèå ìíîãî÷èñëåííûå óêàçàíèÿ
Ñâ. Ñèíîäà ïî óñèëåíèþ áîðüáû ñ «ðàñêîëîì», îäíàêî, êàê ïðàâèëî, ïðèäàâàëî
ýòîé ðàáîòå òîëüêî ôîðìàëüíûé õàðàêòåð, ïîíèìàÿ, ÷òî ãëàâíûì äëÿ
ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà êðàÿ ÿâëÿåòñÿ íå áîðüáà ñ òàê íàçûâàåìûì
«ðàñêîëîì», à «îãðàæäåíèå» ñâîåé ñîáñòâåííîé ïàñòâû «îò óâëå÷åíèÿ»
èíîâåðèåì, «óòâåðæäåíèå ñâîèõ ïàñîìûõ â èñòèíàõ Ïðàâîñëàâíîé âåðû»9.
Â êîíöå XIX âåêà â êàæäîé åïàðõèè áûëè ó÷ðåæäåíû äîëæíîñòè
åïàðõèàëüíûõ è îêðóæíûõ ìèññèîíåðîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà ðàáîòå ñî
ñòàðîâåðàìè, îäíàêî ìèññèîíåðû ñêîðåå ñîçäàâàëè âèäèìîñòü ðàáîòû ñî
ñòàðîâåðàìè, ÷åì ðåàëüíî ïûòàëèñü óáåäèòü èõ ïåðåéòè â ïðàâîñëàâèå. Â 1901
ãîäó Ïîëîöêàÿ Äóõîâíàÿ êîíñèñòîðèÿ áûëà âûíóæäåíà ïðèçíàòüñÿ, ÷òî
ìèññèîíåðñêàÿ ðàáîòà â ñòàðîîáðÿä÷åñêîé ñðåäå ïðàêòè÷åñêè íå ïðîâîäèòñÿ,
à ñâÿùåííèêè åïàðõèè «...â ñâîåé ìèññèîíåðñêîé äåÿòåëüíîñòè îáíàðóæèëè
íåäîñòàòî÷íîñòü âíèìàíèÿ, çíàíèÿ è îñòîðîæíîñòè, ÷åì ñêîðåå ìîãóò
ïðèíåñòè âðåä, à íå ïîëüçó äåëó ìèññèè». Êîíñèñòîðèÿ ïðåäïèñàëà
ñâÿùåííèêàì âïðåäü â ìèññèîíåðñêîé ðàáîòå äåéñòâîâàòü «îäíèìè
öåðêîâíûìè ñïîñîáàìè», «...íå ïðèáåãàòü ïî âîçìîæíîñòè â äåëå ìèññèè ê
ïîëèöåéñêèì è ñóäåáíûì ìåðàì, ñòàðàÿñü äåéñòâîâàòü íà ðàñêîë ñëîâîì
óáåæäåíèÿ è óâåùàíèÿ»10.
Ïðàâîñëàâíûå ìèññèîíåðû, åñëè è ïðîâîäèëè ñî ñòàðîîáðÿäöàìè áåñåäû,
òî, êàê ïðàâèëî, òîëüêî èíäèâèäóàëüíûå, ïðè÷åì íèêîãäà â ñâîèõ îò÷åòàõ íå
óêàçûâàëè, ñ êåì æå êîíêðåòíî áûëè ïðîâåäåíû ýòè áåñåäû, è ïîäåéñòâîâàëè
ëè îíè íà ñòàðîâåðîâ. Âñå æå ïîïûòêè ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ áåñåä íè ê ÷åìó
íå ïðèâîäèëè, òàê êàê «ñòàðîîáðÿäöû áåñåä íå ëþáÿò è íå ïîñåùàþò».Êàê
ïðàâèëî, òàêèå áåñåäû íîñèëè ÷èñòî ôîðìàëüíûé õàðàêòåð: âíà÷àëå
ñâÿùåííèê îáúÿñíÿë, ïî÷åìó âåðóþùèå äîëæíû îáúåäèíÿòüñÿ âîêðóã Öåðêâè,
9 ÀËÁ, 1907, «Ðàïîðò áëàãî÷èííîãî Ëþöèíñêîãî îêðóãà â Âèòåáñêèé ïðîòèâîðàñêîëüíè÷åñêèé è ïðîòèâîñåêòàíòñêèé êîìèòåò îò 8 ìàðòà 1907 ã.».
10 Òàì æå, 1901, «Óêàç èç Ïîëîöêîé Äóõîâíîé êîíñèñòîðèè îò 19 èþëÿ 1901 ãîäà».
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ïîòîì êòî-íèáóäü èç ñòàðîâåðîâ âîçðàæàë ñâÿùåííèêó, ÷òî «Öåðêîâü íå ñòåíû
è ïîêðîâ, Öåðêîâü âíóòðè íàñ, ñîáðàíèå õðèñòèàí», ïîñëå ÷åãî ñòàðîâåðû
çàÿâëÿëè, ÷òî ïîäóìàþò è ðàñõîäèëèñü ïî äîìàì. Ïî ïðèçíàíèþ áëàãî÷èííûõ,
ïóáëè÷íûå áåñåäû ñî ñòàðîâåðàìè ÷àñòî èìåëè òîëüêî îáðàòíûé ýôôåêò, òàê
êàê «íàñòðàèâàþò ñòàðîîáðÿäöåâ âðàæäåáíî ê ïðàâîñëàâíûì», ïîýòîìó
ïóáëè÷íûå áåñåäû ïðîâîäèëè êðàéíå ðåäêî, ññûëàÿñü íà òî, ÷òî «ñâÿùåííèêè
â ïóáëè÷íûå áåñåäû âñòóïàòü íå ðåøàëèñü ïî ñâîåé íåïîäãîòîâëåííîñòè ê
íèì». Ñîñòîÿâøèéñÿ â èþíå 1901 ãîäà â Âèòåáñêå Åïàðõèàëüíûé
ìèññèîíåðñêèé ñúåçä ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî «... â îáùåé ìàññå ðàñêîëüíèêè
ïðîÿâëÿþò ìåíüøå ôàíàòèçìà, ...ñòàëè òåðïèìåå ê ïðàâîñëàâíûì», îäíàêî
«ðàñêîëüíèêè ïî-ïðåæíåìó ïðåäñòàâëÿþò îãðîìíóþ ñèëó» è ïðàêòè÷åñêè íå
ïåðåõîäÿò â ïðàâîñëàâèå11.
Èíòåðåñíóþ õàðàêòåðèñòèêó ïîñòàíîâêå ìèññèîíåðñêîé ðàáîòû â ñðåäå
ñòàðîâåðîâ è ñåêòàíòîâ ïðèáàëòèéñêèõ ãóáåðíèé â íà÷àëå XX âåêà äàë
ñâÿùåííèê À. Ïåòåðñîíñ. Âñïîìèíàÿ ãîäû ó÷åáû â Ðèæñêîé Äóõîâíîé
ñåìèíàðèè, Ïåòåðñîíñ îòìå÷àë, ÷òî ìèññèîíåðñêàÿ ðàáîòà â ñåìèíàðèè
«...ñòàâèëàñü íåïðàâèëüíî. ßñíî ïðèïîìèíàþ îäíó áåñåäó â ñåìèíàðñêîì çàëå,
êîòîðóþ âåë î. ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð Èãíàòüåâè÷ Ïëèññ ñ íà÷åòíèêîì áåãóíîâ.
Ýòîìó ðàñêîëüíèêó áûëà äîêàçàíà íà îñíîâàíèè ñòàðîïå÷àòíûõ êíèã
íåïðàâèëüíîñòü åãî ó÷åíèÿ, è áûëî ïðèâåäåíî 27 ìåñò èç ýòèõ êíèã,
ïîäòâåðæäàþùèõ Ïðàâîñëàâíîå ó÷åíèå. Íî íà÷åòíèê ïðèâåë 27 ìåñò èç òåõ æå
êíèã, ïîäòâåðæäàþùèõ ó÷åíèå ðàñêîëà, è â çàêëþ÷åíèè ñêàçàë: «À âñå-òàêè
ÿ òåáÿ ïîáåäèë». Îïèðàÿñü íà îïèñàíèå ýòîé áåñåäû, Ïåòåðñîíñ ïðèõîäèò
ê âûâîäó, ÷òî «ýòî áîðüáà íåïðèãîäíûìè ñðåäñòâàìè, åñëè «çà» êàêîå-ëèáî
ó÷åíèå è «ïðîòèâ» íåãî ïî îäíèì è òåì æå êíèãàì ìîæíî ïðèâåñòè ñòîëüêî
òåêñòîâ. Çäåñü íèêîìó íè÷åãî äîêàçàòü íåëüçÿ». Ðåçêîé êðèòèêå Ïåòåðñîíñ
ïîäâåðã è òàê íàç. «ïóáëè÷íûå ñîáåñåäîâàíèÿ» ñî ñòàðîâåðàìè. Ïî åãî
ìíåíèþ, «íà ýòèõ ñîáåñåäîâàíèÿõ êàæäàÿ ñòîðîíà, íå âñåãäà ðàäè âûÿñíåíèÿ
èñòèíû, à â ïîäòâåðæäåíèå ñâîåãî ó÷åíèÿ ñòàðàåòñÿ ïðèâåñòè êàêèå-íèáóäü
òåêñòû Ñâ. Ïèñàíèÿ, ïðÿìî äàæå íå îòíîñÿùèåñÿ ê îáñóæäàåìîìó âîïðîñó
è åãî íå âûÿñíÿþùèå. Äåëàåòñÿ ýòî ñ åäèíñòâåííîé öåëüþ íå äàòü ñåáÿ âèäèìî
ïîáåäèòü ïðîòèâíèêó. Ñîìíèòåëüíî òàêæå, ÷òîáû ýòè ñîáåñåäîâàíèÿ ÷àñòî
ïîñåùàëè ëþäè, äåéñòâèòåëüíî èùóùèå èñòèíû...». Äóõîâåíñòâî íå äîëæíî
òðàòèòü âðåìÿ íà ïðîâåäåíèå ïîäîáíûõ ñîáåñåäîâàíèé, êîòîðûå íå ïðèíîñÿò
íèêàêîãî ðåçóëüòàòà, à «îáðàòèòü ñàìîå ñåðüåçíîå âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû
îãðàäèòü ñâîèõ ïðèõîæàí îò ñîâðàùåíèÿ â ñåêòàíòñòâî è ñòàðîîáðÿä÷åñòâî...
óêðåïèòü âåðó ìàëîâåðíîãî»12.
11 Ïðèáàâëåíèÿ ê Öåðêîâíûì Âåäîìîñòÿì. 1896. ¹ 32. c. 1145; Äâèíñêèé óåçäíûé
ìèññèîíåð, ñâÿùåííèê Èëëàðèîí Ïèðîãîâ. Äíåâíèê ìèññèîíåðà// Ïîëîöêèå Åïàðõèàëüíûå
Âåäîìîñòè. 1905. ¹ 5. c. 173180; Ïðèáàâëåíèÿ ê Öåðêîâíûì Âåäîìîñòÿì. 1901. ¹28.
c. 993994; Åïàðõèàëüíûé ìèññèîíåðñêèé ñúåçä î. î. áëàãî÷èííûõ è åãî ïîñòàíîâëåíèÿ//
Ïîëîöêèå Åïàðõèàëüíûå Âåäîìîñòè. 1912. ¹ 17. c. 324.
12 Ñâÿùåííèê À.Ïåòåðñîí. Î ïðèõîäñêîé ìèññèè// Ðèæñêèå Åïàðõèàëüíûå Âåäîìîñòè. 1914.
¹ 11. c. 348353.
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Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñî ñòàðîâåðàìè â Ðèæñêîé åïàðõèè â êîíöå
XIX  íà÷àëå XX âåêîâ, ïðåïîäàâàòåëü êóðñà «Èñòîðèÿ è îáëè÷åíèå ðàñêîëà»
â Ðèæñêîé Äóõîâíîé ñåìèíàðèè, ïðîòîèåðåé Âëàäèìèð Ïëèññ ïèñàë
î ïóáëè÷íûõ ñîáåñåäîâàíèÿõ ñî ñòàðîîáðÿäöàìè: «íàðîäó áûëî íà âñåõ
áåñåäàõ ìíîãî è ýòî äàåò ïðàâî çàêëþ÷àòü, ÷òî îíè íå ëèøåíû çíà÷åíèÿ è íå
îòæèëè åùå ñâîåãî âåêà, êàê óòâåðæäàþò ìíîãèå â íûíåøíåå âðåìÿ. Ïðàâäà,
çíà÷åíèå ìèññèîíåðñêèõ áåñåä, êàê ñðåäñòâà ïðèâëå÷åíèÿ ñòàðîîáðÿäöåâ
â ëîíî Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, íå òàê î÷åâèäíî è ìîæåò áûòü äàæå
îñïàðèâàåìî... Ñòàðîîáðÿäöû ñëåïî, ôàíàòè÷íî óâåðåíû â ñâîåì ïðàâîâåðèè
è îñòàþòñÿ ãëóõèìè ê ñàìûì íàãëÿäíûì, ñàìûì î÷åâèäíûì äîêàçàòåëüñòâàì
èõ íåïðàâîâåðèÿ. Â ðàññóæäåíèÿõ ñâîèõ îíè äîãìàòè÷íû, îíè íå ñòàðàþòñÿ
îáîñíîâûâàòü ñâîè âçãëÿäû, ïðèçíàâàÿ èõ íåïîãðåøèìîñòü. Ìèññèîíåðñêèå
áåñåäû äëÿ íèõ ìàëîóáåäèòåëüíû». Âîçíèêàåò âîïðîñ: çà÷åì òîãäà ïðîâîäÿòñÿ
òàêèå ñîáåñåäîâàíèÿ, åñëè ïåðåóáåäèòü ñòàðîâåðîâ íåâîçìîæíî? Ïðîòîèåðåé
Âëàäèìèð Ïëèññ, îòâå÷àÿ íà ýòîò âîïðîñ, ïðèõîäèò ê ñëåäóþùåìó âûâîäó:
ñîáåñåäîâàíèÿ íóæíû íå äëÿ îáðàùåíèÿ ñòàðîâåðîâ â ïðàâîñëàâèå (ýòî
íåâîçìîæíî), à ïðåæäå âñåãî äëÿ òîãî, ÷òîáû óòâåðäèòü â âåðå ñàìèõ
ïðàâîñëàâíûõ è åäèíîâåðöåâ è «ïàðàëèçîâàòü ïðîïàãàíäó ñòàðîâåðèÿ ñðåäè
ïðàâîñëàâíûõ»13.
Ñòàðîâåðû-áåñïîïîâöû íà òåððèòîðèè ñîâðåìåííîé Ëàòâèè âåëè çàìêíóòûé îáðàç æèçíè â ñâîèõ äåðåâíÿõ, â êîòîðûå ïðàâîñëàâíîìó ñâÿùåííèêó, êàê
ëþáîìó «íèêîíèàíèíó îêàÿííîìó», áûë ïðîñòî çàêðûò äîñòóï. Òàê, ñâÿùåííèê
Áðèãîâñêîãî ïðèõîäà Èîàíí Ìàðêîâñêèé äîêëàäûâàë â 1901 ãîäó Ëþöèíñêîìó
áëàãî÷èííîìó, ÷òî «â äåðåâíå Ëèäåêñíà Íåðçåíñêîé âîëîñòè ïðîæèâàþò
58 ðàñêîëüíèêîâ ôåäîñååâñêîãî òîëêà (ýòî èñêëþ÷èòåëüíî ôåäîñååâñêàÿ
äåðåâíÿ) ... íå çíàþ èõ æèçíè, íè âíóòðåííåé, íè âíåøíåé»14. Âîîáùå, ñëåäóåò
îòìåòèòü, ÷òî ïðèõîäñêîå ïðàâîñëàâíîå äóõîâåíñòâî ìèíèìàëüíî îáùàëîñü ñî
ñòàðîîáðÿä÷åñêèì íàñåëåíèåì. Ñóäÿ ïî ðàïîðòàì íàñòîÿòåëåé õðàìîâ, ïðàâîñëàâíîå äóõîâåíñòâî âèäåëî òîëüêî îòäåëüíûõ ñòàðîâåðîâ, êîòîðûå èçðåäêà
çàõîäèëè â ïðàâîñëàâíûå öåðêâè èëè æå òåõ ñòàðîâåðîâ, êîòîðûå ñîñòîÿëè
â áðàêå ñ ïðàâîñëàâíûìè. Èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî, êàê ïðàâèëî, íàñòîÿòåëè
èíôëÿíòñêèõ è ïðèáàëòèéñêèõ ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ äàæå íå çíàëè òî÷íîé
÷èñëåííîñòè ñòàðîâåðîâ, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ïðàâîñëàâíûõ
ïðèõîäîâ, è â ñâîèõ îò÷åòàõ óêàçûâàëè òîëüêî «ïðèìåðíîå» èõ êîëè÷åñòâî.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî óæå ñ 60-õ ãîäîâ XIX âåêà ìåñòíîå ïðàâîñëàâíîå
äóõîâåíñòâî â ñâîèõ îò÷åòàõ óêàçûâàëî «îáùåå êîëè÷åñòâî ïðèõîæàí», èç
êîòîðûõ «ñòîëüêî-òî» ÷åëîâåê ÿâëÿþòñÿ «ðàñêîëüíèêàìè», òî åñòü ïî ñóòè
ïðèçíàåò, ÷òî ñòàðîâåðû òàêæå ÿâëÿþòñÿ ïðàâîñëàâíûìè. Îäíàêî äàæå
â íà÷àëå XX âåêà ïðèáàëòèéñêèå è èíôëÿíòñêèå áëàãî÷èííûå â ñâîèõ
13 Ìèññèîíåðñêèå áåñåäû ñ èìåíóåìûìè ñòàðîîáðÿäöàìè â 1906 ãîäó â Ðèãå â åäèíîâåð÷åñêîé öåðêâè// Ðèæñêèå Åïàðõèàëüíûå Âåäîìîñòè. 1907. ¹ 20. c. 216217.
14 ÀËÁ, 1901, «Äåëî Ëþöèíñêîãî áëàãî÷èíèÿ. Êîïèè ðàçíîãî ðîäà âåäîìîñòåé è îò÷åòîâ çà
1901 ã.».
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ðàïîðòàõ óêàçûâàëè òîëüêî ïðèìåðíóþ ÷èñëåííîñòü ñòàðîâåðîâ. Òàê,
Ëþöèíñêèé áëàãî÷èííûé ïèñàë â 1907 ãîäó, ÷òî «...îáùåå ÷èñëî ðàñêîëüíèêîâ
â ïðèõîäàõ áëàãî÷èíèÿ îñòàëîñü ïðåæíåå  èìåííî 1813 ìóæñêîãî ïîëà
è 1768 æåíñêîãî ïîëà, íî êîëè÷åñòâî ýòî íåëüçÿ ñ÷èòàòü âïîëíå ïðàâèëüíûì,
òàê êàê ïîâåðêà ðàñêîëüíè÷åñêèõ ïîñåëåíèé ïî ïðèõîäàì áëàãî÷èíèÿ
ïîñëåäíèå òðè ãîäà íå ïðîèçâîäèëàñü»15. Ìåñòíûå Äóõîâíûå êîíñèñòîðèè
íåîäíîêðàòíî çàìå÷àëè, ÷òî âñå ïîïûòêè âûÿñíèòü ó äóõîâåíñòâà òî÷íóþ
÷èñëåííîñòü ñòàðîâåðîâ êîí÷àëèñü íåóäà÷åé, òàê êàê êîíñèñòîðèÿ íà âñå ñâîè
çàïðîñû «...îò íàñòîÿòåëåé ïîëó÷àåò íå ôàêòè÷åñêèå äàííûå, à îáùèå ôðàçû,
ïîâòîðåíèå îäíîãî è òîãî æå»16.
Ïîñëå ïðèíÿòèÿ óêàçà 17 àïðåëÿ 1905 ãîäà î âåðîòåðïèìîñòè åïèñêîï
Ïîëîöêèé è Âèòåáñêèé Ñåðàôèì (Ìåùåðÿêîâ) çàìåòèë, ÷òî îòíûíå «ìåðû
àäìèíèñòðàòèâíûå ïîòåðÿþò âñÿêóþ ñèëó... Äà è âîîáùå ïîëèöåéñêèå ìåðû
 íå ìåðû Öåðêâè. Ó Öåðêâè ìå÷à íåò, à åñëè ðàñêîëüíèêè òåðïåëè ñòåñíåíèÿ,
òî òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ýòîãî õîòåëî ïðàâèòåëüñòâî. Òåïåðü æå ïðàâèòåëüñòâî
ñàìî îòíèìàåò ó ñåáÿ ìå÷. Äóõîâåíñòâî äîëæíî áîðîòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
ïàñòûðñêèìè ñðåäñòâàìè». È ñ 1906 ãîäà â îò÷åòàõ áëàãî÷èííûõ Ïîëîöêî-Âèòåáñêîé åïàðõèè ïîÿâèëèñü ñîâñåì íåîáû÷íûå ôðàçû: «Ê ðàçíîãî ðîäà
èíîâåðíûì äóõîâåíñòâî îêðóãà ñòàðàåòñÿ îòíîñèòüñÿ ìèðíî è ëþáîâíî,
â îñîáåííîñòè ê ñòàðîîáðÿäöàì è èõ íàñòàâíèêàì. Íî ÷òî êàñàåòñÿ
êàòîëè÷åñêèõ êñåíäçîâ, òî ñ íèìè äóõîâåíñòâî áåç êðàéíåé íóæäû íå âõîäèò
íè â êàêèå îòíîøåíèÿ»17. Äóìàåòñÿ, ÷òî â èíôëÿíòñêèõ óåçäàõ, ãäå ñòàðîâåðû
÷èñëåííî ïðåâîñõîäèëè ïðàâîñëàâíûõ, ìèðíîå ñîñóùåñòâîâàíèå
ïðàâîñëàâíûõ ñ «äðåâëåïðàâîñëàâíûìè» âïîëíå óñòðàèâàëî öåðêîâíîå
ðóêîâîäñòâî, êîòîðîå ïðåêðàñíî ïîíèìàëî, ÷òî àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû ñðåäè
ñòàðîâåðîâ ìîæåò âûçâàòü èõ îòâåòíóþ ðåàêöèþ, îáîñòðèò ñèòóàöèþ
â ïðèõîäàõ è ïðèâåäåò ê óõóäøåíèþ è áåç òîãî ñëîæíîãî ïîëîæåíèÿ ïàñòâû
ïðàâîñëàâíûõ õðàìîâ. Êðîìå òîãî, ñ 1906 ãîäà, ñ íà÷àëà ïàðëàìåíòñêîé ýðû
â èñòîðèè Ðîññèéñêîé èìïåðèè, ñòàðîâåðû Ïðèáàëòèêè è Èíôëÿíòèè ñòàëè
ðàññìàòðèâàòüñÿ â êà÷åñòâå ïîòåíöèàëüíûõ ñîþçíèêîâ ïðàâîñëàâíîãî
ìåíüøèíñòâà â ïðîòèâîâåñ ëþòåðàíñêîìó (â ïðèáàëòèéñêèõ ãóáåðíèÿõ)
è êàòîëè÷åñêîìó (â èíôëÿíòñêèõ óåçäàõ) áîëüøèíñòâó íà âûáîðàõ
â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.
È ïîñëå óêàçà 17 àïðåëÿ 1905 ãîäà ïðàâîñëàâíûå ñâÿùåííèêè ïðîäîëæàëè
ïî èíåðöèè ïðèìåíÿòü òåðìèí «ðàñêîëüíèêè», ïîñòåïåííî ðàñøèðÿÿ åãî
óïîòðåáëåíèåì òåðìèíà «ðàñêîëüíèêè è ñòàðîîáðÿäöû», îäíàêî ðàáîòà ïî
15 Òàì æå, 1907, «Ðàïîðò áëàãî÷èííîãî Ëþöèíñêîãî îêðóãà â Âèòåáñêèé ïðîòèâîðàñêîëüíè÷åñêèé è ïðîòèâîñåêòàíòñêèé êîìèòåò îò 8 ìàðòà 1907 ãîäà».
16 Òàì æå, 1901, «Óêàç èç Ïîëîöêîé Äóõîâíîé êîíñèñòîðèè îò 19 èþíÿ 1901 ãîäà».
17 Áåñåäà Ïðåîñâÿùåííîãî Ñåðàôèìà ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äóõîâåíñòâà// Ïîëîöêèå
Åïàðõèàëüíûå Âåäîìîñòè. 1905. ¹ 5. c. 158; ÀËÁ, 1906 ã., «Ðàïîðò áëàãî÷èííîãî Ëþöèíñêîãî
îêðóãà â Âèòåáñêèé ïðîòèâîðàñêîëüíè÷åñêèé è ïðîòèâîñåêòàíòñêèé êîìèòåò îò 16 ôåâðàëÿ 1906
ãîäà»; «Ðàïîðò Åãî Ïðåîñâÿùåíñòâó, Åïèñêîïó Ïîëîöêîìó è Âèòåáñêîìó Ñåðàôèìó Ëþöèíñêîãî
áëàãî÷èííîãî ïðîò. Ôåîäîðà Íèêîíîâè÷à î ñîñòîÿíèè ââåðåííîãî åìó îêðóãà çà 1906 ãîä».
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îáðàùåíèþ ñòàðîâåðîâ â ïðàâîñëàâèå ïåðåñòàåò áûòü àêòóàëüíîé. Ïîñëå 1905
ãîäà â Ïðèáàëòèêå ðåçêî àêòèâèçèðîâàëè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íåîïðîòåñòàíòñêèå
òå÷åíèÿ, îñîáåííî áàïòèñòû è àäâåíòèñòû, ïîä âëèÿíèåì ðåâîëþöèè 1905 ãîäà
â íàðîäíîé ñðåäå ñòðåìèòåëüíî ðàñïðîñòðàíÿëèñü ðàçëè÷íîãî ðîäà
ñîöèàëèñòè÷åñêèå òåîðèè. Íà èõ ôîíå êîíñåðâàòèçì ñòàðîâåðîâ íå òîëüêî íå
êàçàëñÿ ïðàâîñëàâíîìó äóõîâåíñòâó îïàñíûì, íî, íàîáîðîò, ñòàë âûçûâàòü
ó íåãî óâàæåíèå. Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî â 1913 ãîäó åïàðõèàëüíûì ìèññèîíåðîì
Ðèæñêîé åïàðõèè áûë íàçíà÷åí áûâøèé áàïòèñòñêèé ïðîïîâåäíèê Ôåîäîð
Áóöåí. Ïåðåõîä Áóöåíà â ïðàâîñëàâèå áûë íàçâàí «ðåäêèì ñîáûòèåì
 äîñòîÿíèåì âñåé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè», ïî ñëó÷àþ êîòîðîãî åïèñêîï
Ðèæñêèé è Ìèòàâñêèé Èîàíí (Ñìèðíîâ) ïîëó÷èë ïîçäðàâëåíèÿ ñî âñåõ êîíöîâ
èìïåðèè. Ñ ýòèì ñîáûòèåì Èîàííà ïîçäðàâèë è îáåð-ïðîêóðîð Ñâ. Ñèíîäà
Â. Ê. Ñàáëåð: «ïîçäðàâëÿþ ñî ñâåòëûì öåðêîâíûì òîðæåñòâîì! Èñêðåííî
æåëàþ ïðèñîåäèíÿåìûì ê ñâÿòîé Öåðêâè Áóöåíó ñ ñåìüåé áûòü ÷àäàìè ñâåòà
è íàñëåäíèêàìè âå÷íûõ áëàã»18.
Â öåëîì, â íà÷àëå XX âåêà Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü íà òåððèòîðèè
ñîâðåìåííîé Ëàòâèè ñîçäàâàëà òîëüêî âèäèìîñòü ðàáîòû ïî «îáðàùåíèþ»
ñòàðîâåðîâ â ïðàâîñëàâèå, îäíàêî ïî-ïðåæíåìó íå äåëàëà íèêàêèõ øàãîâ äëÿ
íîðìàëèçàöèè îòíîøåíèé ñî ñòàðîîáðÿä÷åñòâîì. Ìèññèîíåðñêàÿ ðàáîòà
ïðàâîñëàâíîãî äóõîâåíñòâà íîñèëà ñêîðåå îáîðîíèòåëüíûé, ÷åì
íàñòóïàòåëüíûé õàðàêòåð. Îñíîâíûì îáúåêòîì ýòîé ðàáîòû áûëè íå èíîâåðöû
è ñòàðîîáðÿäöû, à ñàìà ñðàâíèòåëüíî íåìíîãî÷èñëåííàÿ ïàñòâà ïðàâîñëàâíûõ
ïðèõîäîâ. Â óñëîâèÿõ ëþòåðàíñêîãî (â ïðèáàëòèéñêèõ ãóáåðíèÿõ) è êàòîëè÷åñêîãî (â èíôëÿíòñêèõ óåçäàõ Âèòåáñêîé ãóáåðíèè) îêðóæåíèÿ ïðàâîñëàâíîå
äóõîâåíñòâî áîëåå âîëíîâàëî íå òî, êàê óâåëè÷èòü ñâîþ ïàñòâó çà ñ÷åò
îáðàùåíèÿ â ïðàâîñëàâèå ñòàðîâåðîâ, à êàê ìàêñèìàëüíî ñîõðàíèòü ñâîþ
ïàñòâó îò ïåðåõîäîâ â èíîâåðèå èëè ñòàðîâåðèå. Êàê îòìå÷àëî íà ñâîåì
î÷åðåäíîì ñúåçäå ïðàâîñëàâíîå äóõîâåíñòâî èíôëÿíòñêèõ óåçäîâ, ãëàâíîå
îñîçíàòü, ÷òî «âñÿêèé ïðèõîäñêîé ñâÿùåííèê ïî ñóùåñòâó ñâîåãî ñàíà åñòü
ìèññèîíåð, îáÿçàííûé ñëåäèòü çà ðåëèãèîçíûì ñîñòîÿíèåì ñâîåãî ïðèõîäà
è îòâðàùàòü ñâîèõ ïàñîìûõ îò óâëå÷åíèÿ ëæåó÷åíèåì»19. Ôàêòè÷åñêè ýòè äâà
ñëîÿ íàñåëåíèÿ  ïðàâîñëàâíûå è ñòàðîâåðû  â íà÷àëå XX âåêà ñîñóùåñòâîâàëè ïàðàëëåëüíî, ïåðåñåêàÿñü òîëüêî â õîçÿéñòâåííûõ äåëàõ.

18

Ð. Ñ. Ï. Íàøà ãèáåëü è íàøå ñïàñåíèå// Ðèæñêèå Åïàðõèàëüíûå Âåäîìîñòè.1910. ¹ 1.
 Ñ. 412; Ðèæñêèå Åïàðõèàëüíûå Âåäîìîñòè. 1914. ¹ 2. c. 63, 191.
19ÀËÁ, 1906, «Àêò ñúåçäà äóõîâåíñòâà Ëþöèíñêîãî áëàãî÷èíèÿ, ñîñòîÿâøåãî â íîÿáðå 1906
ãîäà».
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SUMMARY
At the beginning of the 20th century, in the current territory of Lithuania,
Latvia and Estonia, the Eastern Orthodox Church undertook activities aimed at
converting followers of the Old Faith to the Orthodox faith. However, the missionary
activity of the orthodox clergy was rather of a defensive than an offensive nature,
and was targeted to a small Orthodox community living in this area. Since the area
was dominated by much more numerous religious groups consisting of Lutherans
and Catholics, the Orthodox clergy were not as much worried about the increase in
the number of believers converted to the Orthodox faith, as about the maximum
preservation of their possessions.
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WYDZIA£ OPIEKI NAD DZIEÆMI CENTRALNEGO
KOMITETU OBYWATELSKIEGO W ROSJI
 POWSTANIE I POCZ¥TKI DZIA£ALNOCI
W dzia³alnoci Centralnego Komitetu Obywatelskiego guberni Królestwa
Polskiego (CKO) w Rosji, formalnie rozpoczêtej z koñcem sierpnia 1915 r., niezmiernie wa¿ne miejsce zajmowa³o zapewnienie w³aciwej opieki, pomocy materialnej oraz edukacji najm³odszym uczestnikom przymusowego wychodstwa.
Wielkiej determinacji i powiêcenia wymaga³y od Komitetu pierwsze
miesi¹ce akcji ratunkowej. Dosz³o bowiem do rozpoczêcia przymusowej ewakuacji, a w³aciwie wygnania mieszkañców guberni polskich z rodzinnych
stron, spêdzenia przez nich tygodni, a niekiedy miesiêcy na szlakach ewakuacyjnych oraz opadniêcia fali wychodczej i osiedlenia uchodców w guberniach ukraiñskich, bia³oruskich, wielkoruskich i syberyjskich carskiego imperium. Dramat pêdzonej na Wschód ludnoci, pocz¹tki jej zrzeszania, a jednoczenie kszta³towania struktur organizacyjnych, opracowania programu oraz
form aktywnoci Komitetu w Rosji wzajemnie na³o¿y³y siê na siebie w drugiej
po³owie 1915 r.1 Wród uchodców znajdowa³o siê du¿o dzieci i m³odzie¿y.
Przedmiotem rozwa¿añ bêdzie tworzenie przez CKO odpowiednich
struktur, które zajê³y siê zapewnieniem opieki dzieciom i m³odzie¿y oraz ich
kszta³ceniem. Do tego niezbêdna by³a kadra pedagogiczna, zapewnienie pomocy dydaktycznej oraz podrêczników dla szkó³ zak³adanych przez Komitet.
1 Szerzej na ten temat patrz: M. Korzeniowski, M. M¹dzik, D. Tarasiuk, Tu³aczy los.
Uchodcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny wiatowej, Lublin 2007, s. 5178;
M. Korzeniowski, Na wygnañczym szlaku... Dzia³alnoæ Centralnego Komitetu Obywatelskiego
Królestwa Polskiego na Bia³orusi w latach 19151918, Lublin 2001, s. 389; Idem, Rejon Zachodni Centralnego Komitetu Obywatelskiego-powstanie i pocz¹tki dzia³alnoci, Studia z dziejów
Rosji i Europy rodkowo-Wschodniej, t. 29, 1994, s. 2946; Idem, Struktura organizacyjna
i pocz¹tki dzia³alnoci Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego w Rosji
w 1915 r., Annales UMCS, sec. F, vol. 46/47, 1991/1992, s. 343368.
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Praca niniejsza jest jedynie prób¹ zasygnalizowania niezmiernie wa¿nego aspektu codziennoci polskiej ludnoci w Rosji, tj. opieki i kszta³cenia
najm³odszych jej przedstawicieli wywodz¹cych siê zarówno ze starej i nowej
emigracji, jak i miejscowych Polaków-mieszkañców kresów by³ej I Rzeczpospolitej. Centralny Komitet Obywatelski podj¹³ siê wa¿nego zadania.
Sk³oni³a go ogromna rzesza najm³odszych uchodców przemierzaj¹ca
w dniach przymusowej migracji bezkresy rosyjskiego pañstwa. Potwierdza³y
to nie tylko raporty przedstawicieli CKO donosz¹ce o katastrofie, jaka mia³a
miejsce na szlakach ewakuacyjnych, ale uzupe³niaj¹ je wspomnienia uchodców oraz cz³onków Komitetu. Wiele dzieci pozbawionych by³o opieki rodzicielskiej, b¹d towarzyszy niedoli. Przebija³o z nich te¿ zatroskanie o ich zdrowie
tak moralne, jak i fizyczne. Demoralizacja, widmo g³odu, a do tego groba
wynarodowienia stanowi³y elementarne zagro¿enia, w obliczu których znalaz³y
siê nie tylko rzesze uchodców, ale przede wszystkim ich najm³odsza grupa2.
Wiele k³opotów sprawi³o okrelenie liczby najm³odszych wygnañców. Koniecznoæ zabezpieczenia pomocy materialnej i stabilizacji po³o¿enia i rozpoczêcia edukacji.
Pewne w¹tpliwoci wzbudza przyjête przez Komitet kryterium wieku
s³u¿¹ce okreleniu przynale¿noci do omawianej kategorii uchodców. Wydaje
siê, ¿e nie zosta³o dopracowane przez w³adze organizacji w pocz¹tkowym
okresie dzia³alnoci w Rosji. Za najm³odszego tu³acza uznawano niejednokrotnie osobê, która nie przekroczy³a 14 roku ¿ycia, natomiast starsz¹ za
zdoln¹ do podjêcia pracy. Jednak¿e zaliczano do niej uchodców, którzy nie
ukoñczyli 16-go roku ¿ycia. Dlatego te¿ nale¿y przyj¹æ, ¿e górna granica
wieku tej kategorii uciekinierów, w zale¿noci od jej interpretacji przez poszczególne struktury organizacji waha³a siê miêdzy 14 a 16 rokiem.
Uchodcy do 16-go roku ¿ycia stanowili znacz¹c¹ grupê wród wygnañców z Królestwa Polskiego. wiadcz¹ o tym liczby podawane na bie¿¹co na
³amach polskojêzycznej prasy oraz w sprawozdaniach organizacji niesienia
pomocy ofiarom wojny. Karol Michalczyk w raporcie z dnia 14 grudnia 1915 r.,
a traktuj¹cym o po³o¿eniu wygnañców znajduj¹cych siê w Bobrujsku i okolicach stwierdza³, i¿ wród 7000 tu³aczy-Polaków 40% stanowi³y, znajduj¹ce
siê w op³akanym stanie, dzieci3. CKO z kolei informowa³, i¿ w koñcu sierpnia
1917 r. w jego ochronach i szko³ach znajdowa³o siê 50 339 osób. Podane liczby
potwierdzaj¹ wielki wysi³ek Komitetu. Dodajmy, i¿ organizacja zapisa³a
w swoich rejestrach 333 794 uchodców4.
2 Szerzej na ten temat patrz: W. Glinka, Pamiêtnik wielkiej wojny, t. 14, Warszawa 1927,
S. Srokowski, Z dni zawieruchy dziejowej 19141918, Kraków 1932; B. Rappaport, Carat
i rewolucja (Trzy lata za frontem rosyjskim), Warszawa 1919; Z. Wasilewski, Na wschodnim
posterunku. Ksiêga pielgrzymstwa polskiego 19151918, Warszawa 1919; Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Centralny Komitet Obywatelski w Piotrogrodzie (CKO), 2, 94.
3 AAN, CKO, 722, Sprawozdanie K. Michalczyka z Bobrujska i jego okolic z 14 XII 1915 r.,
s. 18.
4 Praca spo³eczna wygnañców. O pracy ludowej CKO, Sprawa Polska, nr 32, 20 VIII/3 IX
1917 r., s. 456.
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Obecnoæ dzieci i m³odzie¿y w wygnañczym dramacie potwierdza³ komunikat opublikowany 10 marca 1918 r. przez Radê Zjazdów Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny (RZ POPOW) na ³amach Ogniska Polskiego.
Wed³ug podanych informacji polskie organizacje ratownicze zarejestrowa³y
748 329 wygnañców, z tego 321 779 osób stanowi³y dzieci5.
Przytoczone szacunki odnosz¹ siê jednak¿e tylko do uchodców, którzy
dotarli do miejsc osiedlenia, zostali zarejestrowani i otrzymali pomoc. Nie
odzwierciedlaj¹ jednak rzeczywistej liczby najm³odszych, którzy znaleli siê
na szlakach ewakuacyjnych. Nie mo¿na bowiem odpowiedzieæ na pytanie
 ilu sporód nich nie prze¿y³o tu³aczki i sta³o siê jej ofiarami. Problemem
jest te¿ ustalenie liczby tych, którzy wprawdzie przetrwali czas ewakuacji,
ale nigdzie nie potwierdzono ich obecnoci.
Znaczna liczba dzieci i m³odzie¿y wród uciekinierów z Królestwa Polskiego wskazywa³a cele i metody prowadzenia pracy ratowniczej przez CKO
w pierwszych miesi¹cach dzia³alnoci oraz narzuca³a ramy organizacyjne. Na
naradzie cz³onków CKO z 26 padziernika (8 listopada) 1915 r. zapad³a
ostateczna decyzja o utworzeniu Wydzia³u Opieki nad Dzieæmi6. Rozwija³a
ona postanowienia podjête na posiedzeniu CKO w po³owie padziernika
(14/27 i 15/28) 1915 r., które dotyczy³y utworzenia przy zarz¹dach rejonowych Komitetu podporz¹dkowanych mu osobnych wydzia³ów opieki nad
dzieæmi7. S³usznoæ decyzji potwierdza sprawozdanie za pierwszy rok dzia³alnoci w Rosji:
Sporód ludnoci wygnañczej najwiêcej niew¹tpliwie  pisali jego autorzy
 ucierpia³y dzieci. M³odsze, poni¿ej 6-iu lat, w ogromnej liczbie, wprost wymiera³y z wycieñczenia. Wiele dzieci pozosta³o sierotami. Inne skazane by³y na
zdziczenie i wynarodowienie wród obcego otoczenia. Mnóstwo dzieci polskich
by³o po klasztorach prawos³awnych. Bardzo wiele dzieci ju¿ parê miesiêcy po
opuszczeniu kraju zaczyna³o mówiæ po rosyjsku, pod wp³ywem obcowania
z dzieæmi rosyjskimi na ulicach, gdzie przebywa³y d³u¿ej, ni¿ w domu. Ubo¿si
rodzice, nawet maj¹cy niejakie zarobki, nie umieli daæ dzieciom ani czêci tej
opieki fizycznej i moralnej, jak¹ mia³y one w kraju  w swoich wsiach rodzinnych. Zorganizowanie wielkiej akcji opieki nad dzieæmi sta³o siê przeto rzecz¹
konieczn¹, a¿eby choæ w czêci za¿egnaæ straty, wynik³e w tej mierze z opuszczenia kraju8.
Powstanie Wydzia³u uporz¹dkowa³o dzia³ania opiekuñcze i owiatowe
struktur Komitetu (np. w guberniach bia³oruskich, przez które wiod³y g³ów5 Odezwy Polskich Organizacji Pomocy Ofiarom Wojny. Do spo³eczeñstwa polskiego, Ognisko Polskie, nr 2(85), 10 III 1918 r., s. 3.
6 AAN, CKO, 1, Protokó³ narady cz³onków CKO z dnia 26 X/8 XI 1915 r., s. 30.
7 AAN, CKO, 2, Protokó³ posiedzenia Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Piotrogrodzie z 14/27-15/28 X 1915 r., s. 11.
8 Sprawozdanie z dzia³alnoci Centralnego Komitetu Obywatelskiego Królestwa Polskiego
wród wygnañców w Rosji za czas od 1-go sierpnia 1915 r. do dnia 1-go padziernika 1916 r., [w:]
Materia³y i studia w sprawach odbudowy pañstwa polskiego, t. 1, Piotrogród 1918, z. 1, s. 22.
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ne szlaki przymusowej migracji w g³¹b Rosji) natychmiast po rozpoczêciu
w sierpniu i we wrzeniu 1915 r. akcji ratowniczej. Do wniosku sk³ania doæ
lakoniczne stwierdzenie o utworzeniu szkolnictwa ludowego u¿yte w protokole z obrad CKO w padzierniku 1915 r.9, czy te¿ relacja zamieszczona
w Echu Polskim, która traktowa³a o rozwoju szkolnictwa polskiego w Mohylewszczynie. Jej autor wskaza³, i¿ lokalny CKO, po uzyskaniu odpowiednich koncesji, od wrzenia 1915 r. otworzy³ w Mohylewie 6-klasow¹ koedukacyjn¹ szko³ê polsk¹ i jednoklasow¹ szko³ê elementarn¹10.
Podstawowy cel aktywnoci Wydzia³u Opieki na Dzieæmi, zosta³ omówiony w komunikacie CKO z 18 lutego 1916 r. Informuj¹c o efektach akcji
ratowniczej, pisa³:
W trosce o zaspokojenie potrzeb wygnañców polskich, CKO musia³ zwróciæ
szczególn¹ uwagê na dzieci, które, bêd¹c w ogóle mniej odpornymi na wszelkie
zmiany wymagaj¹ nader starannej opieki, tak pod wzglêdem ochrony zdrowia
fizycznego, jak i moralnego11.
Podstawa programowa prowadzi³a do zagwarantowania dziatwie polskiej
swojskiego wychowania i nauczania i w ogóle rodzinnej opieki12. Nale¿y podkreliæ, ¿e nie odnosi³a siê jedynie do aktywnoci Wydzia³u w guberniach
rosyjskich. Przywieca³o mu tak¿e przekonanie, i¿ nale¿a³o wychowaæ dzieci
i m³odzie¿ na dobrych obywateli Polski, albowiem w przysz³oci bêd¹ decydowaæ o jej losach13.
Trudna sytuacja tysiêcy najm³odszych wygnañców sprawi³a, i¿ CKO
i jego nowa struktura za g³ówne zadanie uznali: zorganizowanie systematycznej rejestracji dzieci i m³odzie¿y, opieki i przenoszenie jej do polskich
ochron ze schronisk i przytulisk rosyjskich oraz prowadzonych przez Cerkiew
prawos³awn¹. Oprócz troski o codzienny byt nieletnich Wydzia³ podj¹³ równie¿ akcjê rozwijania szko³y narodowej oraz zabiegi o pomoce dydaktyczne,
zapewnienie kadry nauczycielskiej. Placówki owiatowe traktowa³ jako
orodki polskoci, wokó³ których powinni siê skupiaæ równie¿ doroli wygnañcy. Mia³y przypominaæ szmat ojczystej ziemi14.
Dzia³alnoæ Wydzia³u koncentrowa³a siê na przygotowaniu wyk³adni
prawnej podporz¹dkowanym mu ochronom i szko³om, u³atwieniu ich zak³adania przez struktury CKO, wreszcie utrzymywaniu sta³ych kontaktów
9

AAN, CKO, 2, Protokó³ ..., s. 11.
Z ¿ycia kolonii polskich na prowincji. Szkolnictwo polskie na Mohylowszczynie, Echo
Polskie, nr 27, 3/16 VII 1916 r., s. 11.
11 AAN, CKO, 11, Komunikat nr 7. Wydzia³ opieki nad dzieæmi z 18 II 1916 r., s. 17;
Sztandar, nr 9, 28 II/12 III 1916 r., s. 8.
12 AAN, CKO, 568, Okólnik. Do zarz¹dów rejonowych i pp. Pe³nomocników CKO z 12 XI
1915 r., s. 1; Praca spo³eczna wygnañców. CKO, Sprawa Polska, nr 1112, 31 III 1918 r.,
s. 172.
13 W. Grabski, A. ¯abko-Potopowicz, Ratownictwo spo³eczne w czasie wielkiej wojny, [w:]
Polska w czasie wielkiej wojny (19141918), t. 2, Warszawa 1932, s. 81.
14 AAN, CKO, 11, Komunikat nr 12. Dzia³alnoæ owiatowo-wychowawcza CKO, 4 II 1917
r., s. 35.
10
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z rosyjskim ministerstwem owiaty i Kuratorem Warszawskiego Okrêgu Naukowego, odpowiedzialnym za funkcjonowanie polskich placówek owiatowych ewakuowanych z Królestwa Polskiego i nowo powstaj¹cych w guberniach rosyjskich.
Wydzia³ Opieki nad Dzieæmi w stosunku do CKO stanowi³ formalnie
organ doradczy. W rzeczywistoci mia³ ustalaæ zasady akcji ratowania dzieci
polskich, opracowywæ regu³y jej prowadzenia, czuwaæ nad prawid³owoci¹
pracy w rejonach, okrêgach i oddzia³ach Komitetu. Przeprowadza³ inspekcje
zak³adów owiatowych i wychowawczych, cis³¹ rejestracjê za³o¿onych przez
CKO placówek, wyjania³ zasady akcji ratowniczej, rozstrzyga³ kwestie sporne oraz regulowa³ bud¿et15.
Kierowanie pracami Wydzia³u CKO powierzy³ prawnikowi Franciszkowi
Nowodworskiemu, by³emu pos³owi do Dumy Pañstwowej, cz³onkowi Komitetu Obywatelskiego miasta Warszawy. We w³adzach Wydzia³u, jak informowa³
w komunikacie z 18 lutego 1916 r., znaleli siê tak¿e: Stanis³aw Glezmer
(by³y reprezentant CKO w Moskwie i Piotrogrodzie, prezes Towarzystwa
Gniazd Sierocych, cz³onek Komitetu w. ks. Tatiany Miko³ajewnej), Jerzy Gocicki (pose³ do Dumy Pañstwowej), Czes³aw Karpiñski (cz³onek rosyjskiej
Rady Pañstwa, prezes piotrogrodzkiego oddzia³u Polskiego Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny (PTPOW), wiceprezes Rady Zjazdów), Marian Lutos³awski (pe³nomocnik szczególny CKO w Rejonie rodkowym), prof. Stanis³aw Ptaszycki (prezes Polskiej Macierzy Szkolnej), hr. Maria Sobañska, hr.
Micha³ Sobañski, prof. Andrzej Sznuk (sekretarz Wydzia³u) i hr. W³adys³aw
Wielopolski (cz³onek CKO)16.
Zaproszenie do udzia³u we w³adzach Wydzia³u wybitnych przedstawicieli
nauki, reprezentantów uchodców, polskich instytucji opiekuñczych, pos³ów
do Dumy i Rady Pañstwa oraz cz³onków organizacji rosyjskich by³o s³usznym
posuniêciem. Gwarantowa³o to skuteczne prowadzenie wszelkich akcji. Dodajmy prowadzonych na obszarze obcym dla uciekinierów pod wzglêdem
narodowym, kulturowym i jêzykowym.
Obecnoæ osobistoci polityki, arystokracji i nauki u³atwia³o kontakty
z organizacjami i w³adzami rosyjskimi oraz gwarantowa³o skuteczn¹ pomoc.
Ich atutem by³a doskona³a znajomoæ rosyjskich realiów, co okaza³o siê przydatne szczególnie w pierwszych tygodniach dzia³alnoci tej struktury CKO.
Tym bardziej, ¿e Wydzia³ rozpoczynaj¹c dzia³alnoæ w listopadzie 1915 r.
15 AAN, CKO, 11, Komunikat nr 7..., s. 18; AAN, CKO, 570, Regulamin Wydzia³u Owiaty,
s. 25; AAN, CKO, 2, Protokó³ posiedzenia CKO z 19-20 XI 1915 r., s. 28.
16 AAN, CKO, 11, Komunikat nr 7..., s. 17; C. Brzoza, K. Stepan, Pos³owie polscy
w parlamencie rosyjskim 19061917. S³ownik biograficzny, Warszawa 2001, s. 6770, 99100;
Dodaæ nale¿y, i¿ sk³ad cz³onków Wydzia³u uleg³ rozszerzeniu. Weszli do niego: Jan Malecki,
Wac³aw Paszkowski, Feliks Mazurkiewicz, Bohdan Wyd¿ga, Halina Glezmerowa, Jadwiga ¯ukowska, Wac³aw Kryñski, Halina Kasperowiczówna, ks. Czes³aw Falkowski, Bohdan Winiewski, Klemens Jêdrzejewski i prof. Karol Appel, AAN, CKO, 570, Protokó³ XIII posiedzenia
Wydzia³u Opieki nad Dzieæmi CKO z 10/23 II 1916 r., s. 45.
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przyj¹³ bardzo ambitny plan. Wystarczy nadmieniæ, ¿e potrzeby polskiej dziatwy wygnañczej w d³u¿szej perspektywie mia³o zaspokoiæ 750 zak³adów,
w tym oko³o 450 ochron z nauczaniem, 200 jednoklasowych szkó³ elementarnych oraz 100 schronisk i przytu³ków dla dzieci, w których równie¿ przewidziano prowadzenie nauczania pocz¹tkowego17.
Powodzenie akcji ratowniczej zale¿a³o od wykonania szybko i sprawnie
akcji zapisywania. Sprawê rejestracji Wydzia³ podj¹³ niemal natychmiast po
zorganizowaniu siê, a jej zasady okreli³ w okólniku zatytu³owanym W obronie dzieci polskich. G³ówn¹ rolê pierwotnie przypisa³ lokalnym pe³nomocnikom i instruktorom CKO. Rejestracji podlega³y dzieci przebywaj¹ce na wygnaniu z rodzicami, rodzinami lub opiekunami. Komitet mia³ zatem sporz¹dziæ rejestry dzieci, które znalaz³y siê w jego placówkach lub w innych polskich zak³adach wychowawczych i dobroczynnych, wzglêdnie przebywa³y
w podobnych, ale niepolskich instytucjach. Do drugiej grupy podlegaj¹cych
zapisowi, zalicza³ dzieci odciête od swych rodziców i rodzin, znajduj¹ce siê
w ró¿nych polskich placówkach owiatowych, pozostaj¹ce poza nimi i pozbawione opieki, ewentualnie na tzw. opiece przygodnej oraz umieszczone
w orodkach niepolskich18.
Niezwykle pomocn¹ okaza³a siê sekcja Pogotowia ratunkowego dzieci polskich, któr¹ zorganizowa³a i prowadzi³a hr. M. Sobañska wespó³
z C. Karpiñskim. Pod ich kuratel¹ znajdowa³y siê równie¿ dzieci pozbawione
jakiejkolwiek opieki19.
Niezmiernie wa¿ne okaza³y siê wysi³ki sekcji zwi¹zane z wyszukiwaniem
i przenoszeniem dzieci do polskich zak³adów z ich rosyjskich odpowiedników20. Wed³ug Wiktora Pawelczyka, w okresie od padziernika 1915 r. do
lutego 1917 r., uda³o siê jej odnaleæ 4 843 najm³odszych uchodców21.
Liczba ta choæ mo¿e wzbudzaæ w¹tpliwoci, to jednak¿e nie zosta³aby
osi¹gniêta bez podjêcia wspó³pracy, dobrej woli oraz odpowiednich zezwoleñ
w³adz i organizacji rosyjskich na prowadzenie poszukiwañ dzieci  uchodców w ich schroniskach, ochronkach i przytu³kach. Za tak¹ mo¿na uznaæ
decyzjê Komitetu w. ks. Tatiany Miko³ajewnej podjêt¹ 7 (20) grudnia 1915 r.
o rozes³aniu okólnika w którym zaleca³, by sieroty bez opieki umieszczaæ
w schroniskach otwieranych i prowadzonych przez organizacje narodowe22.
17

AAN, CKO, 11, Komunikat nr 7..., s. 17.
AAN, CKO, 9, Okólnik. W obronie dzieci polskich, s. 42 (40).
19 AAN, CKO, 577, Do Rady Zjazdów POPOW w Moskwie od Wydzia³u opieki nad dzieæmi
z 20 V 1916 r., s. 82.
20 AAN, CKO, 11, Komunikat nr 7..., s. 17.
21 AAN, CKO, 1, Protokó³..., s. 30; W. Pawelczyk, Polskie placówki opiekuñczo-wychowawcze i szko³y jednoklasowe zorganizowane i nadzorowane przez Centralny Komitet Obywatelski
w Rosji w latach 19151917, (streszczenie referatu), [w:] Sprawozdania. Opolskie Towarzystwo
Przyjació³ Nauk. Wydzia³ I Nauk Historyczno-Spo³ecznych. Seria A, R: 1977/78, nr 15, s. 10;
W. Grabski, A. ¯abko-Potopowicz, op. cit., s. 81.
22 Ró¿ne wiadomoci. Wydzia³ opieki nad dzieæmi, Ognisko Polskie, nr 7, 21 II/5 III 1916 r.,
s. 7.
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Uzupe³nia³a j¹ ponadto odezwa jak¹ Komitet Tatianowski wyda³ 23 grudnia tego roku, w której sprzeciwi³ siê oddawaniu dzieci-wygnañców pod opiekê tzw. ch³opskim patronatom i rodzinom w³ociañskim na wychowanie.
Stwierdza³ jednoczenie, i¿ zatrzymanie dziatwy w jego ochronach u³atwi
odnalezienie ich przez rodziców, którzy jak pisano w apelu coraz czêciej
zwracali siê do Komitetu z prob¹ o ustalenie miejsca pobytu dziecka23.
Prowadzenie poszukiwañ dzieci polskich w rosyjskich instytucjach opiekuñczych, szczególnie za cerkiewnych, nie by³oby mo¿liwe bez postanowienia wi¹tobliwego Synodu z 20 kwietnia (3 maja) 1916 r. Nakazywa³ w³adzom diecezjalnym w Rosji przygotowanie odpowiedniego rozporz¹dzenia
maj¹cego na celu u³atwienie wyszukiwania dzieci bêd¹cych pod opiek¹ instytucji kocio³a prawos³awnego oraz oddawanie ich na ¿¹danie komitetów polskich24.
Wydzia³ Opieki nad Dzieæmi, dyskutuj¹c 11(24) listopada 1915 r. na
temat skutecznoci odbierania dzieci z r¹k obcych wyró¿ni³ trzy grupy instytucji niepolskich, w których mogli przebywaæ najm³odsi uchodcy z Królestwa Polskiego. W pierwszej umieci³ klasztory i ochrony cerkiewne oraz
instytucje podleg³e wi¹tobliwemu Synodowi; w drugiej zak³ady pozostaj¹ce
pod zarz¹dem cesarzowej Marii; natomiast do ostatniej zaliczy³ pozosta³e
placówki opiekuñcze nale¿¹ce do organizacji rosyjskich. Nie wykluczy³ tak¿e
mo¿liwoci pobytu dzieci pod opiek¹ osób prywatnych. Ostrzega³ jednoczenie, i¿ od wyliczonych powy¿ej instytucji nie nale¿a³o siê spodziewaæ u³atwieñ w wydobywaniu od nich dzieci-uchodców z guberni polskich25.
Nie bez znaczenia by³y równie¿ zabiegi hr. M. Sobañskiej u Pe³nomocnika G³ównego Wszechrosyjskiego Zwi¹zku Miast Micha³a Cze³nokowa o wyra¿enie zgody na penetracjê ochronek i schronisk znajduj¹cych siê pod jego
opiek¹ w poszukiwaniu dzieci polskiego pochodzenia. M. Cze³nokow zwróci³
siê do struktur Zwi¹zku Miast z poleceniem udzielenia wszelkiej pomocy26.
Powo³ywa³ siê na postanowienie Narady Specjalnej do Spraw Uchodców
przy Ministrze Spraw Wewnêtrznych, które mówi³o o koniecznoci chronienia narodowych, kulturalnych i religijnych odmiennoci podlegaj¹cych ich
opiece dzieci27.
Rejestracja najm³odszych uchodców jednak¿e napotyka³a trudnoci. Wydzia³ ograniczy³ siê do zapisywania dzieci-sierot, pozbawionych swojskiej
opieki, przygarniêtych przez przytu³ki i ucz¹cych siê w szko³ach CKO. Za23 AAN, CKO, 577, Pismo Komitetu w. ks. Tatiany Miko³ajewnej do jego oddzia³ów
z 23 XII 1915 r., s. 31.
24 AAN, CKO, 925, Pismo CKO do Pe³nomocnika Komitetu w Orle, (zawiera tekst rozporz¹dzenia wi¹tobliwego Synodu z 20 IV 1916 r.), (brak daty), s. 14-15; Sprawozdanie z dzia³alnoci..., s. 23.
25 AAN, CKO, 570, Protokó³ z 3-go posiedzenia Wydzia³u Opieki nad Dzieæmi, (brak daty),
s. 89.
26 AAN, CKO, 577, Pismo Pe³nomocnika G³ównego Zwi¹zku Miast do miejskich komitetów Zwi¹zku Miast z 31 III 1916 r., s. 34.
27 Ibidem.
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wê¿enie akcji spisowej Wydzia³u wynika³o tak¿e z koniecznoci uwzglêdnienia prowadzonego przez Radê Zjazdów ogólnego rejestru uchodców oraz
nadmiernego obci¹¿enia struktur CKO podobnymi zajêciami28.
Pewne trudnoci sprawia przedstawienie efektów rejestracji dzieci i m³odzie¿y dokonanej przez CKO w pierwszych miesi¹cach przymusowego pobytu
uchodców w Rosji. Nie u³atwia zadania komunikat Komitetu z 21 stycznia
1916 r., powiêcony dzia³alnoci jego rejonów, albowiem dane w nim zawarte
s¹ niekompletne i ju¿ w dniu publikacji okaza³y siê nieaktualne. Pewne
wyobra¿enie natomiast o skutecznoci dzia³añ podjêtych przez Wydzia³ Opieki
nad Dzieæmi przynosi publikacja zamieszczona 17/30 lipca 1916 r. w Ognisku
Polskim. Stwierdzano w niej, i¿ CKO do dnia 1 kwietnia tego roku uda³o siê
otworzyæ 693 zak³ady wychowawcze, z których 162 stanowi³y szko³y a 406
ochrony, w wiêkszoci z nauczaniem pocz¹tkowym oraz 125 schronisk.
W rejestrach organizacji znalaz³o siê oko³o 40 000 dzieci. Liczba placówek
owiatowych oraz dzieci by³aby zapewne wy¿sza, ale Komitet w momencie
sporz¹dzania tej statystki nie posiada³ danych struktur syberyjskich i z okrêgu orenburskiego29. Podane liczby niew¹tpliwie dowodzi³y dynamiki dzia³añ
CKO i Wydzia³u.
Wiarygodnoæ dokonañ Wydzia³u, od momentu rozpoczêcia akcji ratowniczej do pocz¹tku padziernika 1916 r. potwierdza roczne sprawozdanie
z dzia³alnoci CKO w Rosji. Komitet posiada³ 226 szkó³, w których uczy³o siê
12 382 dzieci, 506 ochron z 24 141 podopiecznymi, 277 przytu³ków z 11 912
wychowankami, a opiekowa³o siê nimi 1296 nauczycieli, 105 ksiê¿y i 249
osób nie pobieraj¹cych za swoj¹ pracê honorarium oraz nie maj¹cych odpowiedniego przygotowania pedagogicznego. £¹cznie w 1009 instytucjach opiekuñczych CKO skupi³ 48 435 dzieci30.
Nale¿y odnotowaæ, i¿ wed³ug W. Pawelczyka wymieniona liczba dzieci
znajduj¹cych siê pod opiek¹ CKO stanowi³a 48% ogó³u najm³odszych wygnañców, którzy trafili do placówek opiekuñczych, szkó³ pocz¹tkowych i rednich prowadzonych przez polskie organizacje ratownicze w Rosji31.
Rejestracja by³a cile zwi¹zana z tworzeniem przez struktury CKO odpowiednich warunków do egzystencji i nauki. Wydzia³ Opieki nad Dzieæmi
utworzy³ Sekcjê ochron i szkó³ pocz¹tkowych. Kierowa³a ona ca³y swój wysi³ek na organizowanie ochron bez nauczania i z nauczaniem pocz¹tkowym,
szkó³ pocz¹tkowych, zawodowych i gimnazjów32. Wydzia³ pok³ada³ du¿e na28

AAN, CKO, 577, Pismo Wydzia³u..., s. 8283.
Troska o dzieci, Ognisko Polskie, nr 27, 17/30 VII 1916 r., s. 4.
30 AAN, CKO, 284, Szkolnictwo-pomoc religijna. Tablica nr 5, s. 6; W. Grabski, A. ¯abkoPotopowicz, op. cit., s. 81.
31 W. Pawelczyk, op. cit., s. 10.
32 AAN, CKO, 1, Protokó³ ..., s. 30; AAN, CKO, 11, Komunikat nr 7..., s. 17; AAN, CKO,
570, Protokó³ 4-go posiedzenia Wydzia³u Opieki nad Dzieæmi CKO z 18 XI/ 1 XII 1915 r., s. 12;
Dzieci polskie, Dziennik Kijowski, nr 348, 18 XII 1915 r. (brak paginacji); Z opieki nad
dzieæmi polskimi, Sprawa Polska, nr 12, 13/26 XII 1915 r., s. 12.
29
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dzieje w aktywnoci lokalnych struktur Komitetu. Da³ temu wyraz ju¿ na
swoim pierwszym posiedzeniu, które odby³o siê 27 padziernika (9 listopada)
1915 r., a wiêc w dzieñ po jego ukonstytuowaniu siê. Uzna³ bowiem za
konieczne zwróciæ siê do w³adz CKO o wydanie odpowiedniego okólnika,
który nie tylko podkrela³by donios³oæ problemu, ale wskazywa³by, i¿ przedstawiciele Komitetu powinni z ca³¹ troskliwoci¹ zaj¹æ siê zbadaniem po³o¿enia, w jakim siê znajduj¹ dzieci wygnañców [...] i o ile dzieci te zosta³y
umieszczone w zak³adach niepolskich przenieæ je do polskich, jak najspieszniej otwieraj¹c takie zak³ady, tam gdzie ich obecnie brak i wreszcie wszystkie
dzieci zarejestrowaæ33.
Dla struktur CKO obarczonych koniecznoci¹ tworzenia placówek opiekuñczo-edukacyjnych, Wydzia³ Opieki nad Dzieæmi stanowi³ przede wszystkim organ Komitetu koordynuj¹cy to zadanie, ale jednoczenie maj¹cy istotny
wp³yw na jego kszta³towanie. Do takiego wniosku sk³ania treæ okólników,
listów okólnych i wyjanieñ sk³adaj¹cych siê na korespondencjê Wydzia³u
z lokalnymi strukturami CKO. Zawiera³y wyk³adniê decyzji podejmowanych
przez oddzia³y, okrêgi i rejony Komitetu, objania³y zasady zak³adania
ochron, szkó³, instrukcje dotycz¹ce organizacji i regu³ nauczania, wyk³adania
religii, prowadzenia zajêæ w ochronkach, wype³niania wolnego czasu podopiecznym. Korespondencja urzêdowa Wydzia³u s³u¿y³a te¿ do przekazywania ekspertyz prawnych dla struktur organizacji, w oparciu o które mog³y
tworzyæ nowe placówki wychowawczo-owiatowe, a przede wszystkim prze³amywaæ ewentualny opór lokalnych w³adz i ubiegaæ siê o pomoc. Rozbudowane i wrêcz niekiedy drobiazgowe rozporz¹dzenia p³yn¹ce do prowincjonalnych agend, w intencji Wydzia³u niew¹tpliwie prowadzi³y do nadania tej
formie pomocy jednolitego charakteru, jej usprawnienia, a niejednokrotnie
i kreowania34.
Przy organizacji instytucji opiekuñczych, szkolnych, zgodnie z projektem
Jana Lutos³awskiego (dzia³acz CKO w Moskwie) uwzglêdniano wiek podopiecznych Komitetu. Dzieci wygnañców z ludu, jak zak³ada³ jego autor,
podzielono na trzy grupy: do 4 lat, od 5 do 10, oraz od 11 do 14 lat. Wygnañców, którzy przekroczyli 14 rok ¿ycia uznawano za m³odzie¿, ale jak siê
wydaje, w tym sensie, i¿ by³a ona zdolna do pracy warsztatowej, po³¹czonej
z wieczorn¹ edukacj¹ uzupe³niaj¹c¹35.
Z podzia³em wiekowym wi¹za³ siê nie tylko typ ochrony, jej wyposa¿enie,
liczba dzieci, ale tak¿e i zajêæ. Dla pierwszej grupy przewidywano utworzenie
tzw. ¿³obków dla dzieci od wieku niemowlêcego. Drug¹, jeli mo¿na tak j¹
okreliæ, traktowano jako materia³ do ochron z nauczaniem, a trzeci¹ kierowano do szkó³ pocz¹tkowych36.
33 AAN, CKO, 570, Protokó³ z I-go posiedzenia Wydzia³u Opieki nad Dzieæmi z 27 X/ 9 XI
1915 r., s. 3.
34 Patrz: AAN, CKO, 9, 568, 577, 582.
35 J. Lutos³awski, Organizacja ochron, Echo Polskie, nr 10, 15/28 XI 1915 r., s. 9.
36 Ibidem.
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Tworzone przez CKO ochrony i szko³y mia³y s³u¿yæ przede wszystkim
dzieciom-uchodcom z Królestwa Polskiego. Wydaje siê, ¿e zasady tej starano
siê konsekwentnie przestrzegaæ, przynajmniej w pocz¹tkowej fazie dzia³alnoci Komitetu w Rosji. Tak mo¿na bowiem interpretowaæ czêæ okólnika z 25 listopada 1915 r., w którym CKO wskazywa³, ¿e zak³ady wychowawczo-owiatowe dla dzieci ludnoci polskiej na sta³e mieszkaj¹cej w cesarstwie powinny
byæ powo³ywane w celu unikniêcia komplikacji nie przez Komitet, lecz przez
osoby prywatne. Mog³y one liczyæ na pomoc CKO o ile znalaz³aby siê w nich
dziatwa wygnañcza. Do niego nale¿a³oby równie¿ zadbanie o wyposa¿enie ich
w pomoce szkolne, za³o¿enie bursy itd.37.
W tym kierunku zmierza³y tak¿e za³o¿enia mohylewskiej struktury
Komitetu. Szko³y nie by³yby tworzone pod jego szyldem, a jedynie przy
pomocy miejscowej ludnoci polskiej, gdyby okaza³o siê konieczne, aby
przetrwa³y czas wojny i wychodstwa. Zak³adaæ je mia³y ju¿ istniej¹ce lub
powstaj¹ce towarzystwa owiaty, oparte o miejscow¹ ludnoæ polsk¹ i osoby
prywatne38.
Ratowanie dzieci polskich przybra³o szybko postaæ zorganizowan¹ w Rejonie Zachodnim CKO, który obejmowa³ czêæ Bia³orusi oraz gubernie smoleñsk¹, czernihowsk¹ i or³owsk¹. Jej prowadzeniem zajmowa³ siê Wydzia³
Pomocy Kulturalnej, któremu zosta³y podporz¹dkowane wydzia³y i sekcje
szkolne okrêgów oraz oddzia³ów Komitetu. W Rejonie Pó³nocno-Zachodnim
(gubernia mohylewska, witebska, czêæ wileñskiej) akcj¹ owiatow¹ i prowadzeniem ochron kierowa³y odrêbne sekcje. W okresie kiedy okrêg sta³ siê
podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ CKO w Rosji, ta forma pomocy przypad³a odpowiednim wydzia³om i radom szkolnym.
Niezmiernie wa¿nym elementem pracy owiatowo-wychowawczej Komitetu by³o kszta³towanie postaw dzieci w duchu narodowym. S³u¿yæ temu mia³y: odpowiedni dobór lektur, obchody wi¹t narodowych i religijnych, nauka
wierszy i pieni patriotycznych. Ochrony z nauczaniem i szko³y pocz¹tkowe
zapewnia³y naukê czytania, pisania oraz mo¿liwoæ dbania o kondycjê fizyczn¹. Czas wolny od nauki, jak przewidywano, wype³nia³yby gry i zabawy39.
W ochronach CKO konsekwentnie wprowadza³ wskazówki Wydzia³u
Opieki nad Dzieæmi. Zajêcia obejmowa³y naukê religii, jêzyka polskiego, jêzyka rosyjskiego i arytmetyki. W formie pogawêdek zalecano natomiast prowadzenie zajêæ przyrodniczych, geograficznych, historycznych. Nauka praktyczna koncentrowa³a siê za na rysunkach i robotach rêcznych40.
37

AAN, CKO, 9, Okólnik. O stosunku CKO do szkó³ przeznaczonych dla ludnoci sta³ej,
s. 50; AAN, CKO, 568, Okólnik do Zarz¹dów Rejonowych i PP. Pe³nomocników CKO z 25 XI
1915 r., s. 9.
38 AAN, CKO, 2, Protokó³..., s. 28.
39 AAN, CKO, 786, Uwagi i wskazówki w sprawie nauczania pocz¹tkowego opracowane
przez Wydzia³ Opieki nad Dzieæmi CKO, Piotrogród 1916, s. 47, 310.
40 AAN, CKO, 645, Protokó³ nr 4. Protokó³ trzeciego plenarnego posiedzenia Zachodniej
Komisji Wykonawczej CKO z 15/28 i 16/29 III 1916 r., s. 3738.
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Nauczanie w ochronach i szko³ach odbywa³o siê w jêzyku polskim, na
podstawie zezwolenia ówczesnego ministra owiaty uzyskanego 15(28) padziernika 1915 r. podczas pos³uchania udzielonego przedstawicielom polskich
organizacji ratowniczych. W postanowieniach szczegó³owych pozwala³ na naukê w jêzyku narodowym w ochronach i szko³ach pocz¹tkowych dzieciom do
lat 12, z zastrze¿eniem, i¿ dzieci powy¿ej 9-go roku ¿ycia obowi¹zkowo uczy³yby siê jêzyka rosyjskiego. Minister owiaty wyrazi³ zgodê, by w instytucjach opiekuñczo-edukacyjnych Komitetu pracowa³y osoby, które nie posiada³y uprawnieñ nauczycielskich41.
Centralny Komitet Obywatelski w instrukcji o zak³adaniu szkó³ zaleca³
uwzglêdnianie lokalnych realiów przy ich tworzeniu oraz branie pod uwagê
przekroju wiekowego dzieci. Poniewa¿ dzieci w wieku przedszkolnym ze
szkó³ korzystaæ nie mog¹, a w wieku szkolnym mog³yby znaleæ opiekê
w ochronie, poleca³ otwieranie obu placówek uzale¿niæ od liczby dzieci.
W tych miejscach osiedlenia uchodców, w których liczba dzieci nie przekracza³a 80-ciu, a po³owa sporód nich osi¹gnê³a wiek szkolny, sugerowa³ zak³adanie ochrony. W miejscowociach, w których liczba dzieci w wieku szkolnym, tj. powy¿ej lat 9 przekracza³a 50, a w wieku przedszkolnym 30 postulowa³ zak³adanie ochrony i szko³y42 . Nale¿y zaznaczyæ, i¿ CKO uwzglêdniaj¹c
fakt znacznego rozproszenia wychodców w guberniach rosyjskich, uzna³, i¿
powinny byæ zak³adane ma³e szko³y, w których liczba uczniów nie przekracza³aby 40-tu. Regu³a ta nie by³a jednak¿e cile przestrzegana43.
Do zak³adania dostatecznej liczby szkó³ pocz¹tkowych, ochron i przytulisk CKO wzywa³ swoje struktury okólnikiem, w którym stwierdza³, ¿e powinny siê w nich znaleæ dzieci w wieku od 6 do 16 lat44. Na uwagê zas³uguje te¿ kolejny, mówi¹cy o wyborze typu zak³adu wychowawczego, w którym
powiêci³ uwagê dzieciom powy¿ej lat 14. Komitet stwierdzi³, ¿e powinny one
znaleæ miejsce w szko³ach, w których edukacjê po³¹czono z nauczaniem rzemios³a. Powo³ywa³ siê przy tym na przyk³ad Rejonu rodkowego z siedzib¹
w Moskwie. W podleg³ych mu guberniach moskiewskiej i jaros³awlskiej za³o¿y³
warsztaty szkolno-rzemielnicze dla dzieci w wieku od 14 do 17 lat, do których
przyjmowano równie¿ uczniów zg³aszanych z innych rejonów Komitetu45.
Sprawy zwi¹zane z tworzeniem szkó³ i ochron dla dzieci uchodców
z Królestwa Polskiego, niezale¿nie od tego gdzie dana placówka mia³a powstaæ i dzia³aæ, zosta³y zogniskowane w biurze urzêduj¹cego w Moskwie
Kuratora Warszawskiego Okrêgu Naukowego. Do niego nale¿a³o wnieæ po41

AAN, CKO, 568, Okólnik. Do zarz¹dów rejonowych..., s. 1.
AAN, CKO, 568, Instrukcja do zak³adania szkó³ pocz¹tkowych dla dzieci wychodców
przez CKO, (brak daty), s. 6164.
43 AAN, CKO, 9, Okólnik. O koniecznoci za³o¿enia dostatecznej iloci szkó³, ochron
i przytulisk; s. 43(41)44(42); Ibidem, Okólnik. O Zak³adaniu szkó³ek i ochron dla dzieci,
s. 44(42)46(44); AAN, CKO, 11, Komunikat nr 7..., s. 18.
44 Ibidem, O wybieraniu..., s. 46(44); W. Pawelczyk, op. cit., s. 11.
45 AAN, CKO, 9, O wybieraniu..., s. 46(44).
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danie, kiedy zak³adano ochronê z nauczaniem, szko³ê prywatn¹ z ramienia
CKO i szko³ê pocz¹tkow¹. Odpowiednie pismo Komitet kierowa³ bezporednio b¹d do Kuratora Warszawskiego Okrêgu Naukowego, b¹d do Zarz¹du
Rejonu rodkowego CKO w Moskwie. Dodajmy, i¿ przy otwieraniu ochron
z nauczaniem pocz¹tkowym nale¿a³o powiadomiæ miejscowego isprawnika46.
W okresie póniejszym, jak stwierdza³ Wydzia³ Opieki nad Dzieæmi
w okólniku z 15 stycznia 1916 r., pisma dotycz¹ce powo³ania ochron z nauczaniem by³y przesy³ane do Rady Zjazdów, która w myl uzgodnieñ z kuratorium warszawskim mia³a co miesi¹c przedstawiaæ urzêdowi wykaz powsta³ych ochron.
Rada Zjazdów sta³a siê równie¿ adresatem podañ CKO z prob¹ o wyra¿enie zgody na zalegalizowanie ju¿ istniej¹cych szkó³ z nauczaniem pocz¹tkowym, otwieranie i dzia³alnoæ nowych.
Wa¿nym problemem dla Wydzia³u i CKO zarazem by³a kwestia zapewnienia odpowiedniej kadry pedagogicznej. W placówkach owiatowych Komitetu starano siê zatrudniaæ osoby dysponuj¹ce kwalifikacjami. Wielu nauczycieli pracuj¹cych w polskich szko³ach, jak pisze W. Pawelczyk, takowe posiada³o. W wiêkszoci byli to pedagodzy ewakuowani z Królestwa Polskiego
wraz ze szko³ami, przytuliskami itd. oraz uchodcy. Jednak¿e dynamiczny
rozwój ochron, szkó³ pocz¹tkowych, przytulisk powodowa³, i¿ CKO niedobór
kwalifikowanych kadr musia³ uzupe³niæ przez przygotowanie pedagogów.
W tej sprawie Wydzia³ Opieki nad Dzieæmi podj¹³ decyzjê 2(15) grudnia 1915
r. Uwzglêdniaj¹c fakt, i¿ kandydaci na nauczycieli, ochroniarki, podobnie jak
tu³acze byli rozrzuceni po ca³ym terytorium Rosji nak³ada³ obowi¹zek przygotowywania kadr na rejonowe i okrêgowe struktury Komitetu. Kierowa³ siê
przekonaniem, i¿ mia³yby one lepsze baczenie na rzeczywiste predyspozycje
potencjalnych kandydatów do pracy z dzieæmi oraz okrelenie realnych potrzeb zwi¹zanych z koniecznoci¹ zabezpieczenia personelu pedagogicznego
dla placówek wychowawczo-owiatowych CKO. W tym celu zaleca³ utworzenie przy siedzibach swoich rejonów, wzorem istniej¹cych w Moskwie i Piotrogrodzie kursów tymczasowych dla ochroniarek. Uznawa³ je za najskuteczniejszy sposób dostarczania szko³om pocz¹tkowym i ochronom licznego oraz
nale¿ycie przygotowanego personelu. Kursy prowadzono te¿ w Miñsku
i Orle47.
Program kursów uzupe³niaj¹cych dla nauczycieli ludowych przewidywa³
przeprowadzenie nauki w ci¹gu dwóch tygodni w trakcie letnich wakacji.
W ka¿dym mia³o uczestniczyæ 50 osób. Przewidywano wyg³oszenie blisko
50 wyk³adów z jêzyka polskiego, historii Polski, pedagogiki, psychologii, krajoznawstwa, przyrodoznawstwa, rolnictwa, higieny, ekonomii spo³ecznej, nauczania analfabetów, rysunków, zadañ szko³y ludowej na obczynie oraz po46
47

s. 78.

AAN, CKO, 568, Okólnik. Do zarz¹dów rejonowych..., s. 13; W. Pawelczyk, op. cit., s. 11.
AAN, CKO, 579, Pismo do CKO w Piotrogrodzie od F. Nowodworskiego z 10/23 XII 1915 r.,
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gadanek na tematy etyczno-spo³eczne, historyczne, przyrodnicze oraz o skautingu48.
Kursy dla ochroniarek mia³y trwaæ 4 tygodnie. Kandydatki powinny mieæ
ukoñczone od 4 do 6 klas szko³y powszechnej. Uczestniczki uczêszcza³y na
zajêcia z religii i jêzyka polskiego, historii Polski, metodyki jêzyka polskiego,
arytmetyki, przyrody, higieny, rysunków, gimnastyki, piewu, robót i deklamacji.
Na egzaminie koñcowym s³uchaczki odpowiada³y z religii, innych przedmiotów oraz mia³y wyg³osiæ pogadankê na zadany temat w formie przystêpnej dla dzieci w celu wykazania swoich pedagogicznych umiejêtnoci49.
Kursy prowadzone przez CKO, jak twierdzi W. Pawelczyk, ukoñczy³o
ogó³em 859 osób50.
Ochroniarki za swoj¹ pracê otrzymywa³y wynagrodzenie. Przewidywano,
¿e ochroniarka stale mieszkaj¹ca w ochronie i maj¹ca zapewniony tzw. stó³
(wy¿ywienie) dostawa³aby ponadto pensjê w wysokoci od 25 do 35 rubli (rb.)
miesiêcznie, za bez mieszkania i sto³u od 65 do 75 rb. Wynagrodzenie
starszej ochroniarki, pe³ni¹cej jednoczenie funkcjê kierownika placówki, zamyka³o siê kwot¹ 3545 rb.51
P³ace nauczycieli kszta³towa³y siê natomiast w granicach 4050 rb., je¿eli otrzymywali mieszkanie i wy¿ywienie lub 80100 rb. pod warunkiem, ¿e
nie pobierali wspomnianych wiadczeñ52.
Problemem by³o wyposa¿enie ochronek i szkó³ nie tylko w podstawowe
sprzêty, ale tak¿e zapewnienie pomocy dydaktycznych, przede wszystkim
ksi¹¿ek. Komitet zamawia³ podrêczniki u polskich wydawców w Kijowie,
Moskwie itp., ale tak¿e zajmowa³ siê ich drukiem. Informowa³ te¿ swoje
placówki owiatowo-wychowawcze o tytu³ach, które ukazywa³y siê na rynku
ksiêgarskim, sugeruj¹c ich wykorzystanie w pracy dydaktycznej. Komitet
apelowa³ do starej polskiej emigracji o ksi¹¿ki niezbêdne do edukacji. Z tak¹
odezw¹ wyst¹pi³ np. Wydzia³ Szkolny Rejonu Pó³nocnego CKO53.
Mimo wysi³ków Komitetowi nie uda³o siê w pe³ni zaspokoiæ potrzeb.
W. Pawelczyk pisze wprost, ¿e niejednokrotnie tylko ochroniarka posiada³a
komplet podrêczników54. Wród tytu³ów znalaz³y siê m.in.: Elementarz Promyka, Pierwsza ksi¹¿ka do czytania Boguckiej i Niewiadomskiej, ich autorstwa Druga ksi¹¿ka do czytania, Niewiadomskiej Gramatyka polska dla
pocz¹tkuj¹cych, Boguckiej, Niewiadomskiej i Warnkównej Æwiczenia po48

Ibidem, Program kursów uzupe³niaj¹cych dla nauczycieli szkó³ ludowych, s. 32.
Ibidem, Sprawozdanie z kursu I-go (brak daty), s. 8085; Ibidem, Sprawozdanie z pracy
kursu ochroniarskiego przy CKO, s. 112118; Ibidem, Programy przedmiotów wyk³adanych na
kursach, s. 119121.
50 W. Pawelczyk, op. cit., s. 13.
51 Ibidem; AAN, CKO, 568, CKO do Zarz¹dów Rejonowych i Pe³nomocników CKO z 24 XII
1915 r., s. 35.
52 AAN, CKO, 568, CKO do Zarz¹dów , s. 35.
53 O ksi¹¿ki dla dzieci, Sprawa Polska, nr 13, Sprawa Polska, 20 XII 1915/2 I 1916 r.,
s. 13.
54 W. Pawelczyk, op. cit., s. 13.
49
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prawnego pisania, Elementarz Sochy, Ma³y katechizm ks. Naskrêckiego,
Pierwsze czytanki polskie W. Studnickiej, Botanika Zieliñskiego i Ostaszewskiego, Geografia szkolna Na³kowskiej oraz Historia Anczyca55.
Akcja ratowania dzieci i m³odzie¿y, zak³adanie ochron i szkó³ mog³a byæ
prowadzona dziêki funduszom, jakie struktury Komitetu otrzymywa³y za
porednictwem CKO w Piotrogrodzie od w³adz rosyjskich. Dzia³alnoæ owiatowo-wychowawcza by³a w znacznym stopniu finansowana przez Komitet
w. ks. Tatiany Miko³ajewnej, który przekaza³ ju¿ w pierwszych dniach jego
dzia³alnoci ok. 200 000 rb. CKO na ten cel, jak siê przyjmuje, skierowa³
setki tysiêcy rubli ju¿ w pierwszych miesi¹cach prowadzenia akcji ratowniczej w guberniach rosyjskich. Czêæ rodków pieniê¿nych pochodzi³a od osób
prywatnych ofiaruj¹cych niekiedy powa¿ne sumy, np. hr. M. Sobañski przeznaczy³ 100 000 rb. na sekcjê Pogotowia ratunkowego dzieci polskich.56
Komitetowi towarzyszy³a od samego pocz¹tku pobytu w Rosji myl powrotu do kraju. W tym celu Wydzia³ Opieki nad Dzieæmi powierzy³ C. Karpiñskiemu zorganizowanie Funduszu dzieci narodu polskiego przeznaczonego na potrzeby powrotu wychodstwa do Polski oraz na odbudowê ¿ycia narodowego.
Na koncie funduszu do 1 maja 1917 r. znalaz³o siê 22 296 rb. 49 kop.57
* * *
Akcja otoczenia opiek¹ i zapewnienia edukacji najm³odszym uchodcom,
podjêta jeszcze w trakcie trwania przymusowej migracji na Wschód, stanowi³a jedn¹ z najwa¿niejszych form pomocy udzielanej przez CKO. Dynamicznie
rozwijana w latach 19151917 i nastêpnie utrzymywana, pomimo komplikuj¹cej siê po obaleniu caratu sytuacji wewnêtrznej w Rosji, umo¿liwi³a nie
tylko uratowanie tysiêcy dzieci i m³odzie¿y polskiej przez zag³ad¹, wynarodowieniem i demoralizacj¹, ale tak¿e pozwoli³a zapewniæ im znone warunki
egzystencji i podj¹æ naukê. W latach wojny ten rodzaj dzia³alnoci sta³ siê
jednym z zasadniczych elementów polskiego ¿ycia narodowego w Rosji.
Wydzia³owi Opieki nad Dzieæmi CKO nie by³o dane przeprowadziæ zorganizowanej, a tym samym skutecznej reewakuacji jego podopiecznych do kraju i utrzymaæ, zw³aszcza w koñcowym okresie aktywnoci, sieci za³o¿onych
przez siebie ochron oraz szkó³. Nale¿y jednak¿e podkreliæ, i¿ jego dzia³alnoæ przyczyni³a siê do rozwoju i wzmocnienia polskiej pracy opiekuñczoedukacyjnej w pañstwie rosyjskim w latach 19151918.
55 AAN, CKO, 568, Pismo F. Nowodworskiego do Zarz¹dów Rejonów i do Pe³nomocników
CKO z 24 XII 1915 r., s. 3435 a; Ibidem, Pismo F. Nowodworskiego do Zarz¹dów Rejonowych
i do Pe³nomocników CKO z 10 II 1916 r., s. 37; O dzieci polskie (Odezwa Wydzia³u Opieki nad
dzieæmi przy CKO), Sztandar, nr 11, 20 XII 1915/2 I 1916 r., s. 10.
56 AAN, CKO, 11, Komunikat nr 7..., s. 1718.
57 AAN, CKO, 577, Pismo F. Nowodworskiego do Pe³nomocnika G³ównego CKO w Piotrogrodzie, s. 158159; Ibidem, Stan Funduszu dzieci narodu polskiego w dniu 1 V 1917 r.,
s. 170.
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SUMMARY
In the activity of the Central Citizens Committee of the province of the Kingdom of Poland (Centralny Komitet Obywatelski, CKO) in Russia, which formally
began at the end of August 1915, a high importance was given to providing proper
care, material support and education to the youngest participants of the forced exile.
The action of providing care and education to the youngest refugees, started as early
as in times of the forced migration to the east, was one of the most important forms
of support granted to refugees by the CKO. These actions, dynamically developed
between 1915 and 1917, were subsequently maintained despite the complicated
internal situation in Russia after the abolition of tsarism. They not only helped to
save thousands of Polish children and youth against extermination, denationalization and demoralization, but also allowed to provide them with bearable conditions
for existence and learning. In the years of war, this type of activity initiated elements of Polish national life in Russia, and at the same time, it became one of its
vital elements.
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POLACY W RADZIE MIEJSKIEJ MIÑSKA
W LATACH 19171918
Rewolucja lutowa by³a jednym z prze³omowych momentów w dziejach
pañstwa rosyjskiego. Zdecydowana wiêkszoæ spo³eczeñstwa z nadziej¹ wita³a nowy demokratyczny ustrój, który umo¿liwia³ legaln¹ dzia³alnoæ kulturaln¹, spo³eczn¹ i polityczn¹ wszystkich obywateli1. Wród Polaków od¿y³y
nadzieje na odbudowê niepodleg³ego pañstwa polskiego i mo¿liwoæ powrotu
wygnañców w rodzinne strony. Oczekiwania umacnia³a odezwa Rz¹du Tymczasowego w sprawie polskiej, któr¹ przyjêto z du¿ymi nadziejami2. We
wszystkich wiêkszych skupiskach polskich odbywa³y siê wówczas zgromadzenia, na których debatowano nad zadaniami czekaj¹cymi spo³ecznoæ polsk¹
w nowym ustroju.
W zmienionej sytuacji politycznej dzia³alnoæ istniej¹cych wczeniej instytucji i urzêdów sta³a siê niemo¿liwa. Dotyczy³o to m.in. cenzusowych samorz¹dów miejskich, powsta³ych w guberniach zachodnich w 1892 r.3
1 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Centralna Agencja Polska w Lozannie, pud³o 201, k. 897, Wycinek prasowy z Dziennika Polskiego z 22 V 1917.
2 W Miñsku Polacy wziêli udzia³ w tworzeniu struktur administracyjnych podporz¹dkowanych Rz¹dowi Tymczasowemu, m.in.: Wiktor Janczewski, Stanis³aw Chrz¹stowski, Wac³aw
Cywiñski oraz Ernest Ambroszkiewicz weszli do Komitetu Bezpieczeñstwa Publicznego w Miñsku; Konstanty DemideckiDemidowicz i Kazimierz Petrusewicz nale¿eli do Komitetu Gubernialnego przy Komisarzu Gubernialnym w Miñsku; Nacyjanalny Archiu Respubliki Bie³aru
u Miñsku (dalej: NAB), f. 616, op. 1, d. 1, k. 43, ¯urna³ zasiedanija Minskogo gubiernskogo
komitieta pri gubiernskom kommisarie 8 IV 1917; Sobranije Komitieta obszczestw. poriadka
i biezopasnosti, Minskij Go³os, 1917, nr 2373, s. 3; M. J. Siamienczyk, Hramadska-palitycznaje ¿yccio u Miñsku (sakawikkastrycznik 1917 h.), Miñsk 1994, s. 7, 11; I. M. Ihnatienko,
Fiewralskaja bur¿uazno-diemokraticzeskaja riewolucija w Bie³orussii, Miñsk 1986, s. 109.
3 Niektóre kwestie zwi¹zane z udzia³em Polaków w samorz¹dzie miejskim Miñska przed
rewolucj¹ lutow¹ przedstawi³, D. Tarasiuk, Miêdzy nadziej¹ a niepokojem. Dzia³alnoæ spo³eczno-kulturalna i polityczna Polaków na wschodniej Bia³orusi w latach 19051918, Lublin 2007,
s. 168170; NAB, f. 622, op. 3, d. 76, k. 33, Telegramma Lwowa
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W wiêkszoci miast Polacy podeszli do demokratyzacji samorz¹du spokojnie,
gdy¿ tak jak wczeniej nie wierzyli w mo¿liwoæ wiêkszego wp³ywu na jego
dzia³alnoæ. Wyj¹tek stanowi³ Miñsk, którego cenzusowa rada miejska by³a
zdominowana przez Polaków. Tam spo³ecznoæ polska potraktowa³a nowe wybory nadzwyczaj powa¿nie. W zasadzie by³o to d¹¿enie do obrony polskiego
stanu posiadania. St¹d te¿ kwestia ta zas³uguje na naukowe przedstawienie4.
Na wstêpie nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e demokratyzacja organów samorz¹du miejskiego w tzw. guberniach zachodnich nastêpowa³a stopniowo. Najpierw tymczasowo, do czasu przygotowania i przeprowadzenia demokratycznych wyborów, uzupe³niano istniej¹ce rady przedstawicielami nie reprezentowanych w nich dot¹d rodowisk spo³ecznych. W Miñsku propozycja poszerzenia zdominowanej przez Polaków cenzusowej rady miejskiej pojawi³a siê ju¿
w marcu 1917 r.5 W wyniku negocjacji postanowiono ostatecznie dokooptowaæ do niej 31 przedstawicieli spo³ecznoci ¿ydowskiej i 63 reprezentantów
innych organizacji, w tym 14 Polaków6. Polskie rodowiska demokratyczne
zorganizowa³y 25 kwietnia tr. posiedzenie przedstawicieli 20 organizacji narodowych, na którym Wac³aw Cywiñski przedstawi³ postulat przeprowadzenia wyboru reprezentantów polskich klas pracuj¹cych, rzemielników, s³u¿by, lokatorów i w³acicieli drobnych nieruchomoci do rady miejskiej7. Ze
wzglêdu na powszechn¹ wiadomoæ, ¿e to tylko tymczasowe rozwi¹zanie,
wybory te przeprowadzone 11 maja 1917 r. nie cieszy³y siê wiêkszym zainteresowaniem elektoratu8.
Nowi radni zaczêli braæ udzia³ w posiedzeniach od po³owy maja 1917 r.
Jednym z widocznych przejawów zmian w samorz¹dzie, by³o powstanie
4 Autor niniejszego artyku³u ograniczy³ siê w nim do zaprezentowania kwestii politycznych zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ Polaków w miñskim samorz¹dzie, pomijaj¹c problematykê
gospodarki miejskiej.
5 Wiêkszoæ rad cenzusowych zosta³a wówczas uzupe³niona przedstawicielami rodowisk
demokratycznych, np. w Witebsku 17 III 1917 r. sama rada miejska wyst¹pi³a z inicjatyw¹
powiêkszenia swojego sk³adu o 15 demokratycznych radnych. W niektórych orodkach dosz³o
jednak do ich likwidacji, np. w Dryssie, gdzie wobec oskar¿eñ samorz¹du o bezczynnoæ zlikwidowano go i powo³ano Tymczasow¹ Miejsk¹ Komisjê Spo³eczn¹, która mia³a sprawowaæ w³adzê
do czasu przeprowadzenia demokratycznych wyborów do rady miejskiej, NAB, f. 626, op. 1,
d. 10, k. 1, Witiebskaja gorodskaja uprawa w Witiebskij gorodskij obszczestwiennyj komitiet
20 III 1917; NAB, f. 631, op. 1, d. 1, k. 7, Postanowlenije 6 IV 1917; Popo³nienije sostawa
minskoj gorodskoj dumy, Minskij Go³os, 1917, nr 2384, s. 3.
6 Wród przedstawicieli ¯ydów do rady miejskiej w Miñsku zabrak³o praktycznie przedstawicieli robotników, gdy¿ ci nie wziêli w wiêkszoci udzia³u w wyborach, Kronika, Nowy
Kurier Litewski, 1917, nr 95, s. 4; P. Baszko, Sowiety raboczich, so³datskich i kriestianskich
dieputatow Bie³orussii (martoktiabr 1917), Miñsk 1987, s. 71.
7 Limity miejsc dla poszczególnych grup narodowych, ustalono na podstawie zak³adanej
struktury narodowej ludnoci miasta, Zebranie przedstawicieli zwi¹zków polskich, Nowy Kurier Litewski, 1917, nr 106, s. 2.
8 W maju 1917 r. wród radnych znaleli siê m.in. przedstawiciele Polskiego Zjednoczenia
Demokratycznego i Polskiego Zjednoczenia Socjalistycznego, AAN, Polska Komisja Historii
Partii przy CK WKP(b) 19251929 (dalej: PKHP), sygn. 60/VI, k. 152, Wycinek prasowy z Echa
Polskiego z 22 VI 1917.
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w nim frakcji socjaldemokratycznej. Dzia³alnoæ rady miejskiej up³ywa³a odt¹d na coraz ostrzejszej walce politycznej, pomiêdzy socjalistami i pozosta³ymi radnymi. W pewnym sensie toczy³a siê tam ju¿ kampania wyborcza przed
zbli¿aj¹cymi siê nowymi wyborami do samorz¹dów9 zgodnie z za³o¿eniami
Tymczasowego postanowieniea o przeprowadzeniu wyborów do samorz¹dów
lokalnych wydanego 15 kwietnia 1917 r. przez Rz¹d Tymczasowy. Dopuszcza³o ono do udzia³u w g³osowaniu wszystkich obywateli pañstwa rosyjskiego, którzy ukoñczyli 20 lat, niezale¿nie od p³ci, wyznania i narodowoci.
Wiele kontrowersji wzbudza³ zapis pozwalaj¹cy na udzia³ w wyborach osób
zamieszkuj¹cych jedynie tymczasowo w danym orodku miejskim, np.
uchodców i ¿o³nierzy, co z uwagi na przyfrontowy charakter ziem bia³oruskich mia³o du¿e znaczenie10. W ten sposób mia³a siê dokonaæ rewolucja
w dotychczasowym systemie wy³aniania organów przedstawicielskich. Elity
polityczne chc¹c osi¹gn¹æ sukces wyborczy, musia³y wci¹gn¹æ do pracy jak
najszersze warstwy spo³eczne. W przypadku Polaków oznacza³o to zerwanie
z elitarnym dotychczas charakterem ich aktywnoci spo³ecznej11. Dominuj¹cy wczeniej antagonizm polsko-rosyjski tak¿e odchodzi³ na dalszy plan. Pojawiali siê nowi konkurenci  socjalici oraz Bia³orusini. To wymaga³o wypracowania ca³kowicie nowej strategii politycznej.
Zainteresowanie pierwszymi w pe³ni demokratycznymi wyborami by³o
du¿e. wiadczy³a o tym chocia¿by liczba list wyborczych wystawionych przez
partie polityczne, grupy obywateli, jak te¿ bloki narodowe12. W Miñsku zg³oszono ich 1413.
9

B., Posiedzenie rady miejskiej, Nowy Kurier Litewski, 1917, nr 118, s. 2.
Postanowlenije Wriemiennogo Prawitielstwa o proizwodstwije wyborow g³asnych gorodskich dum i uczastkowych gorodskich uprawlenij 15 IV 1917, NAB, f. 616, op. 1, d. 1, k. 3334;
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (dalej: CAW), Formacje Wschodnie, sygn.
122.2.61, bp., Wriemiennoje prawi³a o proizwodstwije wyborow
21 V 1917; O szczegó³ach
powstawania demokratycznej ordynacji wyborczej do samorz¹dów, Dier¿awnyj Archiw Kijowskoj Ob³asci w Kijowie, f. 1716, op. 1, d. 19.
11 E. Iwaszkiewicz, Rady Polskie i ich d¹¿enia polityczne, Tygodnik Ilustrowany,
VVI 1918, nr 21 i 22, s. 244.
12 Najwiêcej 20 list wyborczych wystawiono w Mohylewie, a najmniej 3 w Leplu. Wyj¹tkowa
sytuacja powsta³a w Mcis³awiu, gdzie o 30 mandatów ubiegali siê kandydaci skupieni w 18
blokach wyborczych. Trzeba jednak zauwa¿yæ, ¿e kryteria zg³aszania list kandydatów by³y ³atwe
do zrealizowania. Wystarczy³o bowiem zdobyæ podpisy poparcia, w liczbie nie mniejszej ni¿ po³owa
sk³adu przysz³ej rady miejskiej, np. w Miñsku by³o to tylko 51, a w mniejszych miejscowociach
kikanacie podpisów; M. Porowski, Przed wyborami do Rady Miejskiej, Nowy Kurier Litewski,
1917, nr 106, s. 2; M. J. Siamienczyk, Hramadskapalitycznaje ¿yccio na Bie³arusi u pieryjad
lutouskaj i kastrycznickaj rewalucyj (sakawik 1917sakawik 1918 hh.), cz. 1, Miñsk 2001, s. 123.
13 W Miñsku na uwagê zas³ugiwa³a lista nr 12, skupiaj¹ca przedstawicieli narodowych
partii socjalistycznych, tj. Bia³oruskiej Socjalistycznej Hromady, Bia³oruskiej Ludowej Partii
Socjalistycznej, Ukraiñskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej, Ukraiñskiej Partii SocjalistówRewolucjonistów, ¯ydowskiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Paolej Syjon,
Zjednoczonej ¯ydowskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej i Litewskiej Partii Ludowych Socjalistów. W poredni sposób ukazywa³o to s³aboæ ruchu bia³oruskiego aspiruj¹cego do roli przywódczej ca³ego kraju, a niemog¹cego wystawiæ nawet samodzielnej listy wyborczej, Nacyjanalny
Histaryczny Archiu Respubliki Bie³aru u Miñsku, (dalej: NHAB), f. 24, op. 1, d. 3665, 3666,
k. 36, Blok nacjonalnych socjalisticzeskich partii.
10
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W burzliw¹ i zarazem bardzo upolitycznion¹, kampaniê wyborcz¹ w³¹czyli siê aktywnie równie¿ zamieszkuj¹cy tam Polacy14. 14 maja 1917 r.
dotychczasowi radni Polacy oraz przedstawiciele licznych polskich organizacji
spo³ecznych zorganizowali komitet wyborczy, którego prezesem zosta³ Ignacy
Witkiewicz15. W sk³ad weszli przedstawiciele prawie wszystkich ugrupowañ,
oprócz SDKPiL, od³amów politycznych ruchu polskiego. Szybko dosz³o jednak
do roz³amu, który wynika³ ze stanowiska polskich socjalistów skupionych
w Zjednoczeniu Socjalistycznym Polskim w Miñsku. Wybory do rady miejskiej mia³y im daæ mo¿liwoæ rozwiniêcia w³asnej propagandy i jednoczenie
byæ testem wp³ywów, jakie zdo³ali osi¹gn¹æ wród Polaków. Nie wiedziano
bowiem, jak zachowaj¹ siê polscy robotnicy i uchodcy w chwili próby? Czy
nie pójd¹ za has³ami narodowymi? Propozycja wspólnego startu w wyborach
w bloku polskim by³a dla polskiej lwicy nie do przyjêcia. Powstanie komitetu
wyborczego ZSP podzieli³o spo³ecznoæ polsk¹ na dwa obozy, narodowy
 stoj¹cy na stanowisku solidaryzmu narodowego, i lewicowy  uznaj¹cy
priorytet solidaryzmu klasowego. Obydwa komitety zdawa³y sobie sprawê, ¿e
nie maj¹ wiêkszych szans na zdobycie poparcia wyborców innych narodowoci, zaczê³y wiêc prowadziæ pomiêdzy sob¹ ostr¹ walkê o wp³ywy wród Polaków16. Temu celowi by³a podporz¹dkowana ca³a ich kampania wyborcza.
Na licz¹cej 52 nazwiska licie wyborczej, wystawionej przez Polski Komitet Wyborczy znaleli siê przedstawiciele ró¿nych grup spo³ecznych, w tym
wiele osób znanych ze swoich demokratycznych przekonañ17. Chc¹c unikn¹æ
zarzutów, ¿e która grupa jest faworyzowana, na czele umieszczono reprezentantów ka¿dej z nich, aby wyrównaæ szansê na zdobycie mandatów radnych18. Atutem kandydatów z listy narodowej mia³o byæ ich dowiadczenie
w dzia³alnoci spo³ecznej oraz wieloletni zwi¹zek z miastem i regionem.
W akcjê wyborcz¹ Polskiego Komitetu Wyborczego w³¹czyli siê dzia³acze
innych organizacji oraz duchowieñstwo katolickie. W propagandzie wyborczej
wiele uwagi powiêcono has³om obrony polskich interesów narodowych. Zapowiadano m.in. walkê o bezp³atne powszechne nauczanie w jêzykach naro14 Komitet Piotrogrodzki SDPRR(b) przyk³adowo nakazywa³ swoim cz³onkom 99% agitacji
wyborczej powiêcaæ wojnie, a resztê sprawom miejskim, Centralnyj Gosudarstwiennyj Archiw
IstorikoPoliticzeskich Dokumientow SanktPetersburga, f. 1, op. 1, d. 1, k. 40, Protoko³ sobranija Piotrogrodskogo Komitieta 6 IV 1917.
15 D. Tarasiuk, Miêdzy nadziej¹ , s. 172.
16 S. Heltman, Robotnik polski w Rewolucji Padziernikowej na Bia³orusi, Miñsk 1927, s. 41.
17 Polski komitet wyborczy powsta³ po po³¹czeniu komitetów wyborczych: Rady Okrêgowej
m. Miñska, Ludnoci Cenzusowej Krañców (czyli przedmieæ) i PZD, Kronika, Dziennik Miñski, 1917, nr 17, s. 4.
18 Kwestia ustalenia kolejnoci nazwisk na listach wyborczych by³a w tych wyborach
szczególnie wa¿na, gdy¿ g³osowano w nich na listy, a nie konkretnych kandydatów. Po przeliczeniu odsetka g³osów, które pad³y na poszczególne listy, ustalano liczbê przys³uguj¹cych im
miejsc, które zajmowa³y osoby z pocz¹tku listy, NHAB, f. 24, op. 1, d. 3665, k. 54, Spisok
kandidatow w g³asnych koalicjonnogo minskogo wyborczago komitieta; M. Porowski, Przed
wyborami do Rady Miejskiej, Nowy Kurier Litewski, 1917, nr 106, s. 2.
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dowych. Szczególn¹ uwagê zwracano na kwestie spo³eczne. Du¿¹ aktywnoæ
na tym polu wykazywa³ przede wszystkim Polski Zwi¹zek Demokratyczny
w Miñsku, który w odezwie w jêzyku polskim i bia³oruskim zapowiada³
reprezentowanie narodowych i spo³ecznych interesów polskich warstw pracuj¹cych19. Mówiono wiêc o bezp³atnej opiece lekarskiej, utworzeniu miejskiej
gie³dy pracy, 8-godzinny dzieñ pracy itp.20 Program ten tylko w niewielkim
stopniu ró¿ni³ siê od deklaracji ZSP i mia³ przyci¹gn¹æ do g³osowania na
polsk¹ listê osoby o demokratycznych pogl¹dach.
Nie wszyscy Polacy byli jednak wówczas w stanie zrozumieæ koniecznoæ
pragmatycznego skonstruowania koalicji wyborczej. Przeciwko niej protestowali narodowi demokraci, którzy zamierzali wykorzystaæ agitacjê przedwyborcz¹ do krzewienia idei narodowej, a w istniej¹cej sytuacji by³o to niemo¿liwe21. Szybko te¿ okaza³o siê, ¿e komitet polski mia³ problemy ze znalezieniem chêtnych do udzia³u w kampanii wyborczej. Zadanie by³o trudne. Ogó³
spo³eczeñstwa ¿y³ has³ami socjalistycznymi, a wiêkszoæ przywódców ruchu
polskiego by³a im przeciwna.
Tymczasem polska lewica skupiona w ZSP, po opuszczeniu narodowego
komitetu wyborczego musia³a w pierwszej kolejnoci zdecydowaæ czy samodzielnie wystawiæ listê wyborcz¹, czy te¿ pójæ do wyborów w sojuszu
z bolszewikami, mienszewikami i Bundem? Kieruj¹c siê realizmem wybrano
rozwi¹zanie pierwsze, wychodz¹c z za³o¿enia, ¿e Polacy szybciej zag³osuje na
listê polsk¹, ni¿ na internacjonalistyczn¹22.
ZSP podobnie jak komitet narodowy, ustalaj¹c listê swoich kandydatów
na radnych wzi¹³ pod uwagê preferencje wyborcze spo³ecznoci polskiej. Na
pocz¹tku listy trudno by³o znaleæ nazwiska przedstawicieli klasy robotniczej
czy ch³opskiej, byli tam natomiast rzemielnicy i urzêdnicy. Socjalici liczyli
w ten sposób na odebranie czêci g³osów polskiemu komitetowi demokratycznemu. Ich kandydaci w wiêkszoci nie byli rdzennymi mieszkañcami tych
ziem, tylko wygnañcami z Królestwa Polskiego. Z regu³y byli to ludzie m³odzi, w wieku 3045 lat23.
Zdaj¹c sobie sprawê z ma³ego poparcia idei socjalizmu wród Polaków
bia³oruskich, dzia³acze ZSP nie nastawiali siê na wielki sukces wyborczy,
liczyli na zdobycie 13 mandatów. Brakowa³o im równie¿ rodków na prowa19

M. J. Siamienczyk, Hramadska u Minsku , s. 71.
CAW, Formacje Wschodnie, sygn. 122.100.13, k. 83, Odezwa Polskiego Zwi¹zku Demokratycznego.
21 D., Rada Polska Z. M. a spo³eczeñstwo, Na Stra¿y, Miñsk 1918, s. 6.
22 W skali kraju polscy socjalici postêpowali ró¿nie. W niektórych miejscowociach wystawiali w³asn¹ listê (np. Miñsk, Witebsk), w innych wchodzili w koalicjê z ró¿nymi rosyjskimi
i ¿ydowskimi partiami lewicowymi. Przy tym PPS Lewica najczêciej blokowa³a siê z mienszewikami i Bundem (np. w Charkowie i Petersburgu), lub z SDKPiL i bolszewikami (np. Moskwa), Majewski, Sprawozdanie sekcji, Robotnik w Rosji, 1917, nr 5, s. 7; I., Wybory do Rady
Miejskiej, Trybuna, 1917, nr 13, s. 1; Korespondencje. Moskwa, Trybuna, 1917, nr 7, s. 4.
23 Mediana wieku kandydatów z listy ZSP wynosi³a 37 lat, NHAB, f. 24, op. 1, d. 3666,
k. 14, Spisok nr 13 (Socjalisticzeskogo obiednanija).
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dzenie kampanii wyborczej, stosowali wiêc niezbyt uczciwe metody agitacji,
m.in. starali siê wystêpowaæ na wiecach narodowego komitetu wyborczego,
redagowali do z³udzenia przypominaj¹ce ulotki listy nr 7. Wprowadza³o to
zamêt wród Polaków24.
Sprawne przeprowadzenie wyborów, w tym niespokojnym okresie dziejów miasta, napotka³o na wiele przeszkód. W Miñsku nie zdo³ano nawet
wydrukowaæ spisów wyborców. Na przygotowanych listach brakowa³o nazwisk tysiêcy wyborców. Olbrzymi zasiêg przybra³a akcja sprawdzania list
wyborczych. Wyborcy musieli czêsto staæ w d³ugich kolejkach. W sumie do
miejskiej komisji wyborczej w Miñsku wp³ynê³o prawie 10 tys. indywidualnych za¿aleñ, z tego oko³o 6 tys. uznanych za s³uszne, z powodu pominiêcia
kogo na listach wyborczych. Powstawa³y problemy natury formalnej,
np. okaza³o siê, ¿e czêæ baraków mieszkalnych miasto wybudowa³o poza
swoimi administracyjnymi granicami, wiêc ich mieszkañcy nie mieli prawa
udzia³u w wyborach miejskich. Brakowa³o te¿ informacji o trybie przeprowadzenia g³osowania25.
Przebieg wyborów pokaza³, ¿e oko³o po³owa spo³eczeñstwa nie skorzysta³a z mo¿liwoci udzia³u w demokratycznym g³osowaniu. W Miñsku frekwencja by³a rednia, g³osowa³o 57 689 cywili, tj. 53,1% i 13 716 ¿o³nierzy, tj.
56,8% ogó³u uprawnionych26. Wiele kontrowersji wzbudzi³ udzia³ w g³osowaniu licznego grona tymczasowych mieszkañców miast: ¿o³nierzy, urzêdników
i uchodców. Uczestnictwo osób nie zwi¹zanych na sta³e z miastem, niew¹tpliwie rzutowa³o na wynik wyborów, gdy¿ ¿o³nierze i, w mniejszym stopniu,
uchodcy ogarniêci byli rewolucyjnymi nastrojami27. W Miñsku wybory przebieg³y bez wiêkszych zak³óceñ, ale w innych miastach dochodzi³o do ró¿nych
nieprawid³owoci. Najwiêksze rozmiary przybra³y one w Po³ocku, gdzie konieczne by³o anulowanie g³osowania w ca³oci28.
Uniesienie demokratyczne spo³eczeñstwa, ju¿ przed wyborami zapowiada³o sukces ugrupowañ socjalistycznych. Wyniki g³osowania samorz¹dowych
w wiêkszoci orodków potwierdzi³y te oczekiwania. Z tym, ¿e mo¿na by³o
zauwa¿yæ pewn¹ prawid³owoæ, czym dalej na zachód, czyli bli¿ej frontu, tym
lepszy wynik uzyskiwa³y listy socjaldemokratyczne. Wynika³o to z udzia³u
w wyborach wiêkszej liczby ¿o³nierzy, ogarniêtych prawie w ca³oci ideami
socjalizmu.
24

S. Heltman, Robotnik , s. 4344.
Komisje wyborcze odrzuca³y natomiast wszystkie skargi zbiorowe, np. komitetu polskiego w Miñsku, o niew³¹czaniu na listy wyborcze 11 tys. uchodców, Kronika, Dziennik
Miñski, 1917, nr 6, s. 4; Kronika, Dziennik Miñski, 1917, nr 7, s. 3.
26 O ró¿nicach we frekwencji wyborczej wiadczy chocia¿by jej porównanie w Niewie¿u,
gdzie wynios³a blisko 92%, Witebsku g³osowa³o tam oko³o 43% i S³ucku gdzie do urn wyborczych poszed³ tylko niewielki odsetek uprawnionych do g³osowania; Niewi¿, Wolnaja Bie³aru, 1917, nr 19, s. 3; M. J. Siamienczyk, Hramadska na Bie³arusi , s. 124; AAN, PKHP,
sygn. 60/VI, s. 147, Wycinek prasowy z Gazety Polskiej z 30 VI 1917.
27 D. Tarasiuk, Miêdzy nadziej¹ , s. 174175.
28 NAB, f. 622, op. 1, d. 48, k. 9495, Dok³ad Po³ockoj gorodskoj uprawy
26 IX 1917.
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Ze wzglêdu na zakres tematu nie podajê wyników wyborczych poszczególnych list, skoncentruje siê jedynie na sukcesach i pora¿kach Polaków,
chocia¿ trzeba pamiêtaæ, ¿e czêæ z nich startowa³a z innych ugrupowañ.
Polskie komitety narodowe, wystêpuj¹ce samodzielnie lub w sojuszu z innymi ugrupowaniami narodowymi, najwiêksze sukcesy osi¹gnê³y w Horkach,
gdzie uzyskano 12 mandatów z 23, Niewie¿u 8 z 23, Ihumeniu 7 z 20
i Miñsku 12 z 102. Natomiast polscy socjalici uzyskali mandaty radnych
m.in. w Miñsku  8, Bobrujsku  5, Homlu  co najmniej 6, Mohylewie,
Witebsku, Charkowie i Kijowie po 129.
Dla spo³ecznoci polskiej tzw. ziem zabranych najwiêksze znaczenie mia³y wybory w Miñsku, które odby³y siê 30 lipca 1917 r.30
Wyniki wyborów do rady miejskiej w Miñsku w 1917 r.

Nr listy
1. narodowa rosyjska

Liczba
g³osów

Tabela 1

Liczba
mandatów

1880

3

123



3. bloku ¿ydowskiego

11426

16

4. socjalistów-rewolucjonistów

22684

33

5. socjaldemokratów

15506

22

66



7. polskiego komitetu wyborczego

8805

12

8. stronnictwa pracy z przedmieæ

101



2295

3

10. drobnych sklepikarzy

120



11. plutokracji ¿ydowskiej

908

1

12. bloku narodowych partiisocjalistycznych

2625

4

13. PZS

5675

8

188



72402

102

2. bezpartyjnych socjalistów

6.

9. kadetów

14. ludnoci ¿ydowskiej przedmieæ
Razem
ród³o: Kronika, Dziennik Miñski, 1917, nr 28, s. 4.

29 Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e niektóre ugrupowania, np. PPS Frakcja Rewolucyjna,
w niektórych orodkach startowa³y z listy narodowej, np. Miñsk, w innych z socjalistycznej,
a np. w Kijowie z odrêbnej, Korespondencje. Kijów, G³os Robotnika i ¯o³nierza, 1 IX 1917, nr
4, s. 4; Niewi¿, Wolnaja Bie³aru, 1917, nr 19, s. 3; Alski, Po wyborach, Jednoæ Robotnicza, 1917, nr 19, s. 4; s. 12; D. Tarasiuk, Miêdzy nadziej¹ , s. 175; Przebieg wyborów do rady
miejskiej przedstawi³ w przygotowywanej do druku rozprawie habilitacyjnej M. Korzeniowski,
Polacy w Kijowie w latach 19051918.
30 NHAB, f. 24, op. 1, d. 3665, k. 125, Objawlenije gorodskogo go³owy
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Jak wynika z tabelki wybory w Miñsku przynios³y zdecydowane zwyciêstwo ugrupowaniom socjalistycznym, którzy zdoby³y w sumie 67 miejsc. Interesuj¹c¹ interpretacjê sukcesu lewicy przedstawi³ polski socjalista Antoni
Pañski, który zauwa¿y³, ¿e nawet gdyby nie g³osowali ¿o³nierze, to i tak
socjalici w Miñsku zdobyliby 5354 mandatów. Jednoczenie twierdzi³, ¿e
partie lewicowe powinny zdawaæ sobie sprawê, ¿e ich sukces wynika³ nie tyle
z atrakcyjnoci hase³ socjalizmu, ile z szerokiego poparcia dla idei sprawiedliwoci spo³ecznej31.
Na listê polskiego komitetu wyborczego oddano 8805 g³osów, czyli oko³o
12%, a na listê wystawion¹ przez ZSP, co by³o du¿ym zaskoczeniem, a¿ 5675
g³osów, czyli oko³o 7,5% wszystkich g³osuj¹cych32. Czêæ g³osów oddanych na
listy polskie by³a niewa¿na, gdy¿ wyborcy zaznaczyli na nich obydwie listy
polskie. Wyniki te komitety przyjê³y z mieszanymi uczuciami. Socjalici którzy uzyskali 8 mandatów, nie kryli radoci. Tymczasem Polski Komitet Wyborczy, który uzyska³ 12 mandatów, nie kry³ swego rozczarowania, gdy¿ liczy³
na dwa razy tyle33. Zaczê³o siê szukanie przyczyn. Za g³ówn¹ uznano udzia³
w wyborach zrewolucjonizowanych mas ¿o³nierskich34.
Oceniaj¹c wynik wyborczy list polskich, nale¿y przyj¹æ tezê, ¿e odzwierciedla³y polski stan posiadania. Oddano na nie w sumie ok. 19,5% ogó³u
g³osów, a spis ludnoci przeprowadzony 23 VIII 1917 r. w Miñsku, wykaza³
tam oko³o 23% Polaków35. Przyjmuj¹c za³o¿enie, ¿e poszczególne grupy narodowociowe wziê³y jednakowy udzia³ w g³osowaniu, mo¿na wysun¹æ wniosek,
¿e wiêkszoæ Polaków zag³osowa³a na komitety polskie. Trudno by³o oczekiwaæ, aby w tych rewolucyjnych czasach, wszyscy Polacy zag³osowali na listê
antyrewolucyjn¹. St¹d podzia³ g³osów na dwie listy. Wiele wskazuje na to, ¿e
dobry wynik polskich socjalistów to zas³uga uchodców36.
Pierwsze uroczyste posiedzenie rady miejskiej w Miñsku odby³o siê
w sali teatru 9 sierpnia 1917 r. Mia³o podnios³y charakter i wzbudza³o wiele
emocji, gdy¿ oto rozpoczê³a dzia³alnoæ pierwsza instytucja wybrana w demokratycznych i powszechnych wyborach. St¹d te¿ wynika³o jej silne upolitycznione. Ju¿ na wstêpie radni podzielili siê na frakcje polityczne (eserowców,
mienszewików, bolszewików, PZS, Bundu, kadetów i dwie narodowe  polska
i ¿ydowska). Demokratyczn¹ radê miejsk¹ witali z radoci¹ przedstawiciele
wielu instytucji i organizacji politycznych, m.in. miejscowej Rady Delegatów
Robotniczej i ¯o³nierskiej, Bia³oruskiej Socjalistycznej Hromady  Arkady
Smolicz, Bia³oruskiej Partii Socjalistów Ludowych Stepan Zajec (Zajcew).
31 Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Fiedieracji w Moskwie, f. 1198, op. 1, d. 8, k. 18,
Wycinek z Dziennika Miñskiego, 1917, nr 37.
32 P. K., Wybary u Minskuju haradskuju dumu, Wolnaja Bie³aru, 1917, nr 13, s. 2;
Kronika, Dziennik Miñski, 1917, nr 28, s. 4.
33 Nasz obowi¹zek, Dziennik Miñski, 1917, nr 25, s. 1.
34 B. S., Wybory i wyborcy, Dziennik Miñski, 1917, nr 29, s. 2.
35 Biblioteka Publiczna Miasta Sto³ecznego Warszawy, Zarz¹d Cywilny Ziem Wschodnich,
sygn. 1677, k. 32, Zarys Ziem Pó³nocno-Zachodnich. Studia statystyczne.
36 D. Tarasiuk, Miêdzy nadziej¹ , s. 176.
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W imieniu polskich ugrupowañ wystêpowali m.in. Emanuel Obr¹palski
z ZSP i Zygmunt Nagórski z PZD37.
Na kolejnym posiedzeniu rady wybrano nowe w³adze miejskie. Dziêki
porozumieniu eserowców i socjaldemokratów, posiadaj¹cych wiêkszoæ w radzie, jej przewodnicz¹cym rady zosta³ Aron Wajnsztejn (Bund), a jego zastêpc¹ wybrano Kowalika (eserowiec). Do zarz¹du miasta weszli za N. Za³manow, G. Bie³kind, L. Skar¿ynski (9 IX  zosta³ radnym z listy socjaldemokratycznej, po ust¹pieniu Kwiatkowskiego) i Stefan Heltman. Na prezydenta
miasta wybrano, pochodz¹cego z guberni twerskiej, Piotra Kaszczenkê (eserowiec)38. Przeciwko tej kandydaturze protestowa³y nie tylko ugrupowania
narodowe, ale i polscy socjalici. Wysuwano argument, ¿e stanowisko to powinien obj¹æ kto miejscowy, bardziej dowiadczony39. Póniej, z inicjatywy
przewodnicz¹cego rady, powo³ano konwent seniorów, z³o¿ony z przedstawicieli 6 najwiêkszych frakcji. Weszli do niego W. Minin (lista 1), J. Churgin (2),
M. Frumkina-Wichman (4), Mieczys³aw Porowski (7), S. Ba³kowiec (9) i S.
Heltman (13)40. Powsta³y komisje merytoryczne, gdzie do pracy aktywnie
w³¹czyli siê przedstawiciele polskich frakcji41.
Radni Polacy, jak mo¿na by³o siê tego spodziewaæ, utworzyli dwie frakcje
 narodow¹42 i socjalistyczn¹43. Pierwsza z nich, której przewodnicz¹cym by³
M. Porowski, by³a niejednolita pod wzglêdem politycznym. Powodowa³o to
czasami problemy z dyscyplin¹ g³osowania, np. Marian Jankowski sympatyzuj¹cy z blokiem socjalistycznym, czasami g³osowa³ razem z radnymi z listy
ZSP44. Natomiast przywódc¹ polskiej frakcji socjalistycznej by³ S. Heltman45.
37 NAB, 60, 3, 744, k. 2, Protoko³ zasiedanija Minskoj Gorodskoj Dumy (dalej: MGD)
9 VIII 1917.
38 P. Kaszczenko otrzyma³ 56 g³osów za, przy 1 wstrzymuj¹cym siê i 28 przeciw), NHAB,
24, 1, 3659, k. 1923, ¯urna³ zasiedanija MGD 14 VIII 1917. Z perspektywy czasu Kaszczenkê pozytywnie ocenia³, jeden z dzia³aczy polskich w Miñsku Stanis³aw Dobraszczyc, Lietuvos
Valstybes Istorijos Archyvas, f. 1135, ap. 21, b. 64, k. 241, List S. Dobraszczyc.
39 Kaszczenko mia³ ok. 30 lat, NHAB, 24, 1, 3659, k. 1923, ¯urna³ zasiedanija MGD
14 VIII 1917; Kronika, Dziennik Miñski, 1917, nr 38, s. 4; K.L., Sk³ad nowej rady miejskiej,
Dziennik Miñski, 1917, nr 40, s. 4.
40 Kronika, Dziennik Miñski, 1917, nr 71, s. 3.
41 NHAB, f. 24, op. 1, d. 3659, Tam zestawy poszczególnych komisji.
42 Radnymi z listy Polskiego Komitetu Wyborczego zostali: prezes komitetu ¿ywnociowego, adwokat Ignacy Witkiewicz (28 IX 1917 r. zrezygnowa³ z mandatu, a jego miejsce zaj¹³
urzêdnik Józef wiêcicki); konduktor tramwajowy Feliks Kry¿an; adwokat Edmund Iwaszkiewicz; dyrektor Syndykatu Rolniczego Mieczys³aw Porowski; nauczyciel szko³y polskiej Marian
Jankowski; ksi¹dz Lucjan ¯o³¹dkowski (szybko zast¹pi³ go Stanis³aw Dobraszczyc); adwokat
Ernest Ambroszkiewicz; kandydat przedmieæ Józef Paw³owicz; adwokat Wiktor Janczewski;
prezydent miasta Stanis³aw Chrz¹stowski; pomocnik komisarza gubernialnego, adwokat Konstanty DemideckiDemidowicz i in¿ynier W³adys³aw Korzon.
43 Z listy socjalistycznej do rady miñskiej weszli: agronom Stefan Heltman, rymarz Pawe³
Jakubowski, geodeta Witold Falkowski, agronom Stanis³aw Zaniewski, urzêdnik Julian Bassak
(28 IX 1917 r. zrezygnowa³ z mandatu, a jego miejsce zaj¹³ Stanis³aw Jankowski), rzemielnik
Micha³ widziñski, kierowca Stanis³aw Berson i rzemielnik Jan Kowalewski.
44 AAN, PKHP, sygn. 60/VI, k. 309, Wycinek prasowy z Gazety Polskiej z 23 VIII 1917.
45 Kronika, Dziennik Miñski, 1917, nr 71, s. 3.
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W przeciwieñstwie do cenzusowych samorz¹dów, nowe by³y silnie upolitycznione46. Potwierdza³y to ju¿ deklaracje poszczególnych frakcji odczytane
na pierwszym posiedzeniu rady miejskiej. Najwiêcej miejsca zajmowa³y
w nich problemy polityki ogólnej, a nie sprawy miejskie. Karol Lander, który
wyg³osi³ owiadczenie w imieniu socjaldemokratów, wzywa³ przede wszystkim do wyrzeczenia siê zaborów i zawarcia pokoju bez aneksji i kontrybucji.
Kadeci za skupili siê na podwa¿aniu wyników wyborów do rady twierdz¹c,
¿e zosta³y oparte na z³ej ordynacji wyborczej. Poszczególne grupy zaczê³y
dopominaæ siê o prawa narodowe. Najmniej mówiono o sprawach miejskich.
Deklaracja radnych Polaków z listy narodowej odczytana przez Ignacego
Witkiewicza mówi³a, ¿e ich g³ównym celem bêdzie d¹¿enie do obrony i rozwoju narodowych, kulturalnych, religijnych i spo³ecznych interesów polskich,
a zw³aszcza warstw pracuj¹cych naszej ludnoci47. Natomiast S. Heltman
w imieniu frakcji radnych ZSP mówi³: Demokratyzacja spo³eczeñstwa wyprowadza na widowniê szerokie masy pracuj¹ce, jako nowy czynnik twórczy
do którego nale¿y przysz³oæ. Maj¹c mandat polskiej klasy pracuj¹cej, pójdziemy drog¹, jak¹ wskazuje nam zrozumienie jej potrzeb, interesów i roli
dziejowej. [...] Odcinaj¹c siê od wszystkich, nie licz¹cych siê z wymogami
¿ycia, staraj¹ siê utrzymaæ je w dawnych formach i ³¹cz¹c siê we wspólnym
wysi³ku z nowymi twórczymi pierwiastkami, widzimy w tym najlepsze zabezpieczenie praw i interesów zarówno polskiej klasy pracuj¹cej, jak i ca³ego
Narodu Polskiego48.
W kwestiach polityki ogólnokrajowej, jak wynika z protoko³ów posiedzeñ
rady miñskiej, przedstawiciele obydwu frakcji polskich mieli zwykle odmienne zdanie. Kiedy polscy socjalici poparli ideê wys³ania przedstawicieli rady
miejskiej na Naradê Demokratyczn¹ w Piotrogrodzie (12 IX 1917 r.), to radni
w frakcji narodowej ostro protestowali przeciwko temu, wysuwaj¹c argument, ¿e samorz¹d lokalny nie powinien anga¿owaæ siê w dzia³ania ¿adnych
partii politycznych49.
Zadaniem skromnej reprezentacji Polaków w samorz¹dzie miñskim by³a
obrona polskich interesów. Nawet na tym polu dzia³ania obydwie frakcje
polskie nie potrafi³y siê porozumieæ. O ile jeszcze by³y one zwolennikami
wprowadzenia szkolnictwa miejskiego w jêzykach narodowych, o tyle zatargi
powodowa³a ju¿ kwestia, czy jej wieckoæ ma polegaæ na wyrugowaniu nauczania religii. Radni z frakcji narodowej uwa¿ali, ¿e ksiê¿a musz¹ uczyæ
46

Ju¿ na pierwszym posiedzeniu okaza³o siê, ¿e bolszewicy mieli nadziejê wykorzystaæ
radê miejsk¹ do rozszerzenia wp³ywów Rady Delegatów Robotniczyc i ¯o³nierskich i miejsce
konfrontacji ze strukturami Rz¹du Tymczasowego. K. Lander protestowa³ wówczas przeciwko
wysy³aniu przedstawicieli rady na Naradê Pañstwow¹ w Moskwie zwo³ane przez ten¿e rz¹d,
czyli de facto nie uznawanie go. Wniosek ten zosta³ jednak odrzucony. NHAB, 24, 1, 3659, k. 34,
Protoko³ wnieoczeriednogo zasiedanija MGD 9 IX 1909.
47 Pierwsze posiedzenie nowej rady miejskiej, Dziennik Miñski, 1917, nr 36, s. 2; Owiadczenie polskie w radzie miejskiej, Dziennik Miñski, 1917, nr 37, s. 3.
48 NHAB, f. 24, op. 1, d. 3668, k. 5, Przemówienie S. Heltmana.
49 NHAB, f. 24, op. 1, d. 3659, k. 34, Protoko³ wnieoczeriednogo zasiedanija MGD
9 IX 1909.
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religii, bo innej szko³y nie zaakceptuj¹ rodzice. Socjalici za ostro protestowali przeciwko temu. 11 wrzenia 1917 r. na wniosek M. Porowskiego postanowiono powo³aæ w komisji do spraw owiatowych podkomisje narodowe. By³
to po³owiczny sukces, gdy¿ socjalistyczna wiêkszoæ odpowiednio podzieli³a
miejsca. Polacy z frakcji narodowej mieli otrzymaæ dwa miejsca, a socjalici
a¿ 4. M. Porowski wyst¹pi³ z propozycj¹, aby podzieliæ siê miejscami po
równo, czyli po 3. Gdy ugoda zosta³a odrzucona, ko³o polskie na znak protestu nie delegowa³o do podkomisji polskiej swoich przedstawicieli. W tej sytuacji weszli do niej jedynie polscy socjalici: S. Heltman, Jadwiga Moszyñska,
Julian Bassak z listy ZSP oraz L. Skar¿yñski z listy socjaldemokratycznej50.
Na tym samym posiedzeniu M. Porowski broni³ równie¿, tym razem skutecznie, prawa Bia³orusinów do otwierania samrz¹dowych szkó³ bia³oruskojêzycznych, przeciwko czemu protestowali radni z listy rosyjskiej.
W listopadzie 1917 r. w radzie miejskiej powsta³ spór w kwestii jêzyków
urzêdowych. Ostatecznie postanowiono, ¿e sprawy urzêdowe bêdzie mo¿na
za³atwiaæ w ka¿dym, jeli mówi nim co najmniej 5% mieszkañców. Za tak¹
opcj¹ opowiedzia³y siê oba kluby polskie. Heltman podkrela³ przy tym, ¿e
z prawa tego nale¿y korzystaæ z rozs¹dkiem, aby nie dezorganizowaæ prac
ró¿nych instytucji51.
Radni Polacy na forum rady miejskiej protestowali przeciwko ³amaniu
praw spo³ecznoci polskiej, np. 31 sierpnia 1917 r. M. Porowski wyrazi³ oburzenie z powodu konfiskaty Gazety Polskiej52.
Po rewolucji padziernikowej, 27 padziernika 1917 r. miñscy bolszewicy
wystosowali zaproszenie do rady miejskiej, aby ta wys³a³a swoich przedstawicieli do Rady Delegatów Robotniczych i ¯o³nierskich, która og³osi³a przejêcie pe³ni w³adzy w Miñsku. Zdecydowana wiêkszoæ radnych, równie¿ z grona socjalistów, wypowiedzia³a siê jednak wrogo wobec tej instytucji. I. Mietlin mówi³ wówczas, ¿e tylko rada miejska ma mandat do sprawowania
w³adzy, gdy¿ zosta³a wybrana w demokratycznych wyborach, w przeciwieñstwie do Rady Delegatów. A. Fomin z kolei uzna³ bolszewików za zwyk³ych
awanturników. Nawet przedstawiciel mienszewików L. Skar¿yñski uzna³
Radê Delegatów Robotniczych i ¯o³nierskich za wroga demokracji, którego
nale¿y zlikwidowaæ53. Wystêpuj¹cy tym razem we w³asnym imieniu M. Porowski, nawo³ywa³ do poparcia Komitetu Ocalenia Rewolucji Frontu Zachodniego w Miñsku. Co ciekawe tym razem w podobnym tonie wypowiada³ siê
S. Heltman, który by³ reprezentantem pogl¹dów PPS  Lewica. Stwierdzi³,
¿e nie jest zwolennikiem kolejnej rewolucji, gdy¿ rozbija front rewolucyjny
50 NAB, f. 60, op. 3, d. 744, k. 10, Protoko³ zasiedanija MGD
11 IX 1917; Negatywnie
o stosunku rady miejskiej w Miñsku do instytucji polskich wypowiada³ siê m.in. Micha³ Korwin
Kossakowski, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sygn. III4, Diariusz Micha³a
Stanis³awa Kossakowskiego, t. 2; D. Tarasiuk, Miêdzy nadziej¹ , s. 176177.
51 NHAB, f. 24, op. 1, d. 3659, k. 183, Protoko³ zasiedanija MGD
20 XI 1917.
52 Ibidem, k. 3132, Protoko³ zasiedanija MGD
31 VIII 1917.
53 Ibidem, k. 135, Protoko³ zasiedanija MGD
27 X 1917.
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i umacnia pozycjê bur¿uazji. W zwi¹zku z tym zaproponowa³, aby rada miejska wys³a³a swoich przedstawicieli do wspomnianego ju¿ Komitetu Ocalenia
Rewolucji, który mia³ przyczyniæ do zorganizowania rz¹du opartego na rodowiskach rewolucyjno-demokratycznych. Na innym stanowisku stali zwolennicy SDKPiL, których reprezentantem w radzie miasta by³ S. Berson. Ten
z radoci¹ wita³ przejêcia w³adzy przez bolszewików. Ostatecznie rada miejska delegowa³o swoich przedstawicieli (A. Wajnsztejna i P. Kaszczenkê) do
Komitetu Ocalenia Rewolucji54. Nie mia³o to jednak wiêkszego znaczenia,
gdy¿ wspomniany komitet upad³ w ci¹gu tygodnia. Pomimo to rada miejska
nie uzna³a w³adzy bolszewickiego Komitetu Wojenno-Rewolucyjnego55.
M. Porowski na pocz¹tku 1918 r. zauwa¿y³, ¿e rewolucja rosyjska mia³a dwie
strony polityczn¹, z któr¹ identyfikowali siê Polacy i socjaln¹, której byli
przeciwni56.
Kontynuacj¹ tego antybolszewickiego kierunku polityki samorz¹du by³o
zorganizowanie 28 listopada 1917 r. uroczystego posiedzenia rady miejskiej
z okazji pierwszego posiedzenia Dumy Pañstwowej. M. Porowski reprezentuj¹cy ko³o polskie mówi³ wtedy, i¿ Polacy wi¹¿¹ du¿¹ nadziejê z dzia³alnoci¹
tej nowej instytucji, która jako jedyna mog³a uchroniæ kraj od anarchii.
W s³aboci Rosji widzia³ te¿ niebezpieczeñstwo, i¿ Polacy w odbudowie niepodleg³oci bêd¹ musieli podporz¹dkowaæ siê Niemcom. Przeciwko rezolucji
nawo³uj¹cej do obrony Konstytuanty wyst¹pili jedynie bolszewicy oraz polscy
socjalici57. Kolejnym starciem radnych z bolszewikami, by³ protest przeciwko rozpêdzeniu w grudniu 1917 r. I Zjazdu Wszechbia³oruskiego w Miñsku58.
Bolszewicy zaczêli bojkotowaæ radê miejsk¹ w Miñsku. To stworzy³o wra¿enie, ¿e nabra³a ona bardziej prawicowego charakteru. 4 stycznia 1918 r.
w posiedzeniu, na którym wybierano jej przedstawicieli do Ziemstwa Gubernialnego uczestniczy³o jedynie 50 radnych, z tego tylko 15 socjaldemokratów. Dziêki temu wród czterech wybranych delegatów znalaz³ siê przedstawiciel polskiej frakcji narodowej, Wiktor Janczewski, chocia¿ otrzyma³ tylko
7 g³osów59.
W tej sytuacji od stycznia 1918 r. bolszewicy przyst¹pili do systematycznego likwidowania tych rad miejskich, nad którymi nie mieli pe³nej kontroli60. W Miñsku radê miejsk¹ rozwi¹zano na mocy dekretu przewodnicz¹cego
Miñskiej Rady Delegatów Robotniczych i ¯o³nierskich K. Landera z 22 stycznia 1918 r. Jej zadania przej¹³ specjalny tymczasowy specjalny komisarz
54

NAB, f. 60, op. 3, d. 744, k. 2226, Protoko³ zasiedanija MGD 27 X 1917.
Ibidem, k. 42, Protoko³ zasiedanija MGD 6 XI 1917.
56 NHAB, f. 24, op. 1, d. 3672, k. 22v, Protoko³ zasiedanija MGD
8 I 1918.
57 NHAB, f. 24, op. 1, d. 3659, k. 217, Protoko³ tor¿estwiennogo zasiedanija MGD
28 XI
1917.
58 NHAB, f. 24, op. 1, d. 3672, k. 22v, Protoko³ zasiedanija MGD
18 XII 1917.
59 Ibidem, k. 1010v, Protoko³ zasiedanija MGD
4 I 1918.
60 I. Ihnacienka, Kastrycznickaja rewalucyja na Bie³arusi, Bia³oruski Histaryczny Czasopis, 1997, ssz. 4, s. 30.
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Waszkiewicz, maj¹cy do pomocy 11-osobowe kolegium do spraw miejskich61.
Pretekstem do zamkniêcia by³ zarzut zbytniego upolitycznienia i kontrrewolucyjnoci. Protesty rady i wielu organizacji nie mog³y przynieæ ¿adnego
skutku, gdy¿ si³a sta³a po stronie bolszewików62.
19 lutego 1918 r. bolszewicy w popiechu opucili Miñsk. Powsta³y sprzyjaj¹ce okolicznoci do wznowienia dzia³alnoci samorz¹du miejskiego. By³o to
dosyæ ³atwe, gdy¿ przedstawiciele polskich i bia³oruskich formacji wojskowych, które kontrolowa³y wówczas sytuacjê w miecie, uzna³y radê miejsk¹
za jedyn¹ legaln¹ w³adzê cywiln¹ w miecie. Jazep Waronka, przewodnicz¹cy
Bia³oruskiego Komitetu Wykonawczego Rady I Zjazdu Wszechbia³oruskiego,
wystêpuj¹cy 20 lutego na forum rady miejskiej stwierdzi³, ¿e w³adza w miecie powinna nale¿eæ do dotychczasowego samorz¹du, ale powiêkszonego
o przedstawicieli organizacji bia³oruskich. W podobnym duchu wypowiedzia³
siê przedstawiciel innych organizacji bia³oruskich Pawe³ Aleksiuk. Powo³uj¹c
siê na fakt, i¿ gospodarzem tego kraju jest naród bia³oruski prosi³ o zwiêkszenie reprezentacji bia³oruskiej w radzie miejskiej o 6 radnych.
Rada miejska Miñska utworzy³a tego dnia Komitet Bezpieczeñstwa Publicznego, w sk³ad którego weszli równie¿ Polacy (Stanis³aw Chrz¹stowski
i Stanis³aw Zaniewski)63.
Nastêpnego dnia, 21 lutego, nawi¹zano kontakty w przedstawicielami
wojsk niemieckich, które wkroczy³y do Miñska i zezwoli³y na dalsz¹ dzia³alnoæ istniej¹cej rady miejskiej. Wys³uchano równie¿ A. Smolicza, który poinformowa³ o powstaniu bia³oruskiego Sekretariatu Ludowego i wydaniu przez
niego tzw. pierwsz¹ hramotê Do narodów Bia³orusi64. Obecni na sali Polacy,
Konstanty Demidecki-Demidowicz, M. Jankowski witali z radoci¹ ruch bia³oruski, jednoczenie nie za bardzo orientuj¹c, w czyim imieniu wystêpowa³
A. Smolicz65.
Ponownie kwesti¹ bia³orusk¹ rada miejska zajmowa³a siê 18 marca 1918 r.
K. Demidecki-Demidowicz mówi³ wówczas, ¿e Polacy zawsze uwa¿ali naród
61 Kronika, Goniec Miñski, 1918, nr 1, s. 4; Dekret o rozpuszczeniu Miñskiej Dumy
Miejskiej (22 I 18 r.), Polska Prawda, 1918, nr 65, s. 4; K rospusku gor. dumy, Utriennaja
Minskaja Gazeta, 1918, nr 1942; Pobieda socjalisticzeskoj riewolucji i uprocznienije sowietskoj
w³asti w Bie³orussii, t. 2, (oktiabr 1917mart 1918), Miñsk 1957, 813816; E. I. Niestierienko,
W. P. Osmo³owskij, Sowiety Bie³orussii. Oktiabr 1917janwar 1919, Miñsk 1989, s. 37. Tam spis
rad miejskich zlikwidowanych przez bolszewików.
62 Z rady miejskiej, Goniec Miñski, 1918, nr 1, s. 2; NHAB, f. 24, op. 1, d. 3672, k. 54v,
Protoko³ zasiedanija MGD 22 I 1918.
63 NHAB, f. 24, op. 1, d. 3672, k. 9495, Protoko³ zasiedanija MGD
20 II 1918; Biblioteka Uniwersytetu Jagielloñskiego w Krakowie, sygn. 9818 III, J. Osmo³owski, Wspomnienia z lat
19141921, t. 2, s. 483; Wczera w Miñskie, Minskij Go³os, 1918, nr 2646, s. 1; W radzie
miejskiej, Goniec Miñski, 1918, nr 12, s. 2.
64 D. Tarasiuk, Kwestia bia³oruska w pogl¹dach miñskich Polaków (19171918) (w:) Nacyjanalnyja pytanni: Materyja³y III Mi¿narodnaha kanhresa bie³arusistau Bie³aruskaja kultura
u dyjalohu cywilizacyj (Miñsk, 2125 maja, 47 nie¿nia 2000 h.), red. E. Dubieniecki i in.,
Miñsk 2001, s. 191.
65 NHAB, f. 24, op. 1, d. 3672, k. 106106v, Protoko³ zasiedanija MGD
8/21 II 1918.
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bia³oruski za gospodarzy tego kraju. Polacy maj¹ nadziejê, ¿e Bia³orusini
przyznaj¹ prawa mniejszociom narodowym. Wród 10 wybranych do rady
bia³oruskiej znaleli siê m.in. W. Janczewski i W. Korzon66.
Po og³oszeniu niepodleg³oci przez Bia³orusinów, popsu³y siê stosunki
rady miejskiej w Miñsku z w³adzami Bia³oruskiej Republiki Ludowej. Na
prze³omie kwietnia i maja 1918 r. konwent seniorów odwo³a³ swoich przedstawicieli z Rady BRL67.
Wznowienie dzia³alnoci rad miejskich wybranych w 1917 r. nie podoba³o
siê wielu Polakom. Przeszkadza³ im ich lewicowy charakter. Wysuwano argument, ¿e rada nie ma prawa decydowania o sprawach miejskich, gdy¿ lewicowi radni reprezentuj¹ jedynie ¿o³nierzy i uchodców68. Szczególne oburzenie
czêci spo³ecznoci polskiej wywo³a³o zorganizowanie przez tamtejszy samorz¹d miejski obchodów rocznicy rewolucji lutowej69.
W tej sytuacji dzia³alnoæ samorz¹du by³a w znacznym stopniu utrudniona. Dochodzi³o do aresztowañ radnych, m.in. w marcu 1918 r. ¿o³nierze
polscy wraz z niemieckimi zatrzymali radnych z polskiej frakcji socjalistycznej S. Heltmana i Witolda Falkowskiego. Protesty w³adz miejskich nie by³y
traktowane powa¿nie przez dowództwo polskie jak i niemieckie70.
W koñcu spory w Miñsku rozstrzygnêli Niemcy. 25 maja 1918 r. zmusili
oni P. Kaszczenkê do ust¹pienia ze stanowiska. Jego miejsce zaj¹³ S. Chrz¹stowski jako komisarz w³adz niemieckich przy samorz¹dzie miejskim z prawami prezydenta miasta71. W odpowiedzi na protesty Niemcy rozwi¹zali
samorz¹d 31 V 1918 r. Jego miejsce zajê³a mianowana przez w³adze okupacyjne Rada Zaufania72.
Reasumuj¹c rozwa¿ania na temat demokratyzacji samorz¹du miejskiego
w Miñsku, mo¿na stwierdziæ, i¿ Polacy wziêli w nim udzia³ na miarê swoich
mo¿liwoci. Obydwa polskie komitety wyborcze uzyska³y reprezentacjê adekwatn¹ do nastrojów panuj¹cych w tamtym okresie wród spo³ecznoci.
W dzia³alnoci samorz¹dowej, w której olbrzymi¹ rolê odgrywa³a polityka,
66
67

s. 127.

Ibidem, k. 178, Protoko³ zasiedanija MGD 18 III 1918.
Bie³aruskaja Rada i Mienskaja garadzkaja duma, Wolnaja Bie³aru, 1918, nr 16,

68 W. O., W³adze miejscowe, Dziennik Miñski, 1918, nr 35, s. 1; Miñska municypalnoæ,
Placówka, 1918, nr 49, s. 3; CAW, Formacje Wschodnie, sygn. 122.2.51, k. 28, Proszenije
gospodinu komiendantu goroda Bobrujsk 23 III 1918.
69 NHAB, f. 24, op. 1, d. 3672, k. 173, ¯urna³ MGD
11 III 1918; Wierni synowie rewolucji
rosyjskiej, Placówka, 1918, nr 52, s. 1; Wierni synowie rewolucji rosyjskiej, Placówka, 1918,
nr 52, s. 1.
70 NAB, f. 1, op. 1, d. 7066, k. 4, Pismo gorodskoj go³owy g. Miñska P. Kaszczenki
19 III
1918; k. 16, Pismo Polskiej Komendantury w Miñsku 20 III 1918.
71 Wa¿nyja pieremieny w Miñsku, Wolnaja Bie³aru, 1918, nr 2021, s. 158. Tygodnik ten
z radoci¹ przyj¹³ usuniêcie P. Kaszczenki. Pisano musimy powiedzieæ jemu na po¿egnanie:
Idcie sobie! Jedcie tam, sk¹d przyjechalicie. ( ) przez Orszê do Rosji. Bia³orusini liczyli te¿,
¿e S. Chrz¹stowski zwi¹¿e siê z ich ruchem.
72 NAB, f. 60, op. 3, d. 746, k. 78, ¯urna³ MGD
27 V 1918.; NHAB, f. 1, op. 1, d. 7059,
k. 26, Der Deutsche Stadthauptmann; k. 30, Raspora¿enije ot 31 V 1918 g. O rospuskie MGD.
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wiêkszoæ radnych Polaków sta³a na stanowisku obrony interesów narodowych. Konflikty pomiêdzy nimi rodzi³y natomiast kwestie zwi¹zane z wydarzeniami rewolucji rosyjskich i ich stosunkiem do bolszewików.
SUMMARY
Between 1917 and 1918, Poles participated on the City Council of Minsk as
much as they could, obtaining a representation appropriate to the feelings prevailing
at that period among the Polish community. As far as the activity of the selfgovernment is concerned, in which an enormous role was played by politics, most of
the Polish councillors took positions defending national interests. Conflicts between
them were caused by issues related to the events of the Russian revolution and by
their attitude towards the Bolsheviks.
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OCHOTNICY POLONII AMERYKAÑSKIEJ
PODCZAS WOJEN WIATOWYCH
 PROBLEMY I NIEPOWODZENIA
Od pocz¹tku I wojny wiatowej w rodowiskach Polonii amerykañskiej
krystalizowa³a siê myl o wsparciu czynem orê¿nym walki narodowowyzwoleñczej Polaków. Animatorem zamierzeñ wojskowych by³ przede wszystkim
 obok Zwi¹zku Wojsk Polskich i Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej  Zwi¹zek
Soko³ów Polskich w Stanach Zjednoczonych. W 1915 r. inicjatywê utworzenia
legionu polskiego przy armii kanadyjskiej przedstawi³ dzia³acz skautingu
Andrzej Ma³kowski. Szczególne zas³ugi dla urzeczywistnienia tej idei po³o¿y³
Ignacy Jan Paderewski, który nawi¹za³ bezporedni kontakt z prezydentem
Woodrow Thomasem Wilsonem i rzuci³ has³o sformowania stutysiêcznej armii.
Przychylny klimat polityczny dla sprawy polskiej nast¹pi³ dopiero
w 1917 r., kiedy rosyjski Rz¹d Tymczasowy 30 marca wyda³ manifest,
w którym zapowiada³ utworzenie niepodleg³ego pañstwa polskiego, a Stany
Zjednoczone 6 kwietnia znalaz³y siê w stanie wojny z Niemcami. Wydarzenia
te umo¿liwi³y podjêcie konkretnych dzia³añ ze strony w³adz francuskich na
rzecz tworzenia polskich oddzia³ów wojskowych.
20 maja rz¹d francuski powo³a³ Misjê Wojskow¹ Francusko-Polsk¹, na
czele której stan¹³ emerytowany genera³ francuski Louis Archinard. Jej celem by³o wspó³dzia³anie z zainteresowanymi organami francuskich w³adz
w sprawach rekrutacji i organizacji wojska polskiego we Francji. W dniu
4 czerwca prezydent Raymond Poincaré wyda³ dekret o powo³aniu we Francji autonomicznej armii polskiej pod polskim sztandarem, ale pod dowództwem operacyjnym francuskim.
Wobec nik³ych rezultatów rekrutacji do armii polskiej na terenie Francji,
prawdziwe nadzieje pok³adano w Polonii amerykañskiej. Postêpem w sprawie formowania armii polskiej by³o te¿ umo¿liwienie Polakom sprawowania
politycznego kierownictwa nad oddzia³ami przez ukonstytuowany 15 sierpnia
w Lozannie Komitet Narodowy Polski. Zosta³ uznany przez koalicjê, w tym
Stany Zjednoczone w dniu 10 listopada 1917 r.
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Akcja przygotowawcza trwa³a 8 miesiêcy, a sam werbunek 16 miesiêcy.
W pracach aktywnie uczestniczy³o 3024 agitatorów zrzeszonych w 520 komitetach. Najbardziej efektywny by³ zaci¹g w rodowiskach polonijnych na
wschodzie Stanów Zjednoczonych, sk¹d pochodzi³o 68% ogó³u ochotników1.
£¹cznie w Ameryce Pó³nocnej zwerbowano 22395 mê¿czyzn, wród których
agitatorzy  osoby zaanga¿owane w propagowanie ochotniczego zaci¹gu
 stanowili 13,5%.
Transport pierwszych 1200 ochotników z Kanady do Bordeaux we Francji odp³yn¹³ 16 grudnia 1917 r. 23 maja 1918 r. do Francji przerzucono ju¿
oko³o 15 tys. ochotników. £¹cznie z obozów æwiczebnych w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych przerzucono do Francji 20 720 osób.
Nap³yw ¿o³nierzy z Ameryki umo¿liwi³ utworzenie we Francji oddzia³ów
Wojska Polskiego. 10 stycznia 1918 r. powo³a³ 1 pu³k strzelców polskich pod
dowództwem pp³k. Jasiñskiego, a 10 kwietnia tego¿ roku stan oddzia³ów
polskich wynosi³ ju¿ 204 oficerów i 10 638 szeregowych, co pozwoli³o na
utworzenie 1 dywizji piechoty, kawalerii, artylerii, oddzia³ów technicznych,
s³u¿b pomocniczych i lotnictwa.
10 czerwca 1918 r. 1 pu³kowi strzeleckiemu zosta³a powierzona obrona
pododcinka, w okolicach Reims, o kryptonimie Fabert. 14 lipca stoczy³ on
ciê¿kie boje pod Saint Hilaire le Grand, gdzie poleg³o oko³o 100 ¿o³nierzy,
a oko³o 500 zosta³o rannych. Gratulacje z odniesionego zwyciêstwa z³o¿y³
Polakom naczelny dowódca wojsk alianckich marsza³ek Ferdinand Foch.
Od 19 kwietnia 1919 r. oddzia³y polskie by³y przewo¿one z Francji do
Polski transportem kolejowym przez Niemcy. Operacja trwa³a do czerwca,
a transportów by³o ³¹cznie 383. Czêæ oddzia³ów walczy³a na froncie ukraiñskim, gdzie wielu ochotników z Ameryki poleg³o, b¹d zosta³o rannych.
W styczniu 1920 r. niektóre jednostki wojskowe obsadza³y Pomorze i dokona³y zalubin Polski z Morzem Ba³tyckim.
Akcja demobilizacyjna ochotników z wychodstwa polskiego w Ameryce
rozpoczê³a siê 30 lipca 1919 r., na podstawie dekretu wydanego przez Józefa Pi³sudskiego. Szczegó³y dotycz¹ce jej przebiegu regulowa³a instrukcja
z 2 wrzenia wydana przez Ministerstwo Spraw Wojskowych. Z armii mieli
byæ zwolnieni podoficerowie i szeregowcy, którzy nie podlegali ustawie
o tymczasowym obowi¹zku s³u¿by wojskowej. Nie byli natomiast objêci na
tym etapie oficerowie i specjalici wojskowi.
Przedsiêwziêcia demobilizacyjne mia³y siê rozpocz¹æ dopiero po uzgodnieniu z rz¹dami spraw organizacyjnych zwi¹zanych z wyjazdem. Do tego
czasu ¿o³nierze mieli zostaæ przydzieleni do batalionów zapasowych2 jako
1 ZN im Ossoliñskich we Wroc³awiu, Zbiory gen. Sosnkowskiego, t. 16515, Charakterystyka akcji werbunkowej w Stanach Zjednoczonych do Wojska Polskiego w 1917r.
2 Do zadañ formacji zapasowej nale¿a³o przede wszystkim: prowadzenie ewidencji wraz
z wystawianiem ksi¹¿eczek wojskowych i zbieraniem danych dotycz¹cych demobilizowanego;
wydawanie ¿o³nierzom dokumentów demobilizacyjnych; zaopatrzenie w ubrania cywilne lub
wyp³acanie ekwiwalentu pieniê¿nego; odsy³anie zdemobilizowanych do domów lub specjalnych
obozów; przekazywanie dokumentacji Powiatowym Komendom Uzupe³nieñ.
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instruktorzy. Dla pragn¹cych powróciæ do swych ojczyzn zosta³a utworzona
stacja zborna w Skierniewicach, do której wkrótce zg³osi³o siê oko³o 1000
ochotników ze Stanów Zjednoczonych3.
Zak³adano, ¿e demobilizacja zostanie przeprowadzona w ci¹gu trzech
miesiêcy. By³o to niemo¿liwe, gdy¿ rz¹d polski nie dokona³ uzgodnieñ z w³adzami Stanów Zjednoczonych. Wyjazd halerczyków opóniali równie¿ dowódcy oddzia³ów liniowych, którzy zdawali sobie sprawê, ¿e armia traci dobrych
i zaprawionych w bojach ¿o³nierzy. Na przyk³ad dowódca 13 Dywizji Piechoty
gen. Jan Romer w rozkazie z 21 marca 1920 r. pisa³: [...] wiêksza czêæ
oficerów i szeregowych w sk³ad jej wchodz¹cych [13 Dywizji Piechoty
 przyp. J.S.], pochodzi z Ameryki i odejcie ich spowoduje katastrofaln¹
wprost dezorganizacjê ca³ej dywizji. Wobec tego proponujê Wam, oficerom
obywatelom amerykañskim i niemaj¹cym ¿on i dzieci, pozostanie w szeregach dywizji a¿ do chwili zakoñczenia wojny obecnej. Wszyscy oficerowie,
którzy zechc¹ w myl powy¿szego nadal w armii polskiej s³u¿yæ, przed³o¿¹ mi
drog¹ s³u¿bow¹ do dnia 28 bm. odpowiednie zobowi¹zanie4.
Zgrupowanych w Nieborowie pod Skierniewicami ¿o³nierzy poddawano
rozmaitym zabiegom organizacyjnym i higienicznym. W pierwszym etapie
kompletowane by³y dokumenty wyjazdu. Po dwóch tygodniach pobytu halerczycy byli przewo¿eni do obozu w Grupie ko³o Grudzi¹dza, gdzie ponownie
pod cis³ym nadzorem Amerykanów, byli poddawani dezynfekcji5. Procedury
te wynika³y z obawy przed rozprzestrzenianiem chorób zakanych, zw³aszcza
wybuchem epidemii tyfusu.
Warunki w obozie pod Skierniewicami by³y kiepskie. Brakowa³o dogodnych pomieszczeñ i dobrego wy¿ywienia. Upada³o morale ¿o³nierzy, interweniowa³ Zwi¹zek Soko³ów Polskich w Ameryce. W pimie do pos³a RP
w Waszyngtonie Kazimierza Lubomirskiego z 19 stycznia 1920 r. pisano:
Dosz³y nas smutne wieci z Ojczyzny, ¿e m³odzie¿ polska, która [...] pospieszy³a w szeregi [...] Armii Polskiej [...] pozostaje bez wszelkiej opieki i rodków do ¿ycia [...], a do Ameryki z powrotem dostaæ siê nie mo¿e z powodu
rodków do przewozu6.
Z³ych nastrojów wród wychodstwa polskiego nie zmieni³y wysi³ki
w³adz wojskowych. Sokolstwo z Ameryki nadal uwa¿a³o, ¿e: B³¹ka siê tedy
ta m³odzie¿ po ró¿nych miejscowociach Polski, zdana na ³askê losu i po³yka
3 T. Radzik, Amerykañscy ochotnicy B³êkitnej armii, w: Polonia w walce o granice Rzeczypospolitej 19141921, pod red. A. Kosseckiego, Pu³tusk 1999, s. 175.
4 Czyn zbrojny wychodstwa polskiego w Ameryce. Zbiór dokumentów i materia³ów historycznych, Warszawa 2000, s. 477.
5 Pierwsze transporty z obozu w Nieborowie, a póniej i z obozu w Pomiechówku by³y
kierowane bezporednio do Gdañska, sk¹d po odprawieniu odp³ywa³y do Ameryki. Pod wp³ywem ¿¹dañ Amerykanów, obawiaj¹cych siê epidemii tyfusu, zorganizowano obóz specjalny
w Grupie, w którym demobilizowani przechodzili przynajmniej dwunastodniow¹ kwarantannê.
6 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, t. 2287, Pismo do pos³a RP w Waszyngtonie
z 19.01.1920 r., k. 50 i 51.
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³zy cisn¹ce siê do oczu, ¿e ta Matka  Ojczyzna, do której têsknili i na
ratunek tak ochoczo biegli, tak po macoszemu ich traktuje7.
O bardzo trudnych warunkach ¿ycia w obozie w Grupie, w koñcowym
okresie pobytu ochotników z Ameryki w Polsce G³os Pomorski z 4 lutego
1922 r. donosi³: [...] w letnich barakach czeka obecnie oko³o 700 Hallerczyków na odjazd do Ameryki. Wiêksza czêæ tych ludzi czeka ju¿ od stycznia
1921 roku [...] czekaj¹ w op³akanych stosunkach i warunkach [...] [Dalej
przytaczano s³owa ochotnika  przyp. J.S.]: Czujemy siê jak na wygnaniu.
Pocz¹tkowo karmiono nas mo¿liwie, obecnie od¿ywianie nasze jest o wiele
gorsze [...] Pod wzglêdem umundurowania wygl¹damy jak ¿ebracy [...]
W takich warunkach oczekujemy transportu, zapomniani nie tylko przez
w³adze wojskowe, ale przez ca³e spo³eczeñstwo polskie [...] Przybylimy ochoczo zza Oceanu, by spe³niæ obowi¹zek wobec Ojczyzny, porzucilimy domy
rodzinne, maj¹tki, dobrobyt, a dzi po spe³nieniu obowi¹zku obywatela polskiego oczekuj¹c tutaj ju¿ 12 miesiêcy, tracimy najlepszy czas i najlepsze si³y,
jakie nam jeszcze pozosta³y8.
Nale¿y podkreliæ, ¿e dla wielu ochotników z Ameryki pobyt w obozach
by³ niezrozumia³y. Czêsto nie mogli oni zrozumieæ, dlaczego opuszczaj¹ szeregi wojska i to w chwili gdy toczy siê wojna. Drudzy opuszczali kraj w przewiadczeniu, ¿e spe³nili swój patriotyczny obowi¹zek.
Do szczególnej grupy nale¿y zaliczyæ tych ochotników, którzy w zwi¹zku
z postêpami ofensywy bolszewickiej na Warszawê kolejny raz zadeklarowali
chêæ wst¹pienia do Wojska Polskiego. Znaleli siê oni m.in. w 12 kompanii
2 Brygady Syberyjskiej i w Armii Ochotniczej broni¹cej Warszawy. Wkrótce
oni równie¿ zostali zdemobilizowani.
Opuszczaj¹cych Polskê halerczyków Naczelny Wódz ¿egna³ rozkazem
z dnia 18 marca 1920 r. Czytamy w nim: Oddani pracy przy olbrzymich
warsztatach Stanów Zjednoczonych, otoczeni bogatym rozkwitem ¿ycia
i przepychem wspania³ych warunków, oraz nieobliczalnych mo¿liwoci, jakich tyle nastrêcza Ameryka, na pierwszy g³os, na pierwsze wezwanie Polski
porzucilicie wszystkie korzystne widoki przysz³oci i wst¹pilicie do polskich
szeregów. [...] To w³anie najwiêtsze uczucie mi³oci do Ojczyzny kaza³o
Wam wybraæ szare szeregi. To uczucie mi³oci do Ojczyzny, w ka¿dym Polaku
obecne i najwy¿sze, kaza³o wam prze³amaæ wszelkie trudnoci i przybyæ tu,
aby walczyæ o wolnoæ tej ziemi. [...] Walk¹ i trudem, cierpieniem i krwi¹
odnowilicie wiêzy, jakie was ³¹cz¹ z Polsk¹9.
W trakcie przygotowañ do pierwszego odjazdu halerczyków do Nowego
Jorku 19 marca przyby³ tam z Francji statek Rochambeau, na pok³adzie
którego by³o 150 ¿o³nierzy Armii B³êkitnej. Wywo³a³o to zdziwienie w Posel7

AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, t. 2287, k. 50.
CAW I.300.1.231, Artyku³ pt. G³os rozpaczy b. Halerczyków zamieszczony w G³osie
Pomorskim z 4.02.1922r.
9 Czyn zbrojny..., s. 479.
8
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stwie RP i konsternacjê rodowisk polonijnych, gdy¿ ¿o³nierzami tymi nie
mia³ kto siê zaj¹æ. Nie mieli oni pieniêdzy na powrót do domów i opowiadali
o z³ych warunkach s³u¿by w Polsce10. Naczelne Dowództwo WP ponagla³o
dowódców odpowiedzialnych za demobilizacjê. Chodzi³o o wykorzystanie
mo¿liwoci odes³ania zwalnianych ¿o³nierzy na amerykañskich transportowcach i unikniêcie kosztów transportu przez pañstwo polskie. Dopiero podczas
pierwszego transportu ochotników na pok³adzie Antigone, na dwa dni
przed dop³yniêciem do Nowego Jorku tj. 16 kwietnia, uda³o siê wynegocjowaæ
kwoty demobilizacyjne. Poselstwo RP podjê³o siê pokrycia kosztu utrzymania
¿o³nierzy w obozie Camp Dix w USA, zap³acenia za przejazd kolej¹ do miejsca zamieszkania i wyp³acenia ka¿demu szeregowemu po 10 $ bonusu, czyli
jednorazowego zasi³ku, a oficerom po 20 $. Wydzia³ Narodowy Polski zobowi¹za³ siê za wyp³aciæ ka¿demu szeregowemu po 15 $ bonusu, a oficerom po
30 $. £¹cznie wiêc ka¿dy szeregowy otrzyma³ bilet kolejowy do domu i 25 $,
a oficerowie bilet i po 50 $11.
Akcja transportowania halerczyków przez Ocean Atlantycki trwa³a od
kwietnia do sierpnia 1920 r. Na pok³adach okrêtów przewieziono 11 072
szeregowych i 54 oficerów. Ostatnim okrêtem przyby³ym do gdañskiego portu
na mocy umowy polsko-amerykañskiej by³ SS President Grant. Na jego
pok³adzie znalaz³o siê 1285 ¿o³nierzy i 24 ¿ony ochotników, którzy dop³ynêli
do Nowego Jorku 16 lutego 1921 r.12 £¹cznie do Stanów Zjednoczonych
powróci³o 12546 ochotników z Armii B³êkitnej. Halerczycy przybywali do
Ameryki mniejszymi grupami a¿ do roku 1923. Uwzglêdniaj¹c wszystkich,
którzy wrócili do Stanów Zjednoczonych ró¿nymi drogami, mo¿na przyj¹æ, ¿e
znalaz³o siê tam oko³o 14 tys. ¿o³nierzy Armii B³êkitnej. Ich wygl¹d by³
zastraszaj¹cy. Ubrani w zniszczone mundury, które dos³ownie rozpada³y siê
na strzêpy. By³ to skutek czêstych parowych dezynfekcji przeprowadzanych
przed wyjazdem do USA pod nadzorem polskich i amerykañskich komisji
sanitarnych. W Camp Dix ¿o³nierze ponownie zostali poddani zabiegom higienicznym, przechodzili k¹piel gazolinow¹, otrzymywali czyst¹ bieliznê osobist¹ oraz parê skarpetek z zapasów wojska amerykañskiego13.
Rada Zarz¹dzaj¹ca Wydzia³u Narodowego zwróci³a siê z prob¹ do Komitetów Obywatelskich, organizacji lokalnych i parafii o zaopiekowanie siê
ochotnikami. Apelowano przede wszystkim o zaopatrywanie powracaj¹cych
w ubrania cywilne i udzielanie pomocy w poszukiwaniu pracy.
Dodatkowo Wydzia³ Narodowy zawar³ umowê z hurtowym sk³adem
10

Pose³ K. Lubomirski podj¹³ decyzjê o przekazaniu ¿o³nierzom pieniêdzy ze rodków
konsulatu polskiego. M. Wrzosek, Zwi¹zek Soko³ów Polskich, Warszawa 2004, s. 289.
11 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, t. 2287, Pismo Pos³a RP w Waszyngtonie do
ministra spraw zagranicznych w Warszawie z 31.03.1920, k. 144; AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, t. 2269, Protokó³ w sprawie powrotu halerczyków spisany w Annexie Hotelu McAlpin 15 i 16.04. 1920, k. 71; Czyn zbrojny..., s. 481.
12 T. Lachowicz, Weterani polscy w Ameryce do 1939 roku, Warszawa 2002, s. 127
13 Tam¿e.
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ubrañ w Nowym Jorku na ich dostawê w cenie 12 $ za garnitur. Pocz¹wszy
od czwartego transportu, który przyby³ 16 czerwca 1920 r., ka¿dy ¿o³nierz,
który sobie tego ¿yczy³, otrzymywa³ od Wydzia³u surdut, kamizelkê, spodnie,
koszulê i krawat. Na ¿¹danie wydawano cywilne ubrania oraz dodatkowo po
5 $ gotówk¹, za ci, którzy rezygnowali z odzie¿y, dostawali po 15 $. Natomiast przy zakupie obuwia Wydzia³ korzysta³ z zapasów armii amerykañskiej14.
O bardzo trudnej sytuacji materialnej wracaj¹cych halerczyków wiadczy
relacja Adama Wolanina, w której czytamy: 23 maja wyl¹dowalimy w Nowym Jorku, sk¹d odes³ano nas do obozu Dix w New Jersey. Po dezynfekcji
w obozie Dix, dowiedzielimy siê z przykroci¹, ¿e nie ma dla nas ¿adnej
odzie¿y do przebrania siê z tych strzêpów i ³achmanów. Nad niektórymi
ulitowali siê ¿o³nierze amerykañscy w obozie i podarowali im stare swoje
mundury. Póniej komendant obozu, po porozumieniu z przedstawicielem
Wydzia³u Narodowego Polskiego p. T. Wilde wyda³ nam starsze mundury
amerykañskie15.
Polskich ¿o³nierzy, którzy przechodzili kwarantannê w Camp Dix spotka³a jeszcze jedna niespodzianka. Znaj¹c wartoæ bojow¹ polskich ochotników,
oficerowie amerykañscy proponowali halerczykom wstêp do armii amerykañskiej. ¯o³nierzom przys³ugiwa³ 30. dniowy urlop, udzia³ w zajêciach szkó³
obozowych, nauka jêzyka angielskiego i nauka zawodu. Sk³oni³o to wielu
halerczyków do zaci¹gniêcia siê w szeregi armii amerykañskiej.
¯o³nierze gen. Józefa Hallera transportowani na okrêtach amerykañskich do Stanów Zjednoczonych byli ostatnimi wracaj¹cymi z I wojny wiatowej. Powrót nie odbywa³ siê w glorii zwyciêzców, a amerykañska powojenna
rzeczywistoæ okaza³a siê niewiele ³atwiejsza od sytuacji z jak¹ zetknêli siê
w Polsce. Zaci¹gaj¹c siê do Armii Polskiej we Francji porzucili w Ameryce
czêsto dobrze p³atne prace i ustabilizowane ¿ycie. Ci, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu Ci pozostali bez rodków do ¿ycia, a inni mieli trudnoci ze
znalezieniem zajêcia, gdy¿ gospodarka wiatowa znalaz³a siê w recesji.
Polscy ochotnicy z Ameryki nie zostali objêci programem dla zdemobilizowanych ¿o³nierzy, poniewa¿ dotyczy³ on tylko tych, którzy s³u¿yli w jednostkach amerykañskich. Rok po powrocie halerczyków, w dniach 2830
maja 1921 r., odby³ siê w Domu Polskim w Cleveland Pierwszy Walny Zjazd
Weteranów. Uczestniczy³o w nim 38 delegacji. Powo³ano Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Mia³o ono byæ organizacj¹ bezpartyjn¹,
pracuj¹c¹ dla dobra cz³onków organizacji, dla Wychodstwa i dla Polski.
Nieæ pomoc zarówno materialn¹, jak i moraln¹ weteranom polskim. Prezesem stowarzyszenia zosta³ dr Teofil Starzyñski.
Dowiadczenia by³ych ochotników Armii Polskiej we Francji wyniesione
z udzia³u w I wojnie wiatowej i walk o granice Polski oraz trudne powojen14
15

Tam¿e, s. 128.
A. Wolanin, Pamiêtnik kaprala WP, ochotnika z Ameryki, w: Weteran czerwiec 1926, s. 11.
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ne czasy w jakich przysz³o im ¿yæ, zmniejszy³y wra¿liwoæ ca³ej polonii na
problemy ojczyzny. Ochotnikom Armii Polskiej ¿y³o siê gorzej, ani¿eli tym,
którzy takiego wsparcia krajowi swoich przodków nie udzielili. Z³a organizacja, trudne losy powojenne by³ych ochotników rzutowa³y na postawy wychodstwa, a nawet na realizacjê polskich zamierzeñ podczas II wojny wiatowej. W³adze pañstwowe i wojskowe by³y przekonane, ¿e patriotyczna Polonia amerykañska masowo zg³aszaæ siê bêdzie do s³u¿by w Wojsku Polskim,
liczy³y na pozytywny odzew. Premier i zarazem Naczelny Wódz, gen. W³adys³aw Sikorski zamierza³ formowaæ w Kanadzie polskie oddzia³y. Pocz¹tkowo
przewidywa³ utworzenie dywizji piechoty, ale ju¿ po klêsce Francji w czerwcu
1940 roku, kiedy Stany Zjednoczone by³y jedynym powa¿nym ród³em rekrutacji do Wojska Polskiego, poleci³ opracowaæ plany zak³adaj¹ce utworzenie
korpusu pancernego, póniej dywizji, a nastêpnie brygady pancernej oraz
pozyskanie uzupe³nieñ do lotnictwa, marynarki wojennej i wojsk l¹dowych.
W czerwcu 1941 r. podj¹³ decyzjê o uruchomieniu ochotniczego zaci¹gu
w Ameryce, wyznaczaj¹c gen. Bronis³awa Ducha na dowódcê Oddzia³ów Polskich w Kanadzie.
Efekty werbunku ochotników do jednostek polskich w Windsorze i Owen
Sound na terenie Kanady by³y znacznie ni¿sze ani¿eli prognozy. Ca³a akcja
rekrutacyjna zakoñczy³a siê niepowodzeniem. Do 15 marca 1942 r., a wiêc do
zakoñczenia ochotniczego zaci¹gu, ze Stanów Zjednoczonych zg³osi³o siê zaledwie 727 ochotników, a z Kanady 168, niektórzy chêtni do s³u¿by wojskowej
dotarli tam z Brazylii, Wenezueli, Japonii i Hiszpanii16 . W dalszych miesi¹cach, kiedy dzia³a³a Polska Misja Wojskowa w Kanadzie, dosz³y jeszcze
z Ameryki Pó³nocnej 102 osoby17.
Rekrutacja do oddzia³ów Wojska Polskiego w Kanadzie okaza³a siê
przedsiêwziêciem bardzo z³o¿onym. Zdeterminowanym czynnikami, nie zawsze zale¿nymi od Polaków Polskie w³adze wojskowe w Londynie odpowiedzialne za rekrutacjê, myli³y siê w ocenie sytuacji historycznych. Polscy oficerowie odpowiedzialni za nabór ochotników nie mieli rozeznania na temat
spo³eczeñstw emigrantów, a sytuacjê w rodowiskach polonijnych oceniali
przez pryzmat polskich interesów narodowych. Zawini³ te¿ brak kompetencji
oraz obojêtnoæ urzêdników w polskich konsulatach.
Je¿eli do tego dodamy ¿yw¹ pamiêæ, ¿e odrodzona Polska nie wywi¹za³a
siê z obietnic danych ochotnikom I wojny wiatowej, to otrzymamy obraz
realiów w jakich prowadzono werbunek. Nawet po przyst¹pieniu Stanów
Zjednoczonych do wojny w grudniu 1941 r. apele do Polonii by³y daremne.
Dopiero wtedy dowództwo zrozumia³o, ¿e rekrutacja w Ameryce zakoñczy siê
niepowodzeniem. Patriotyczne deklaracje czêci dzia³aczy Polonii amerykañ16 IPMS w Londynie, A.XII.29/4, Sprawozdanie z dzia³alnoci Dowództwa Oddzia³ów Polskich w Kanadzie za okres od 1.08.1941 do 31.03.1942r.; IPMS w Londynie, A.XII.29/4, Wykaz
statystyczny ochotników z 15.03.1942 r.
17 Stosunkowo lepsze wyniki werbunku uzyskano w Ameryce Po³udniowej, gdzie do Wojska Polskiego wst¹pi³o 1263 ochotników z Argentyny, 394 z Brazylii i 126 z innych pañstw.
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skiej by³y oderwane od rzeczywistych uczuæ m³odego pokolenia Polaków ¿yj¹cych w Ameryce18.
Za³o¿enia polityczne nie mia³y odzewu. Konsulat RP w Chicago, obejmuj¹cy obszar najwiêkszego skupiska Polaków na kontynencie amerykañskim,
do koñca 1943 roku zarejestrowa³ tylko 205 obywateli polskich. Wród 144
mê¿czyzn do 40 lat, a¿ 74 by³o ¿onatych, 18 duchownych, 16 niezdolnych do
s³u¿by, a 32 uchyla³o siê od jej pe³nienia. Tylko 4 ochotniczo chcia³o pe³niæ
s³u¿bê w polskich oddzia³ach. Komisja wojskowa skierowa³a st¹d do Windsoru ogó³em 18 ochotników, w tym 4 obywateli polskich i 14 obywateli amerykañskich19. Natomiast konsulat w Nowym Jorku do 1 sierpnia 1941 roku
zarejestrowa³ 466 obywateli polskich, w tym 80 w wieku 1832 lat, z których
znaczna czêæ by³a pochodzenia ¿ydowskiego20. Do 31 grudnia 1941 r. ogó³em
zg³osi³o siê 1175 Polaków ze Stanów Zjednoczonych, w tym 915 z terenów
le¿¹cych w zasiêgu dzia³ania konsulatu w Nowym Jorku, 140 z rejonu konsulatu w Chicago i 120 z rejonu konsulatu w Pittsburghu21.
Polacy przestali wierzyæ w to  pisa³ dzia³acz polonijny Artur Waldo  ¿e
s³u¿yæ Polsce siê op³aci. Gdyby w roku 1917 poszli do armii amerykañskiej,
mieliby bonusy, wp³ywy, pierwszeñstwo w uzyskaniu pracy, u³atwienia
w ubieganiu siê o urzêdy polityczne i dziesi¹tki innych korzyci powojennych. Ci za, którzy jako cywile, po wojnie pojechali do Polski z kapita³ami,
zostali sromotnie wykiwani, nieraz zwyczajnie obrabowani22.
Wielu dzia³aczy polonijnych zaanga¿owanych w akcjê zaci¹gowa, korzystaj¹c z w³asnych dowiadczeñ ¿yciowych i dostrzegaj¹c nonszalancjê w³adz
RP, wyra¿a³o obawy o skutecznoæ swego oddzia³ywania na morale potencjalnych ochotników. Redaktor Artur Waldo na ³amach Nowego wiata pisa³:
Wiemy ju¿, ¿e p³k Starzyñski jest zniechêcony, ¿e p³k Fronczak dzi dawnego zapa³u nie posiada, ale zarówno wiemy, ¿e na ich miejsce nikt nie przyszed³, kto by móg³ zapa³em innych porywaæ. Pisa³em poprzednio, ¿e Polska
zawsze co od Polonii chcia³a, ale nigdy jej nic nie da³a. Polacy z Ameryki
ponieli w Polsce straty we wszystkich dziedzinach i zakresach. Dla Polonii
naszej, dobrej i prostej, najczêciej nie trzeba du¿o. Wystarczy jaki gest. I to
ze strony obecnego rz¹du polskiego, którego obowi¹zkiem jest wszystko naprawiæ. [...] Rz¹d polski powinien nadaæ specjalnym dekretem stopnie genera³ów Starzyñskiemu i Fronczakowi. Dawny polski duch rycerski na wychodstwie obudzi³by siê. Pisano by o tym, mówiono, dyskutowano. Uznanie
18

IPMS w Londynie, A.XII.29/4, Sprawozdanie z dzia³alnoci Dowództwa Oddzia³ów Polskich w Kanadzie za okres od 1.08.1941 do 31.03.1942r.;
19 AAN, Ambasada RP w Waszyngtonie, t. 2741, Sprawozdanie Konsulatu Generalnego
w Chicago z 2.01.1944 r., k. 24.
20 Tam¿e; Rozkaz dzienny Pe³nomocnika Prezesa RM ds. zaci¹gu z 22.03.1941r. (ze zbiorów Sznuka, w posiadaniu autora).
21 IPMS w Londynie, A.XII.29/4, Sprawozdanie z dzia³alnoci Dowództwa Oddzia³ów Polskich w Kanadzie za okres 1.08.194131.03.1942.
22 Cyt. za B. Wierzbiañski, Polonia zagraniczna w latach 19391946, Londyn 1946, s. 102
i 103.
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dla starych ¿o³nierzy niepodleg³ociowych zachêci³oby m³odsz¹ generacjê do
s³u¿enia Polsce. AMERYKA DA£A NAM JU¯ 6 GENERA£ÓW POLAKÓW,
A POLSKA ANI JEDNEGO23.
Podkreliæ nale¿y, ¿e nap³yw ochotników w du¿ej mierze zale¿a³ od opinii
o jednostkach polskich. By³y one przewa¿nie pozytywne. Istniej¹ce w jednostkach warunki socjalno-bytowe, jak na mo¿liwoci polskie, by³y doæ dobre. Oczekiwania w Kanadzie by³y znacznie wy¿sze. Ochotnicy, decyduj¹c siê
na s³u¿bê w jednostkach polskich, kierowali siê w mniejszym stopniu patriotyzmem, a w wiêkszym chêci¹ s³u¿enia w armii, która zas³ynê³a bohaterstwem i s³aw¹. Nie brakowa³o te¿ takich, którzy liczyli na znaczne korzyci
materialne24 lub chcieli zdobyæ nowe umiejêtnoci. Ochotników bulwersowa³a sytuacja w zakresie zabezpieczeñ inwalidzkich i emerytalnych dla ¿o³nierzy i rodzin. Brak odpowiednich przepisów skutecznie odstrasza³ chêtnych do
s³u¿by w oddzia³ach polskich.
Wiele kontrowersji budzi³o te¿ niezbyt chêtne przyjmowanie do wojska
oficerów s³u¿by sta³ej i rezerwy. Czêsto spe³niali oni niezbêdne warunki, ale
byli odsy³ani do miejsc zamieszkania lub pod opiekê ró¿nych instytucji. Odmawiano im prawa do udzia³u w polskim czynie zbrojnym. Sytuacja taka
rodzi³a u wszystkich obawy o mo¿liwoci awansu i kariery wojskowej. Takich
obaw nie by³o w przypadku zaci¹gniêcia siê do armii amerykañskiej czy
kanadyjskiej25.
Najwa¿niejszym czynnikiem decyduj¹cym o stosunku ochotników do
s³u¿by w oddzia³ach polskich by³y warunki egzystencji, organizacja procesu
szkolenia i wychowania oraz zabezpieczenie toku s³u¿by. Ochotnikom nie
podoba³o siê przyjmowanie osób nienadaj¹cych siê do wojska pod wzglêdem
psychicznym i fizycznym oraz z niechlubn¹ przesz³oci¹. W szczególnoci
dotyczy³o to Amerykanów nie maj¹cych zwi¹zków z Polsk¹, uczestników licznych awantur. Ochotnicy zarzucali polskim dowódcom naganne polityki s³u¿23

Prób moralnego usatysfakcjonowania Polonii za jej ofiarnoæ podczas I i II wojny wiatowej rz¹d polski nie doprowadzi³ do koñca. Natomiast wezwania gen. W³adys³awa Sikorskiego
do udzia³u Polonii w wojnie odbierano czêsto jako pouczenia i nakazy. Por. F.A.Arciszewski,
Patrz¹c krytycznie, Londyn 1972, s. 262264.
24 Satysfakcji materialnej nie móg³ dostarczyæ ¿o³d, chocia¿ by³ on stosunkowo wysoki jak
na warunki Polski. Szeregowiec otrzymywa³ dziennie 1 dolara kanadyjskiego, starszy szeregowiec  1,15 dolara, kapral  1,30 dolara, a plutonowy  1,50 dolara. ¯o³d ten by³ póniej
zwiêkszony o tzw. dodatek kanadyjski wynosz¹cy odpowiednio: 0,55 dolara, 0,42 dolara, 0,31
dolara, i 0,44 dolara. Dziêki temu wiadczenia ¿o³nierzy polskich zosta³y zrównane ze wiadczeniami ¿o³nierzy kanadyjskich. MiD WIH XII/^/2, Zarz¹dzenie w sprawie uposa¿enia i gospodarki oddzia³ów WP w Kanadzie z 10.06.1941r.
25 Paradoksem kadrowym by³a zbyt du¿a, w stosunku do potrzeb, iloæ oficerów polskich
przyby³ych z Wielkiej Brytanii. Czêæ z nich zajmowa³a siê sprawami, które w armii amerykañskiej lub kanadyjskiej powierzone by³y podoficerom lub szeregowym. Oficerowie ci czêsto nie
potrafili nawi¹zaæ kontaktu, ani zrozumieæ mentalnoci ¿o³nierzy pochodz¹cych z Ameryki.
Niedostatecznie reagowali na potrzeby ochotników. Wielu ¿o³nierzy uwa¿a³o, ¿e przerost kadrowy w oddzia³ach polskich by³ przyczyn¹ wysokich kosztów utrzymania jednostek. Natomiast
prowadzon¹ propagandê na rzecz werbunku uwa¿ali oni za zbyt m¹dr¹.
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bowe, podtrzymywanie opinii, ¿e ¿o³nierze z Ameryki s¹ mniej wartociowi,
wyznaczanie ich na mniej eksponowane stanowiska, wy³¹czanie ze szkolenia
bojowego oznaczaj¹cego nieprzydatnoæ do s³u¿by liniowej, pogardliwy stosunek oficerów i podoficerów do podw³adnych i niedocenianie ich wysi³ku zbrojnego26.
Nale¿y podkreliæ, ¿e wykroczenia dyscyplinarne, w tym dezercje, mia³y
swoje ród³o m.in. w naborze ochotników z kryminalnego rodowiska i wadliwym funkcjonowaniu systemu szkolenia. Wiele racji mia³ Franciszek Arciszewski, gdy pisa³: Jeden nieprzychylny list z obozu, a tym bardziej dezerter, rozpowiadaj¹cy w swym miasteczku niestworzone rzeczy o powodach
swego powrotu, zrobi wród rówieników, zastanawiaj¹cych siê nad tym czy
pójæ czy nie pójæ, wiêcej szkody, ani¿eli wiele najlepszych przemówieñ wiecowych albo artyku³ów prasowych potrafi naprawiæ [...] Ka¿da dezercja jest
nie tylko tragedi¹ osobist¹ danego ochotnika, ale i grupy spo³ecznej, która go
do pójcia do wojska nak³oni³a, bo dalszych nak³oniæ bêdzie coraz trudniej27.
W³adze polskie nie zadba³y o w³aciwy dobór ochotników, ani o racjonalny przydzia³ na stanowiska. Natomiast dowódcy z trudem akceptowali mentalnoæ ochotników z wychodstwa, którzy odwa¿nie prezentowali w³asne
opinie i s¹dy. Czêsto traktowano ich tak, jak poborowych w Polsce. Czêæ
dowódców przeciwna by³a nawet wyp³acaniu im wysokiego ¿o³du. Czasami
dochodzi³o nawet do poni¿ania godnoci osobistej, uczenia patriotyzmu przy
pomocy drylu wojskowego.
Decyzja naczelnych w³adz wojskowych w sprawie ograniczenia ochotniczego zaci¹gu na pó³kuli zachodniej by³a s³uszna. Zaci¹g by³ bowiem bardzo
kosztowny (oko³o 700 $ US na jednego ochotnika), a wojskowe efekty ma³e,
zw³aszcza, ¿e wiêkszoæ z zaci¹gu pó³nocnoamerykañskiego przenios³a siê
w 1943 r. z Wielkiej Brytanii do armii sprzymierzonych, g³ównie amerykañskiej. Decyzje w tej sprawie zapada³y na podstawie dwustronnych porozumieñ miêdzyrz¹dowych, a ¿o³nierze motywowali swoj¹ chêæ przejcia g³ównie
korzystniejszymi ni¿ w Wojsku Polskim warunkami s³u¿by. Argumentowali
te¿, ¿e w armii polskiej czuli siê jako niepe³nowartociowi, byli izolowani
i niedoceniani, nie chcieli nawet nosiæ odznak ochotników z pó³kuli zachodniej.
Przechodzenie do armii amerykañskiej i przychylny stosunek do s³u¿by
w jej oddzia³ach wynika³ tak¿e z faktu, ¿e Amerykanie polskiego pochodzenia
26 W okresie pobytu w Kanadzie ¿o³nierze niepokoili siê brakami sprzêtu wojskowego
i ma³¹ skutecznoci¹ szkolenia wojskowego, które prowadzono w ograniczonym wymiarze.
Wszystko to zniechêca³o do uczestnictwa w zajêciach i stanowi³o przes³anki do obni¿ania poziomu dyscypliny, nadu¿ywania alkoholu, a nawet kradzie¿y. Nale¿y jednak stwierdziæ, ¿e mo¿liwoci skutecznego przeciwdzia³ania tym niekorzystnym zjawiskom by³y ograniczone. Strona
polska nie mog³a uzyskaæ wystarczaj¹cej iloci sprzêtu i uzbrojenia, ani zapewniæ nale¿ytego
funkcjonowania jednostek. Nie mog³a te¿ równaæ siê z sojusznikami pod wzglêdem zabezpieczenia materia³owego i finansowego. Mia³a ona ograniczone prawem mo¿liwoci egzekwowania
naruszeñ dyscypliny wojskowej. IPMS w Londynie, A.XII.29/6, Pismo dowódcy 16 Brygady
Czo³gów do dowódcy 1 Dywizji Pancernej z 3.08. 1942r.
27 F.A. Arciszewski, Patrz¹c krytycznie, Londyn 1972, s. 287 i 289.
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mieli wiadomoæ, i¿ jednostki polskie na Zachodzie by³y formowane z funduszy sojuszników. Ci za swoje oczekiwania okrelali umowami, ³¹cznie z u¿yciem ¿o³nierzy w walce.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e wyniki akcji zaci¹gowej uzale¿nione by³y nie
tylko od w³adz polskich i wychodstwa polonijnego, ale tak¿e od w³adz brytyjskich, kanadyjskich i amerykañskich. Oficjalnie wspiera³y one polskie wysi³ki, ale nie by³y sk³onne do tworzenia polskim oddzia³om takich warunków,
jak dla w³asnych armii. Polskie jednostki by³y wiêc s³abiej wyposa¿one,
a wyszkolenie budzi³o wiele zastrze¿eñ.
G³ówny wysi³ek wojenny Polonii amerykañskiej, zarówno podczas I jak
i II wojny wiatowej, dokona³ siê w szeregach armii amerykañskiej, a nie
w polskiej. Nasi rodacy spieszyli do s³u¿by pod amerykañskimi sztandarami.
Liczba Polaków za Stanów Zjednoczonych, którzy ochotniczo zg³aszali siê
w czasie ostatniej wojny wiatowej do wojska amerykañskiego, wynosi³a oko³o 17% jego ogólnego stanu, co przy 4% populacji polskiej nacji potwierdza³o
wysok¹ rangê ich wysi³ku orê¿nego. Polacy dali armii amerykañskiej 300 tys.
¿o³nierzy, a przez jej szeregi przewinê³o siê ³¹cznie 400 tys. naszych rodaków28.
SUMMARY
The main war effort of the American Polish community, both during the First
and the Second World War, was achieved in the ranks of the American, not the
Polish, army. Our compatriots rushed to serve under American banners. The number
of Poles from the United States who volunteered to join the American army during
the World War II amounted to about 17% of the armys total size, and represented
4% of the population of Poland. This shows how important their contribution to the
military effort was. Poles supported the American army with 300,000 soldiers and an
overall total of 400,000 of our fellow countrymen served in its ranks.

28

B. Wierzbiañski, op. cit., s. 102 i 103.
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Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA W POWIECIE
KÊTRZYÑSKIM  CZ. II*
27 lipca 1947 r. odby³ siê pierwszy Zjazd Powiatowy PPS. Obecny by³
delegat Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS Stanis³aw Dobrowolski
oraz Stefan Cendrowski z Wojewódzkiego Komitetu PPS. Ponadto w czêci
oficjalnej udzia³ wziêli przedstawiciele PPR, SL, PUBP, MO, Ligi Kobiet
i zwi¹zków zawodowych. Na 85 delegatów nieobecnych by³o a¿ 24 (28%),
chocia¿ 20 z nich mia³o usprawiedliwienia. W czêci oficjalnej przemawia³
m.in. sekretarz PPR Zdzis³aw Nocuñ, podkrelaj¹c jednoæ obu partii bratnich. W drugiej czêci odczytano referat organizacyjny i gospodarczy, odby³a
siê dyskusja nad nimi, a nastêpnie wybrano Komitet Powiatowy i delegatów
na zjazd wojewódzki1.
Dwa dni póniej mia³o miejsce posiedzenie Klubu Radnych PPS zasiadaj¹cych w Powiatowej Radzie Narodowej. Omówiono porz¹dek obrad najbli¿szego spotkania i podjêto decyzje personalne. Postanowiono g³osowaæ za wykluczeniem przedstawiciela PSL z PRN na rzecz przedstawicielki Ligi Kobiet. Zdecydowano o wycofaniu z Rady Boles³awa Nykla, jego miejsce mia³a
zaj¹æ Halina Dêbnicka2.
Podczas zebrania PK 2 sierpnia Jan Eftymowicz z³o¿y³ rezygnacjê ze
stanowiska przewodnicz¹cego MRN. Poniewa¿ jego nazwisko pominiêto
* Czêæ II obejmuje okres od lipca 1947 r. do grudnia 1948 r.; czêæ I ukaza³a siê
w Echach Przesz³oci VIII (2007).
1 Protokó³ z I-go Zjazdu Powiatowego PPS w Kêtrzynie w dniu 27.VII.1947 r., APO 1102/1,
k. 47; Sprawozdanie Powiatowego Komitetu PPS w Kêtrzynie za miesi¹c lipiec 1947 r., APO
1102/1, k. 151.
2 Protokó³ z posiedzenia Klubu Radnych PPS-PRN w Kêtrzynie w dniu 29.VII.47 r., APO
1102/1, k. 116. Klub PPS by³ doæ liczny, poniewa¿ liczy³ (niestety nie wiadomo dok³adnie
w którym miesi¹cu) 21 radnych, a Wasiewicz by³ wiceprzewodnicz¹cym PRN. APO 1102/3, k. 131.
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w akcie erekcyjnym, uzna³ to za votum nieufnoci. Po wyjanieniach, ¿e
dosz³o do nieporozumienia, zmieni³ zdanie. Jednak w wietle póniejszych
ataków na niego ze strony PUBP i PPR mo¿na domylaæ siê, i¿ by³o to
dzia³anie celowe. Podczas zebrania pojawi³a siê sprawa wystawienia opinii
Marianowi Kellerowi (aresztowanemu 20 czerwca kierownikowi Oddzia³u
Spo³em, przyjêtemu do PPS tydzieñ wczeniej, podejrzanemu o rozsiewaniu
wrogiej propagandy). Ustalono treæ tekstu, ale wydanie uzale¿niono od wyniku konsultacji w WK PPS3.
Po przerwie urlopowej, 8 wrzenia, zebra³ siê Powiatowy Komitet PPS.
Przyjêto ambitny plan pracy (m.in. organizacja zebrañ wyjaniaj¹cych
uchwa³y Rady Naczelnej PPS, wspólne zebrania z bratnimi partiami i posiedzenia klubów radnych PRN i MRN, wspólne spotkania sekretarzy kó³
PPR i PPS, organizacja nowych kó³). Podjêto decyzjê o wys³aniu na zjazd
wojewódzki 120 osób (trzema samochodami), wyra¿aj¹c opiniê, ¿e gdyby
z Olsztyna przys³ano jeszcze jaki transport, to delegatów mog³oby byæ wiêcej. Na zjedzie postanowiono poruszyæ ma³o efektywn¹ pracê WK PPS,
szczególnie Wydzia³u Organizacyjnego  od pocz¹tku istnienia PPS w Kêtrzynie nie mia³a miejsca ani jedna lustracja, okólniki przychodzi³y z opónieniem, nie by³o prelegentów z Olsztyna, brakowa³o dok³adnych dyrektyw4.
Delegaci postanowili natomiast nie podejmowaæ na zjedzie kwestii które
mog³yby szkodziæ jednolitoci frontu PPR i PPS5.
W padzierniku 1947 r. dosz³o do zmiany na stanowisku sekretarza PK
PPS. 7 padziernika Halina Dêbnicka z³o¿y³a rezygnacjê ze wzglêdów osobistych, a 20 padziernika obowi¹zki sekretarza przej¹³ W³adys³aw Hudzik,
dotychczasowy instruktor wiejski, z powodu m³odego wieku i braku dowiadczenia wszystkie wa¿niejsze decyzje mia³ konsultowaæ z prezydium6.
Nie wp³ynê³o to dobrze na dzia³alnoæ partii, która zosta³a w tym okresie
poddana akcji weryfikacyjnej. Zaniedbane zosta³y zw³aszcza zebrania, choæ
jak podkrelano PPS bra³a udzia³ w innych akcjach spo³ecznych. Komitet
boryka³ siê tak¿e z problemami finansowymi7. W po³owie listopada dosz³o
wrêcz do parali¿u. 20 listopada PUBP w Kêtrzynie, w ramach kampanii
antyspekulacyjnej i walki ze szkodnictwem gospodarczym, ujawni³ aferê
skórzan¹. W³adze i niektórych pracowników Spó³dzielni Rolno-Handlowej
w Kêtrzynie oskar¿ono o nielegalny handel skórami oraz fa³szowanie dokumentów ksiêgowych. W ci¹gu trzech dni aresztowano ca³y zarz¹d spó³dzielni,
w tym aktywnych cz³onków PPS (m.in.: Kromera, Szwarca i Zas³onê) oraz
3

Protokó³ z zebrania PK PPS w Kêtrzynie w dn. 2.VIII.1947, APO 1102/1, k. 3940.
Protokó³ z zebrania Pow. Kom. PPS w Kêtrzynie w dn. 8.IX.1947 r., APO 1102/1, k. 4142.
5 Informacja z 26 sierpnia 1947 inf. Longinus, IPN Bi 084/283, k. 128.
6 Protokó³ z posiedzenia Pow. Kom. PPS w Kêtrzynie z dnia 20.X.1947 r., APO 1102/1,
k. 4647; Raport miesiêczny za okres od dnia 28.X.1947 r. do dnia 26.XI.1947 szefa PUBP
w Kêtrzynie por. Królikowskiego, IPN Bi 084/283, k. 157, 162.
7 Protokó³ z I posiedzenia Pow. Rady PPS oraz Pow. Kom. PPS w Kêtrzynie z 16.XI.1947 r.,
APO 1102/1, k. 19.
4
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by³ych aktywistów PSL. Akta sprawy by³y niekompletne  ju¿ 20 listopada
zosta³y odes³ane przez wiceprokuratora do uzupe³nienia (warto dodaæ, ¿e
w ten sposób wiceprokurator narazi³ siê na oskar¿enia o utrudnianie ledztwa). Dokumenty przedstawiono ponownie 18 grudnia, a 30 stycznia 1948 r.
akt oskar¿enia trafi³ do s¹du okrêgowego8.
Podejrzanych pozbawiono wszelkiej ochrony, prokuraturê zmuszono do
cis³ej wspó³pracy. Szef PUBP donosi³ do Olsztyna: Prokurator nie robi tego,
co sam chce, lecz robi to, co my mu ka¿emy, mimo ¿e sprawa jest ju¿ u niego,
aresztowanych nie odes³alimy do wiêzienia, lecz trzymamy u siebie, a¿ do
wyjanienia sprawy s¹dowej, a to z tego powodu by mieæ nadzór nad spraw¹
i nad aresztowanymi, gdy¿ tu nie mog¹ siê widywaæ z nikim oprócz tych,
których my dopucimy i przez to bêdziemy wiedzieli, co za obroñca bêdzie
broni³ i jak on bêdzie broni³ i kogo nale¿y dopuciæ do obrony a kogo nie9.
W takiej sytuacji wynik sprawy zdawa³ siê przes¹dzony.
Od tego momentu dominacja PPR w powiecie w zasadzie nie podlega³a
dyskusji. Przedstawiciele tej partii zaczêli zdecydowanie przewa¿aæ we
wszystkich instytucjach i organizacjach, np. w Zwi¹zku Samopomocy Ch³opskiej czy Spó³dzielni Rolno-Handlowej10. Wed³ug Szefa PUBP po wyborach
do Powiatowego Zarz¹du ZSCh i Rady Naczelnej SR-H organizacje te zosta³y
opanowane przez ludzi o zdrowych pogl¹dach11, co w praktyce oznacza³o, ¿e
wiêkszoæ nale¿a³a do PPR12. Po wrzeniowych wyborach do Zarz¹dów Gromadzkich ZSCh wesz³o 117 przedstawicieli PPR, a tylko 27 PPS13.
Pod koniec listopada 1947 roku obowi¹zki sekretarza powiatowego PPS
zacz¹³ pe³niæ Aleksander Darmochwa³. Rozpocz¹³ od krytyki braku planowej
administracji i karnoci w szeregach partii. Jednak ju¿ 9 stycznia 1948 roku
decyzj¹ WK PPS zosta³ zawieszony w czynnociach, poniewa¿ wkrótce po
objêciu stanowiska wyjecha³ w nieznanym kierunku, zabieraj¹c ze sob¹ piecz¹tki. Wczeniej wy³udzi³ po¿yczki w wysokoci 40 tysiêcy z³otych (sprawa
trafi³a do Wojewódzkiego Rzecznika Kontroli Partyjnej14). Zwolniony 1 lutego
8 Miesiêczne sprawozdanie Komitetu Miejskiego PPR w Kêtrzynie za miesi¹c listopad 47 r.,
APO 1081/11, k. 2; Repetytorium ds. Wieceprokuratora 3. Rejonu w Kêtrzynie, APO 2737/20,
k. 232233; Sprawozdanie dekadowe do Naczelnika Wydzia³u ledczego WUPB w Olsztynie za
okres od dnia 15.XI.47 r. do dnia 30.IX.47 r., IPN Bi 084/376/1, k. 174.
9 Sprawozdanie dekadowe do Naczelnika Wydzia³u ledczego WUPB w Olsztynie za okres
od dnia 1.I.1948 r. do dnia 15.I.1948 r., IPN Bi 084/376/1, k. 184.
10 Protokó³ z posiedzenie egzekutywy Kom. Powiatowego PPR w Kêtrzynie odbytego w dniu
11.XII.47 r., APO 1081/3, k. 3435; Protokó³ z posiedzenia trójki politycznej przy KP PPR
w Kêtrzynie odbytej w dniu 12.XII.47 r. w sprawie uzgodnienia projektowanego Zarz¹du Zw.
Sam. Ch³op. w Kêtrzynie, APO 1081/4, k. 86.
11 Raport miesiêczny za okres od dnia 19.XI.1947 r. do dnia 19.XII.1947 szefa PUBP
w Kêtrzynie por. Królikowskiego, IPN Bi 084/283, k. 166, 170.
12 Sprawozdanie miesiêczne po linii Ref. IV-go, Sekcji V-ej za okres od dnia 26.II.48 r. do
26.III.48, IPN Bi 084/378, k. 164.
13 Protokó³ z odbytego posiedzenia Szóstki Politycznej PPR, PPS z dnia 23.IX.48 r., APO
1081/4, k. 118.
14 Sprawozdanie miesiêczne za miesi¹c styczeñ 1948 r. zastêpcy Rzecznika Kontroli Partyjnej WK PPS w Olsztynie Tadeusza Pierzcha³y, APO 1094/25, k. 10.
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1948 r., a sekretarzem zosta³ W³adys³aw Hudzik. Tego samego dnia na w³asn¹ probê z PK PPS zwolni³a siê skarbnik Janina G³os, a na jej miejsce
zatrudniono Franciszka Rozmusa15.
Powierzenie funkcji sekretarza PK W³. Hudzikowi nie zakoñczy³o problemów kadrowych  nowy sekretarz nie spe³nia³ ani oczekiwañ PUBP (w raporcie oceniono go jako niedowiadczonego, niemaj¹cego pojêcia o prowadzeniu partii, porywczego i lekkomylnego16), ani w³asnej partii. Chcia³ byæ
zbyt samodzielny, póniej oskar¿ano go o nastawienie prawicowe (jako cz³onek OMTUR nie chcia³ wspó³pracowaæ z ZWM). Ostatecznie zosta³ usuniêty
z partii na wniosek Powiatowego Komitetu PPS17.
W zwi¹zku z tym obowi¹zki sekretarza przej¹³ Zenon Peczsz. O coraz
mniejszej samodzielnoci PPS mo¿e wiadczyæ projekt przeg³osowany 14 lutego 1948 r., by w wypadku pomylnego za³atwienia spraw tow. Peczsz przedstawi³ siê Szefowi PUBP oraz Sekretarzowi Pow. Kom. PPR18.
Z. Peczsz nie czu³ siê zbyt pewnie na tym stanowisku i bardzo szybko
chcia³ z niego zrezygnowaæ, jednak Powiatowy Komitet PPS nie wyrazi³
zgody, poniewa¿ nie by³o innej kandydatury. Jedyne na co zezwolono sekretarzowi, to mo¿liwoæ wys³ania do WK PPS proby o wyznaczenie nastêpcy19.
W koñcu 1 kwietnia p.o. sekretarza zosta³ Franciszek Rozmus20.
Na pocz¹tku 1948 roku stanowisko przewodnicz¹cego PK PPS ponownie
obj¹³ Stefan Nawrocki, który pe³ni³ tê funkcjê od padziernika 1946 r. do
maja 1947 r., póniej zrezygnowa³, poniewa¿ zbyt absorbowa³y go obowi¹zki
starosty powiatu21. W okresie od maja do listopada 1947 r. przewodnicz¹cym
by³ Szwarc, aresztowany w zwi¹zku z afer¹ skórzan¹, a nastêpnie usuniêty
z partii22.
Mimo tych zmian WK PPS negatywnie oceni³ pracê Powiatowego Komitetu: W Kêtrzynie brak jest jakiejkolwiek myli organizacyjnej, winê za nierób15 APO 1094/12, k. 232, 240, 235, 238; Sprawozdanie Kierownika Oddzia³u Og.Org.
WK PPS Mariana Otachela za m-c grudzieñ 1947 r., APO 1094/9, k. 70; Protokó³ z posiedzenia
Komitetu Powiatowego PPS w Kêtrzynie - odbytego w dniu 7.I.1948 r., APO 1102/1, k. 5859.
16 Raport miesiêczny za okres od dnia 28.X.1947 r. do dnia 26.XI.1947 , k. 157.
17 Protokó³ z odbytego posiedzenia Powiatowego Komitetu PPS w Kêtrzynie w dniu
18.III.1948 r., APO 1102/1, k. 69; Protokó³ z posiedzenia Powiatowego Komitetu PPS w Kêtrzynie, odbytego w dniu 22.III.1948 r., APO 1102/1, k. 71; [Lista osób skrelonych z rejestru
cz³onków i kandydatów PPS], 16.06.1948, APO 1094/25, k. 24.
18 Protokó³ z posiedzenia Powiatowego Komitetu PPS odbytego w dniu 14 lutego 1948 r.,
APO 1102/1, k. 64; Raport miesiêczny za okres od dnia 1.I.1948 r. do dnia 20.II.1948 szefa PUBP
w Kêtrzynie por. Królikowskiego, IPN Bi 084/284, k. 2.
19 Protokó³ z posiedzenia Powiatowego Komitetu PPS w Kêtrzynie, dnia 5 marca 1948 r.,
APO 1102/1, k. 66.
20 [Sprawozdanie za marzec 1948 podpisane przez Sekretarza KP PPS Rozmusa], APO
1102/3, k. 135.
21 Protokó³ z posiedzenia Pow. Komitetu PPS w Kêtrzynie odbytego w dn. 15 maja 1947 r.,
APO 1102/1, k. 32; Protokó³ z posiedzenia Komitetu Powiatowego PPS w Kêtrzynie  odbytego
w dniu 7.I.1948 r., APO 1102/1, k. 58.
22 [Lista osób skrelonych , k. 24.
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stwo i niedo³êstwo ponosi ca³y Komitet, a zw³aszcza tow. Rozmus i tow. Nawrocki. Towarzysz ten jest za s³abym i za chwiejnym do prowadzenia Partii w
takim orodku, jak Kêtrzyn i nale¿a³oby tego towarzysza uwolniæ od tych
obowi¹zków, którym nie podo³a z powodu braku energii, a mo¿e z powodu
chwiejnoci ideologicznej23. Tak surowa ocena by³a nastêpstwem braku frekwencji na wiecu 5 kwietnia 1948 r. Do sali teatralnej (wynajêtej, co podkrelono, za 700 z³otych) przyby³o kilka osób z PPS i kilkanacie z PPR, za
wed³ug cz³onka WK PPS w Kêtrzynie, jako orodku fabrycznym, mo¿na ³atwo
na wiec ci¹gn¹æ ok. 250 towarzyszy24.
Decyzj¹ WK PPS z 6 kwietnia Powiatowy Komitet PPS w Kêtrzynie
zosta³ zawieszony i 18 kwietnia wybrano nowy, który mia³ funkcjonowaæ do
Powiatowej Konferencji PPS. Przewodnicz¹cym zosta³ Autowicz, zastêpc¹
Ludwik Abramowicz, p.o. sekretarza Fr. Rozmus, skarbnikiem A. Dêbnicka,
a cz³onkami Stanis³aw Lewandowski, Jan Mirynowicz, Kazimierz Damszel,
Stefan Nawrocki i Jan Zapolski25. Sekretarz KP PPR Zdzis³aw Nocuñ tak
scharakteryzowa³ w³adze powiatowe PPS: Ludwik Abramowicz, dyrektor
gimnazjum i profesor chemii zosta³ oceniony jako dobrze uwiadomiony politycznie, zrównowa¿ony, taktowny, ciesz¹cy siê zaufaniem partii i ludnoci.
Stefan Nawrocki (starosta), uczciwy, jednolitofrontowy, taktowny, cieszy siê
szacunkiem, ze swojej pracy w miarê kwalifikacji wywi¹zuje siê dobrze. Ale
najciekawiej przedstawia siê charakterystyka Stanis³awa Lewandowskiego,
zastêpcy kierownika ZEOM  który zosta³ wybrany na cz³onka PK PPS,
mimo ¿e od wrzenia 1947 roku faktycznie nale¿a³ do PPR: Cieszy siê pe³nym
zaufaniem naszej partii i wykonuje wszelkie polecenia Komitetu Powiatowego
[PPR]26.
Podczas walnego zebrania aktywu powiatowego (11 listopada 1948 r.)
przewodnicz¹cym PK PPS wybrano Ludwika Abramowicza (jego zastêpc¹
zosta³ Adam Raszkiewicz  pracownik fizyczny w browarze). Autowicz otrzyma³ surow¹ naganê i ostrze¿enie27. Zarzucano mu ³amanie zasad dobrych
obyczajów.
Wed³ug Stanis³awa Zieliñskiego, kierownika Oddzia³u Polityczno-Propagandowego WK PPS, w czerwcu praca w Kêtrzynie by³a na s³abym poziomie
(podobnie negatywn¹ lub gorsz¹ ocenê otrzyma³y tylko Lidzbark, Wêgorzewo, Nidzica i Olsztyn  powiat)28.
23 Sprawozdanie z 5.4.48 z obs³ugi wieców w Bartoszycach i Kêtrzynie, APO 1094/15,
k. 2425; R. Syrwid, Od partnerstwa do przymusowej jednoci. Olsztyñska organizacja Polskiej
Partii Socjalistycznej w latach 19451948, £ód 2004, s. 186.
24 Sprawozdanie z 5.4.48 , k. 2425.
25 Protokó³ z posiedzenia prezydium PK PPS w Kêtrzynie z 18.IV.1948 r., APO 1102/1, k. 72.
26 APO 1081/4, k. 109111.
27 Sprawozdanie ogólne za m-c listopad 1948 r. [PK PPS w Kêtrzynie], APO 1094/10, k. 18;
Protokó³ z zebrania cz³onków PPS kó³: Dro¿d¿ownia, Poczta, CSS Spo³em, Oddz. Okrêgowy
Pow. Zw. GS, SCh i BGS odbytego w dniu 11 listopada 1948 r., APO 1102/2, k. 159.
28 Sprawozdanie Kierownika Oddzia³u Polit.-Prop. WK PPS w Olsztynie Stanis³awa Zieliñskiego za miesi¹c czerwiec 1948 r., APO 1094/18, k. 18. Podobnie te¿ w lipcu (k. 28).
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Mimo tych k³opotów PPR wci¹¿ odczuwa³a zagro¿enie ze strony bratniej
partii. W maju 1948 roku aktyw KP PPR ostrzega³, ¿e kierownictwo PPS stoi
na nieodpowiednim stanowisku i zajmuje wrogie stanowisko wobec naszej
partii, naszym obowi¹zkiem jest wyszukaæ te elementy wrogie, które wystêpuj¹ przeciw obecnemu postêpowi osi¹gniêæ klasy robotniczej. Musimy
naprowadziæ cz³onków z bratniej partii w delikatny sposób by oczycili swe
szeregi z elementów WRN i reakcji, które siê wkrad³y do Partii Socjalistycznej29.
Równie¿ dzia³alnoæ Miejskiego Komitetu PPS w Kêtrzynie nie odznacza³a siê zbytni¹ aktywnoci¹. Czêciowo wynika³o to z braku rodków finansowych  75% wp³ywów ze sk³adek przekazywano PK PPS, pozosta³a czêæ
nie pokrywa³a wydatków. Poza tym wielu cz³onków zalega³o z wp³atami  na
dzieñ 1 sierpnia 1947 r. oko³o 100 osób mia³o zaleg³e sk³adki za okres d³u¿szy
ni¿ 3 miesi¹ce, za du¿a czêæ wp³aca³a sumy ni¿sze od ustalonych.
A jednak miêdzy 1 marca a 1 sierpnia 1947 r. liczba cz³onków MK PPS
wzros³a o 20% (z czego 70% stanowili robotnicy). Silne wp³ywy mieli socjalici w Powiatowej i Miejskiej Radzie Narodowej (odpowiednio 27% i 42%
cz³onków), a tak¿e w radach zak³adowych, np. w cukrowni na 9 miejsc
7 nale¿a³o do cz³onków PPS, a w dro¿d¿owni 100%.
W sierpniu przyjêto ambitny plan: utworzenie 9 nowych kó³ (istnia³y ju¿
4), prowadzenie szkoleñ, zorganizowanie Sekcji Kobiet przy MK PPS i dla
poprawy sytuacji finansowej, urz¹dziæ imprezy dochodowe30. 27 sierpnia
1947 r. zosta³a utworzona socjalna sekcja do takich zadañ31.
Trzeba stwierdziæ, ¿e MK PPS zajmowa³ siê niemal wy³¹cznie zmianami
personalnymi  18 sierpnia 1947 r. wybrano nowy komitet, jak wynika
z dalszych sprawozdañ nie zmieni³o to sytuacji na lepsze. Nadal narzekano
na brak aktywnoci MK PPS, a 21 lipca 1948 ponownie zmieniono sk³ad32.
Tak¿e dzia³alnoæ Komitetu PPS w Korszach nie przedstawia³a siê najlepiej. Na zjazd powiatowy przyby³o tylko 22 delegatów, którzy na dodatek siê
spónili, a na zjedzie wojewódzkim cz³onkowie MK w ogóle siê nie pojawili33. W efekcie w maju 1948 roku Powiatowy Komitet PPS na polecenie WK
29 Protokó³ z zebrania aktywu Komitetu Powiatowego PPR w Kêtrzynie odbytego dnia
9.V.1948 r., APO 1081/5, k. 58.
30 Sprawozdanie MK [PPS w Kêtrzynie] od dnia 1.III.47 r. do 1.VIII.47 r., APO 1102/1,
k. 7982.
31 Kierownikiem zosta³ Józef Kromer, a zastêpc¹ Janina G³os. Protokó³ z posiedzenia
Miejscowego Komitetu PPS w Kêtrzynie odbytego w dniu 27 sierpnia 1947 r., APO 1102/2, k. 57.
32 Protokó³ z Ogólnego Zebrania cz³onków PPS Miejscowego Komitetu Korsze dnia
26 padziernika 1947 r., APO 1102/2, k. 268; Protokó³ z zebrania Powiatowego Komitetu PPS
w Kêtrzynie w dniu 24.VII.48 r., APO 1102/1, k. 75; Protokó³ spisany w dniu 26.VII.1948 r.
w lokalu PK PSS Kêtrzyn w zwi¹zku z rozwi¹zanie starego Zarz¹du MK PPS w dniu 21.VII.48 r.
i powo³aniem nowego Zarz¹du MK PPS w Kêtrzynie., APO 1102/2, k. 67.
33 Protokó³ nr 13 z odprawy Zarz¹dów Kó³ PPS Korsze wschodz¹cych w sk³ad Miejscowego
Komitetu PPS Korsze w dniu 18.8.47, APO 1102/2, k. 262; Protokó³ z posiedzenia Prezydium
PK PPS w Kêtrzynie w dn. 20.IX.1947 r., APO 1102/1, k. 43.
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PPS rozwi¹za³ komitet w Korszach, a na jego miejsce powo³a³ Komitet Komisaryczny, który mia³ funkcjonowaæ do czasu ogólnego zebrania cz³onków34.
Takie wydarzenia (podobnie w GK PPS w Skandawie) oczywicie nie
poprawia³y wizerunku PPS, czêæ socjalistów zaczê³a nawet oddawaæ legitymacje, twierdz¹c, ¿e w partii panuje chaos35.
W drugiej po³owie 1948 roku komunici podjêli dzia³ania na rzecz intensyfikacji walki klas na wsi. Jednak w powiecie kêtrzyñskim nie by³o ³atwo
do tego przekonaæ ani osadników, ani te¿ cz³onków PPS. Podczas zebrania
aktywu powiatowego w sierpniu 1948 r. z udzia³em sekretarza WK PPS Mieczys³awa Chwaliñskiego s³ychaæ by³o g³osy, ¿e wprawdzie na wsi widaæ podzia³
na mniej i bardziej zamo¿nych, ale wszyscy doszli to tego, co maj¹, w³asn¹
prac¹. Za to s¹ szabrownicy i spekulanci (tu wskazywano cz³onków PPR).
Mówiono te¿, ¿e bieda na wsi jest raczej wynikiem obci¹¿eñ podatkowych,
a nie dzia³alnoci ku³aków. Wyranie nie podoba³o siê to M. Chwaliñskiemu,
który stwierdzi³, ¿e b³êdem by³oby zak³adaæ, ¿e bogaczy wiejskich nie ma  s¹,
choæ jest ich mniej ni¿ gdzie indziej36. Tak wiêc nie by³o wyjcia  trzeba by³o
siê wykazaæ w walce z ku³actwem i oczywicie kilka przypadków odkryto37.
Sprawy zaostrzaj¹cej siê walki klasowej na wsi oraz oczyszczania w³asnych szeregów z bogaczy wiejskich, zosta³y poruszone tak¿e na zebraniu
aktywu PK PPS w dniu 10 padziernika. Ale mo¿e wa¿niejsze by³o to, ¿e
w jego trakcie socjalici poddali siê szerokiej samokrytyce. Krytykowano
zarówno pracê powiatowego komitetu, kó³, jak i dzia³ania poszczególnych
osób. Pojawi³y siê g³osy samokrytyki za: niew³aciwe ustosunkowanie siê do
PPR, b³êdy w pracy szóstek politycznych, niew³aciwe pojmowanie niektórych teorii i ich propagowanie w terenie. Dwoje cz³onków aktywu owiadczy³o, ¿e ich wiatopogl¹d nie zgadza siê z ich osobist¹ dzia³alnoci¹, co
w praktyce oznacza³o, ¿e prowadz¹ prywatne firmy. Oczywicie zadeklarowali, i¿ zlikwiduj¹ swoje przedsiêbiorstwa. Stwierdzono tak¿e, i¿ w czasie masowego werbunku do partii dosta³y siê elementy szkodliwe. Gdy zosta³a
odczytana lista osób usuniêtych z PPS, przyjêto j¹ jednog³onie. Niestety,
w sprawozdaniu nie podano nazwisk ani ogólnej liczby skrelonych cz³onków.
Wiadomo jedynie, ¿e podczas walnego zebrania aktywu w dniu 11 listopada
53 cz³onków PPS podda³o siê samokrytyce, za w ci¹gu ca³ego miesi¹ca
z partii usuniêto 86 osób38.
34

Protokó³ z nadzwyczajnego posiedzenia cz³onków Miejscowego K-PPS w Korsze dnia
14 maja 1948 r., APO 1102/2, k. 278279.
35 Protokó³ z zebrania Komitetu Gminnego PPS [Skandawa] w dniu 17.V.1948 r., APO
1102/2, k. 481.
36 Protokó³ z zebrania aktywu powiatowego PPS w Kêtrzynie odbytego dn. 13.VIII.48 r.,
APO 1102/1, k. 128-129; patrz te¿ Protokó³ zebrania wyborczego Gminnego Ko³a PPS Bobrowo
w dniu 14.XI.1948 r., APO 1102/2, k. 442.
37 Protokó³ z odprawy sekretarzy PK PPS odbytej dnia 30 sierpnia [1948] w WK PPS
w Olsztynie, APO 1094/11, k. 19.
38 Protokó³ z zebrania aktywu Polskiej Partii Socjalistycznej Powiatowego Komitetu
w Kêtrzynie odbytego w dniu 10 padziernika 1948 r., APO 1102/1, k. 130131; Sprawozdanie
ogólne za m-c listopad 1948 , k. 18.
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Wród wydalonych cz³onków PPS 14 by³o robotnikami, 17 robotnikami
rolnymi, 24 ch³opami, 20 pracownikami umys³owymi, 10 kupcami i 1 rzemielnikiem. Najczêciej jako uzasadnienie wskazywano obcoæ ideologiczn¹ (50,6%), szkodnictwo gospodarcze (16,8%), pijañstwo (14,1%), wrog¹
propagandê (10,6%), wspó³pracê z okupantem 3,5% oraz obcoæ klasow¹
i niemoralny tryb ¿ycia (po 1,2%)39.
Akcja usuwania bogaczy wiejskich i elementów politycznie podejrzanych trwa³a; przygotowywano osoby, które mia³y zajmowaæ zwalniane stanowiska, aby nie dosz³o do chaosu. Ka¿da partia wytypowa³a kandydatów do
usuniêcia z poszczególnych instytucji, np. z PRN mia³o odejæ 7 cz³onków
PPR, 5 PPS i 1 SL (czêæ na w³asn¹ probê); ponadto ca³y czas prowadzono
weryfikacjê cz³onków partii. Niezadowolenie powodowa³ fakt, ¿e czystki
dokonywali ludzie z PPR40 .
21 listopada w Kêtrzynie odby³a siê Konferencja Delegatów Polskiej Partii Socjalistycznej powiatów kêtrzyñskiego, gi¿yckiego, mr¹gowskiego, piskiego i wêgorzewskiego, w której wzi¹³ udzia³ sekretarz WK PPS w Olsztynie
Marian Poloñski. Oczywicie nie mog³o na niej zabrakn¹æ propagandowych
rezolucji, w których wyra¿ono s³owa uznania dla Wszechzwi¹zkowej Komunistycznej Partii Bolszewików, znalaz³y siê te¿ pozdrowienia dla wszystkich
ludów walcz¹cych o wyzwolenie spod jarzma imperialistycznego ucisku,
towarzyszom komunistom greckim, chiñskim, uciskanym ludom kolonialnym, czy potêpienie prawicy socjalistycznej i Komunistycznej Partii Jugos³awii41 .
Jednak najwa¿niejszy by³ wybór dwóch delegatów na Kongres Zjednoczeniowy Partii Klasy Robotniczej. Wybrano Mariana Poloñskiego i Ludwika
Abramowicza. O s³aboci PPS w powiecie kêtrzyñskim mo¿e wiadczyæ tylko
86% frekwencja delegatów  konferencja by³a na miejscu, gorzej wypad³
tylko powiat gi¿ycki (74%), pozosta³e wykaza³y siê 100% frekwencj¹42.
39 Wed³ug danych z Kêtrzyna (Wykaz wydalonych by³ych cz³onków Polskiej Partii Socjalistycznej z pow. Kêtrzyn [1948], APO 1102/3, k. 116-117). Wykaz dla ca³ego województwa podaje
ju¿ trochê inne dane: obcoæ ideologiczna 38%, za to obcoæ klasowa a¿ 13% (APO 1141/26,
k. 241, patrz tak¿e R. Syrwid, op. cit., s. 274).
40 Raport miesiêczny za okres od dnia 20.09.48 r. do dnia 20.10.1948 r. szefa PUBP
w Kêtrzynie por. Królikowskiego, IPN Bi 084/284, k. 45; Protokó³ z posiedzenia Szóstki Politycznej PPR i PPS odbytego w Kêtrzynie w dn. 18.10.48, APO 1081/4, k. 138-139; Sprawozdanie
ogólne [PK PPS w Kêtrzynie] za miesi¹c padziernik 1948 r., APO 1102/1, k. 182-184; Sprawozdanie dekadowe PUBP Plac. Eksp. Kol. BP w Korsze za okres od 1.XI.1948 do 30.XI.1948, IPN
Bi 084/379/2, k. 78.
41 Rezolucja przyjêta podczas Konferencji Delegatów Polskiej Partii Socjalistycznej powiatów Kêtrzyñskiego, Gi¿yckiego, Wêgorzewskiego, Mr¹gowskiego i Piskiego z 21.11.1948, APO
1102/1, k. 1516.
42 Protokó³ z Konferencji Powiatowej Polskiej Partii Socjalistycznej w Kêtrzynie
[21.11.1948], APO 1102/1, k. 12-14; Sprawozdanie ogólne za m-c listopad 1948 , k. 18; Komunikat Kierownika Referatu Sprawozdawczego KW PPR w Olsztynie Henryka Mackiewicza
z 29 listopada 1948 r., APO 1073/26, k. 260; Wykaz delegatów na Kongres Zjednoczeniowy
[z PPS], APO 1073/26, k. 280.
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Ostatnie pó³tora roku funkcjonowania PPS by³o okresem dalszego rozpracowywania rodowiska socjalistycznego przez s³u¿by bezpieczeñstwa
w celu jak najwiêkszego skompromitowania dzia³aczy PPS. Przyk³adem
mo¿e byæ wspomniana ju¿ sprawa Mariana Kellera aresztowanego w sierpniu 1947 r. za rozsiewanie wrogiej propagandy43. PUBP prowadzi³o te¿ sprawê Kontakt dotycz¹c¹ m.in. Franciszka Kranca, kierownika ZEOM, który
mia³ faworyzowaæ w zak³adzie cz³onków PPS44. Ponadto w cukrowni pod
obserwacj¹ by³ dyrektor Jan Eftymowicz (sprawa Burak), rozpracowywany
przez agentów Rocha (cz³onek PPS i Rady Zak³adowej) i Miñsk (cz³onek
PPR) oraz informatora B³awatka (cz³onek PPR)45. Ponownie podpad³ Stanis³aw Gacioch (so³tys wsi Winda), tym razem ju¿ cz³onek PPS, którego
sprawa trafi³a do Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Olsztynie46. O pogl¹dy prawicowe i zwi¹zki z PPS WRN oskar¿ano wiêkszoæ kierownictwa socjalistów w powiecie, m.in. Stefana Wasiewicza (wyst¹pienia antyjednolitofrontowe), wiceprokuratora Adama Wojciechowskiego (krytykowanie rz¹du za nietaktowne i wymuszone prowadzenie procesu krakowskiego), burmistrza Aleksandra Migda³a, czy sêdziego S¹du Okrêgowego Ludwika Andrzejewskiego47.
Przeciwko kierownikowi Powiatowego Monopolu Tytoniowego Micha³owi Lingo, oskar¿anemu o wrog¹ propagandê i spekulacjê, prowadzona by³a sprawa
pod kryptonimem Judasz; aresztowano go w listopadzie 1947 roku48.
Natomiast w sierpniu tego samego roku, Wojewódzki S¹d Partyjny nakaza³ wydaliæ z partii Jana Downara, jednego z za³o¿ycieli Komitetu Organizacyjnego PPS w czerwcu 1945 r., za antyjednolitofrontowe wyst¹pienia
i dyskredytowanie PPS49.
43 W czerwcu 1947 r. mia³ twierdziæ, ¿e Rosjanie za trzy dni zajm¹ kolej i pocztê, na
wy¿szych stanowiskach bêd¹ tylko oni, ¿e zostan¹ obni¿one p³ace itp. Zachêca³ do wstêpowania
do PPS, jako jedynej si³y zdolnej zmieniæ ustrój. Raport dekadowy za okres sprawozdawczy od
dnia 28.V do dnia 28.VI.1947 szefa PUBP w Kêtrzynie por. Królikowskiego, IPN Bi 084/283,
k. 110.
44 Sprawozdanie dekadowe z zestawienia spraw wszczêtych prowadzonych i zlikwidowanych po linii I.II-ej sekcji za okres od dnia 5.VIII.47 do dnia 16.VIII.47 r., IPN Bi 084/378, k. 71;
Sprawozdanie miesiêczne z przebiegu pracy agencyjno-informacyjnej po linii referatu IV-go sekcji
I-II -ej za okres od dnia 26.VIII.47 r. do dnia 26.IX.47 r., IPN Bi 084/378, k. 92.
45 Sprawozdanie po linii referatu IV-go Sekcji I-II-ej PUBP w Kêtrzynie z 21.I.1948 r.
sporz¹dzone na podstawie pisma z dnia 15.I.48 r., IPN Bi 084/378, k. 140.
46 Sprawozdanie dekadowe do Naczelnika Wydzia³u ledczego WUPB w Olsztynie za okres
od dnia 15.VIII.47 r. do dnia 1.IX.47 r., IPN Bi 084/376/1, k. 163; Raport dekadowy za okres
sprawozdawczy od dnia 28.VII do dnia 28.VIII.1947 szefa PUBP w Kêtrzynie Królikowskiego,
IPN Bi 084/283, k. 119, 125.
47 Ibidem, k. 123; Raport dekadowy za okres sprawozdawczy od dnia 28.VIII.1947 r. do
dnia 28.IX.1947 szefa PUBP w Kêtrzynie por. Królikowskiego, IPN Bi 084/283, k. 132, 136.
48 Sprawozdanie dekadowe po linii Sekcji III-ej i IV-ej za okres od dnia 6.VIII.47 r. do dn.
16.VIII.47 r. ref. IV Referatu Józefa Michonia i Królikowskiego, IPN Bi 084/378, k. 72 oraz
k. 104.
49 Wyrok Wojewódzkiego S¹du Partyjnego w sprawie Jana Downara z 29.08.1947 r., APO
1094/4, k. 38..
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W po³owie 1948 r. koñczono rozpracowywanie burmistrza A. Migda³a
 na jego miejsc typowano kandydata z PPR, w ramach pozbywania siê
z administracji wrogich elementów. W tym czasie w powiecie tylko dwie
gminy  Srokowo i Bez³awki  by³y zagro¿one, w pozosta³ych ju¿ usuniêto
niewygodnych wójtów50. Ostatecznie jesieni¹ Aleksander Migda³ zosta³ zwolniony bez wypowiedzenia (obowi¹zki przej¹³ wiceburmistrz Antoni Urbanowicz, tak¿e socjalista). Na jego miejsce przedstawiono 4 kandydatów z PPR
i 2 z PPS. Byli to Stanis³aw Lewandowski, kierownik oddzia³u ZEOM i Jan
Iwanowski, wójt gminy Korsze. Obydwaj kandydaci socjalistów wyrazili chêæ
wst¹pienia do PPR, ale PPS nie zaakceptowa³ ich podañ o skrelenie z partii51.
Koñczy³o siê tak¿e rozpracowywanie Stefana Wasiewicza, co mia³o skutkowaæ usuniêciem go z PPS, Powiatowej Rady Narodowej i Spó³dzielni Ostoja52.
Jak wynika z danych z listopada 1948 r. w powiecie kêtrzyñskim wydalono a¿ 34 cz³onków PPS zajmuj¹cych gospodarcze stanowiska kierownicze
(51,5% cz³onków PPS na gospodarczych stanowiskach kierowniczych wydalonych z tej partii w ca³ym województwie olsztyñskim)53.
Zmiany liczby cz³onków PPS na Warmii i Mazurach oraz w powiecie kêtrzyñskim
w latach 19461948
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Opracowanie w³asne na podstawie: APO 1094/9, k. 11, 21, 34, 48, 51, 52, 68; APO 1094/10, k. 185;
APO 1094/11, k. 11; APO 1094/12, k. 11, 211214; APO 1102/1, k. 142; APO 1102/3, k. 1530
50 Sprawozdanie dekadowe po linii Ref. V-go Sekcji III-ej za okres sprawozdawczy od dn.
7.IV.1948 r. do dnia 7.V.1948 r., IPN Bi 084/377, k. 46.
51 Protokó³ z zebrania Egzekutywy Komitetu Powiatowego PPR w Kêtrzynie odbytego dnia
6.IX.1948 r., APO 1081/3, k. 98; APO 2502/5, k. 103a.
52 Sprawozdanie dekadowe po linii Referatu V-go Sekcji III-ej PUBP w Kêtrzynie za okres
sprawozdawczy od dnia 25.V.1948 r. do 25.VI.1948 r., IPN Bi 084/377, k. 54.
53 Wykaz wydalonych z szeregów Partii [PPS] wg stanu na dzieñ 24.XI.1948 r., APO 1073/
26, k. 240.
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W przeddzieñ zjednoczenia w powiecie dzia³a³ Powiatowy Komitet PPS,
Miejskie Komitety w Kêtrzynie i Korszach, ponadto 17 kó³ w Kêtrzynie oraz
20 komitetów i kó³ na terenie powiatu54.
1 grudnia 1948 r. PPS w powiecie liczy³a 672 cz³onków (pierwsze z dane
z wrzenia 1945 r. mówi¹ o 37). Najwiêcej zapisanych cz³onków by³o we
wrzeniu 1948 roku (721), jednak w wyniku weryfikacji ich liczba zmniejszy³a siê o prawie 7%. Liczebnoæ PPS w powiecie dynamicznie wzrasta³a; doæ
powiedzieæ, ¿e na pocz¹tku 1946 by³o to 4% wszystkich socjalistów z Okrêgu
Mazurskiego, a w grudniu 1948 r. a¿ 9,1%. Co ciekawe, w momencie, gdy
w powiecie by³o najwiêcej zadeklarowanych cz³onków PPS, stanowili oni
tylko 6,8% socjalistów w województwie, z czego mo¿na wnosiæ, i¿ akcja weryfikacyjna mia³a tu mniejsze skutki ni¿ w innych powiatach55. Bior¹c pod
uwagê, ¿e tylko w listopadzie 1948 r. skrelono 86 osób, nale¿y zak³adaæ, ¿e
równolegle do PPS zapisywali siê nowi cz³onkowie.
Po weryfikacji 68,3% cz³onków zapisanych by³o do MK PPS w Kêtrzynie
(w po³owie roku 65,6%). Niewielki odsetek stanowi³y kobiety (12,2%), z czego
a¿ 78% nale¿a³o do MK w Kêtrzynie. Struktura zawodowa charakteryzowa³a
siê przewag¹ robotników  54,2% (z 44,7% w po³owie roku). By³ to jeden
z efektów akcji weryfikacyjnej, w wyniku której najbardziej ucierpia³y dwie
kategorie pracowników: przedstawiciele wolnych zawodów zredukowani zostali praktycznie do zera (z 15 tylko 1 zosta³ w partii) i ch³opów, których liczba
zmniejszy³a siê o 36,8%. Praktycznie nie zmieni³a siê liczba pracowników umys³owych, jeli chodzi o liczbê (177), jak i o procentowy udzia³ (ok. 25%)56.
Struktura zawodowa cz³onków PPS w powiecie kêtrzyñskim w grudniu 1948 r.
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Opracowanie w³asne na podstawie: Sprawozdanie KP PPS w Kêtrzynie za miesi¹c listopad 1948 r.,
APO 1094/10, k. 20.

54 Imienny wykaz Zarz¹dów Kó³ PPS z terenu pow. Kêtrzyn [listopad 1948], APO 1094/12,
k. 7275.
55 Sprawozdanie Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej do dnia 30.09.b.r.
[1945], APO 1094/9, k. 11; Sprawozdanie Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Partii Socjalistycznej
w Olsztynie za czas od 1.XII.45-31.I.46, APO 1094/9, k. 21; Sprawozdanie KP PPS w Kêtrzynie
za miesi¹c listopad 1948 r., APO 1094/10, k. 20
56 Ibidem; Sprawozdanie KP PPS w Kêtrzynie za miesi¹c lipiec 1948 r., APO 1094/10,
k. 12.

220

Pawe³ Letko

Inteligencja zapisywa³a siê niemal wy³¹cznie do PPS, nad czym ubolewa³y powiatowe w³adze PPR57.
Wspó³praca miêdzy PPR i PPS, podobnie jak w latach poprzednich nie
by³a wolna od napiêæ. 7 lipca 1947 r. podczas Zebrania Miêdzypartyjnego
PPR, PPS i SL podzieli³y miêdzy siebie teren powiatu kontrolowany przez
obywatelskie komisje kontroli podatkowej  socjalistom przypad³y Bobrowo,
Barciany, Kêtrzyn i Wielki Dwór, komunistom Korsze, Skandawa, Srokowo
i Winda, a ludowcom Ber³awsk, Ró¿ana, Laukinikowo i Potok. Przeprowadzono tak¿e wybór 12 ³awników w sprawach podatkowych  po 5 z PPR
i PPS, 2 z SL58. Wiêcej problemów by³o 5 lipca na spotkaniu Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych. Ustalono, ¿e na zebraniach przewodniczyæ bêd¹ na zmianê cz³onkowie PPS i PPR, ale pojawi³y siê kwestie dra¿liwe. Dionizy Skiba z PPS nie chcia³ ujawniæ aktualnego stanu osobowego
partii. Ponadto socjalici skar¿yli siê na Komendanta S³u¿by Ochrony Kolei
i jego zastêpcê  cz³onków PPR, którzy mieli dyskryminowaæ osoby nale¿¹ce
do PPS i naciskaæ na przechodzenie do bratniej partii. Poruszyli ponownie
sprawê jednoczesnej przynale¿noci do obu partii. Postulowali by osoba, która chce zmieniæ barwy, najpierw poinformowa³a o tym na pimie, uregulowa³a sk³adki i dopiero po otrzymaniu pisemnej zgody mog³a zostaæ zapisana
do drugiej organizacji59.
Aby przyspieszyæ zbli¿enie miêdzy partiami, 18 sierpnia 1947 r. odby³a
siê odprawa sekretarzy Gminnych Komitetów PPS. H. Dêbnicka szczegó³owo
zreferowa³a uchwa³ê Rady Naczelnej PPS z 30 czerwca 1947 roku, podkrelaj¹c znaczenie wspó³pracy z PPR. Dyskusja by³a powiêcona roli i miejscu obu
partii w terenie60.
W sierpniu do wspó³pracy zachêca³ tak¿e I sekretarz KW PPR Jan Kalinowski, który przyby³ do Kêtrzyna w zwi¹zku z wrêczaniem sta³ych legitymacji partyjnych. Powiedzia³ wtedy m.in.: Musimy szczerze wspó³pracowaæ
z PPS-em przez wspólne zebrania, dyskusje, umiejêtne usuwanie osobistych
niechêci61.
Mimo odgórnych nakazów, wspó³praca nie uk³ada³a siê dobrze. Mo¿e
wiadczyæ o tym wydarzenie z sierpnia 1947 r., kiedy to jeden z cz³onków
PPR, nie przebieraj¹c w epitetach, mówi³ o starocie Stefanie Nawrockim
i jego ¿onie, aktywnych cz³onkach PPS: Ta bezdzietna, czarna k Nawrocka
nie ma co robiæ tylko jedzi po powiecie i na gminach jakie tam ko³a PPS
57 Raport dekadowy za okres sprawozdawczy od dnia 28.II.1947 r. do dnia 17.III.1947
szefa PUBP w Kêtrzynie Królikowskiego, IPN Bi 084/283, k. 35.
58 Protokó³ z Zebrania Miêdzypartyjnego w dniu 7.VII.1947 r., APO 1081/4, k. 54.
59 Protokó³ zebrania Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Politycznych z dnia 5.VII.47 r.
[Korsze], APO 1102/2, k. 309-310.
60 Protokó³ z odprawy sekretarzy Gm. Kom. PPS pow. kêtrzyñskiego w dniu 18.VIII.1947 r.,
APO 1102/1, k. 115.
61 Protokó³ z uroczystoci wrêczenia sta³ych Legitymacji Partyjnych, odbytej w dniu
24.VIII.47 r., APO 1081/11, k. 26.
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chce organizowaæ62. Za te s³owa wyrzucono go z partii, a socjalicie, który ich
wys³ucha³, udzielono nagany za sprowokowanie wypowiedzi. Z drugiej strony niektórzy socjalici okrelali PPR jako bandê63.
Czêæ cz³onków PPR uwa¿a³a, i¿ socjalici s¹ tak wrogo nastawieni, ¿e po
prostu nie ma z kim wspó³pracowaæ, gdy¿ dla ka¿dego niemal PPS-owca
ka¿dy Peperowiec jest komunist¹64.
Za sukces w³adze uzna³y zorganizowany 25 wrzenia 1947 r. wspólny
wiec manifestacyjny PPR i PPS w sali Teatru Miejskiego w Kêtrzynie, gdzie
obecni byli pos³owie obu partii: Tadeusz Koral i Wac³aw Gumiñski. Spotkanie
odby³o siê bez zgrzytów i taræ65. Jednak wspó³praca miêdzy partiami nadal
nie uk³ada³a siê. Wed³ug PUBP wiêkszoæ winy le¿a³a po stronie PPS, choæ
dostrzegano tak¿e niew³aciwe podejcie tak ze strony cz³onków PPR, jak
i PPS, gdzie oddolnie cz³onkowie wywo³uj¹ nieporozumienia i k³ótnie, na co
komitety powiatowe, a w szczególnoci PPS, nie reaguj¹ natychmiast66.
W padzierniku dosz³o do sporu miêdzy partiami w sprawie ZSCh. Przyczyn¹ by³y wybory gromadzkie przeprowadzane z pominiêciem PPS, ale najwiêksze zatargi mia³y miejsce w zwi¹zku z wyborem delegatów na zjazd
powiatowy, wojewódzki i krajowy. W tej sprawie odby³y siê dwa zebrania
Komitetu Miêdzypartyjnego i Szóstek Politycznych (21 i 22), podczas których
socjalici domagali siê parytetu. Cz³onkowie PPR odrzucili ¿¹danie, powo³uj¹c siê na wk³ad w rozwój ZSCh. PPS zaproponowano jedynie 1/4-1/3 miejsc.
Sprawy nie rozstrzygn¹³ nawet przedstawiciel WK PPS, który 22 padziernika przywióz³ pismo podpisane przez III sekretarza KW PPR nakazuj¹ce
przyj¹æ parytet, poniewa¿ KP PPR twierdzi³, ¿e ¿adnego pisma nie otrzyma³,
a nawet nie zosta³ o nim poinformowany. W tej sytuacji socjalici wycofali
swoje kandydatury i zapowiedzieli bojkot wyborów. W efekcie 80% mandatów
uzyskali przedstawiciele PPR i zdominowali ZSCh (w terenie z PPS mandat
przyjê³a tylko jedna osoba). O pogorszenie wspó³pracy oczywicie oskar¿ono
elementy WRN-owskie w PPS67.
Po ucieczce Stanis³awa Miko³ajczyka, w po³owie listopada, obie partie
postanowi³y zorganizowaæ wiece uwiadamiaj¹ce; wyjaniæ politykê anglo62

Protokó³ z posiedzenia Miejscowego , k. 57.
Protokó³ z posiedzenia Szóstki z dnia 24.IX.1947 r., APO 1081/4, k. 61; Protokó³
z posiedzenia Szóstki Politycznej odbytego w dniu 9.IX.1947 r. [w Kêtrzynie], APO 1081/4, k. 59.
64 Protokó³ z zebrania Ko³a PPR przy Cukrowni Kêtrzyn w dniu 9.IX.1947 r., APO 1081/11, k. 93.
65 Raport dekadowy za okres sprawozdawczy od dnia 28.VIII.1947 r. do dnia 28.IX.1947 ,
k. 135.
66 Ibidem, k. 136.
67 Protokó³ z zebrania Komitetu Powiatowego PPS w Kêtrzynie z dn. 7.X.47 r., APO 1102/1,
k. 4546; Raport dekadowy za okres sprawozdawczy od dnia 28.IX.1947 r. do dnia 28.X.1947
szefa PUBP w Kêtrzynie por. Królikowskiego, IPN Bi 084/283, k. 149, 152; Protokó³ szóstki
z 21.X.1947 r., APO 1081/4, k. 70-72; Wyci¹g z uchwa³y Szóstki Politycznej PPR i PPS z dnia
22.X.47 r. w sprawie wyborów do Gminnych Zarz¹dów Samopomocy Ch³opskiej, APO 1081/4,
k. 78; Ogólny opis sytuacji politycznej, ekonomicznej i gospodarczej na obiektach na terenie pow.
kêtrzyñskiego z 27.X.1947 r., IPN Bi 084/378, k. 116; Sprawozdanie [PK PPS w Kêtrzynie] za
miesi¹c padziernik 47 r., APO 1102/1, k. 162.
63
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amerykañsk¹, przedstawiæ lidera PSL jako agenta obcego wywiadu oraz
zdrajcê ojczyzny. Przedsiêwziêcie dosz³o do skutku, ale bez udzia³u socjalistów, poniewa¿ najbardziej aktywni z nich zostali zaaresztowani w zwi¹zku
z afer¹ skórzan¹68.
Po zatrzymaniu wielu aktywnych dzia³aczy PPS wspó³praca ponownie
siê poprawi³a, chocia¿ nadal doszukiwano siê oporu ze strony rzekomych
zwolenników WRN. Zreszt¹ element ten by³ obserwowany, czy nie wykorzystuje go obcy wywiad, ale niczego takiego nie stwierdzono69.
Do ostrego spiêcia dosz³o w po³owie grudnia 1947 roku, kiedy w cukrowni rozpoczê³y siê coroczne zwolnienia pracowników sezonowych. Pracê straci³
m.in. sekretarz komórki zak³adowej PPR. 20 grudnia dosz³o do miêdzypartyjnego zebrania na terenie zak³adu, z udzia³em w³adz powiatowych. Mimo ¿e
sekretarze powiatowi PPS i PPR dzia³ali w tym wypadku razem, nie uchroni³o to socjalistów z cukrowni od oskar¿eñ o wp³ywy WRN czy WiN (tak¿e
sekretarz PPS przy³¹czy³ siê do tych zarzutów). Sprawy nie rozwi¹zano
i dziesiêæ dni póniej dosz³o do nastêpnego spotkania, tym razem ju¿
w obecnoci m.in. II sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PPR, przewodnicz¹cego Ogólnopolskiego Porozumienia Zwi¹zków Zawodowych z Olsztyna.
Dosz³o do scysji i pyskówek70. Sprawa nadal by³a ¿ywa, na pocz¹tku 1948 r.
omawiano j¹ m.in. podczas posiedzenia Szóstki Partyjnej71. Kolejn¹ przyczyn¹ zadra¿nieñ by³ sk³ad rady zak³adowej  cz³onkowie PPR skar¿yli siê, ¿e
sk³ada siê ona z socjalistów i bezpartyjnych i nie maj¹ na jej prace ¿adnego
wp³ywu, tym bardziej ¿e wiêkszoæ PPS-owców by³a wrogo nastawiona do
PPR  taka sytuacja trwa³a co najmniej do stycznia 1948 r. W lutym do pracy
powrócili cz³onkowie PPR (kosztem socjalistów), Jan Eftymowicz coraz bardziej atakowany, w kwietniu zrezygnowa³ z przewodnictwa MRN, a nastêpnie
przesta³ byæ dyrektorem zak³adu. W marcu 1948 r. do WK PPS trafi³ wniosek
o wykluczenie go z partii (m.in. za kontakty z elementami reakcyjnymi), mimo
¿e kilka tygodni wczeniej PK PPS wyda³ mu pozytywn¹ opiniê72. W maju
by³o ju¿ du¿o lepiej  Rada Zak³adowa cukrowni zosta³a podporz¹dkowana
PPR, a wspó³praca z PPS poprawi³a siê, aczkolwiek na krótko73.
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Raport miesiêczny za okres od dnia 28.X.1947 r. do dnia 26.XI.1947 , k. 156.
Raport miesiêczny za okres od dnia 19.XI.1947 r. do dnia 19.XII.1947 , k. 166, 171.
70 Protokó³ z zebrania Zarz¹du Ko³a PPS w Cukrowni w Kêtrzynie ³¹cznie z Miejscowym
Komitetem PPS w Kêtrzynie, odbytego w dniu 3 stycznia 1948 r., APO 1102/2, k. 105-108.
71 Protokó³ z posiedzenia Szóstki Partyjnej, odbytego w lokalu Powiatowego Komitetu PPR
w Kêtrzynie dnia 20 stycznia 1948 r., APO 1081/4, k. 92.
72 Protokó³ z posiedzenia Powiatowego Komitetu PPS w Kêtrzynie , APO 1102/1, k. 71;
APO 2502/5, k. 60a.
73 Ankieta sprawozdawcza ko³a PPR Cukrownia w Kêtrzynie za miesi¹c wrzesieñ 1947 r.,
APO 1081/11, k. 96; Ankieta sprawozdawcza ko³a PPR Cukrownia w Kêtrzynie za miesi¹c
styczeñ 1948 r., APO 1081/11, k. 110; Ankieta sprawozdawcza ko³a PPR Cukrownia w Kêtrzynie
za miesi¹c czerwiec 1948 r., APO 1081/11, k. 117; Ankieta sprawozdawcza ko³a PPR Cukrownia
w Kêtrzynie za miesi¹c lipiec 1948 r., APO 1081/11, k. 119 oraz Ankieta sprawozdawcza ko³a
PPR Cukrownia w Kêtrzynie za miesi¹c wrzesieñ 1948 r., APO 1081/11, k. k. 123; Protokó³
z posiedzenia Powiatowego Komitetu PPS , k. 6566.
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Jak wynika z raportów PUBP na pocz¹tku 1948 roku w obiektach przemys³owych na terenie powiatu (czyli w Kêtrzynie) na stanowiskach kierowniczych przewa¿ali socjalici. W powiecie dzia³a³o jedno przedsiêbiorstwo samorz¹dowe, rzenia miejska, kierowane przez socjalistê (Boles³aw Nykiel).
Funkcje kierownicze pe³nili tak¿e Jan Kojer (Fabryka Spirytusu i Dro¿d¿y
Spo³em), Jan Eftymowicz (Cukrownia Zrzeszenia Cukrowników Gdañskich), Micha³ Lingo (Monopol Tytoniowy), Franciszek Kranc i Stanis³aw
Lewandowski (Oddzia³ Zjednoczenia Energetycznego Oddzia³u Mazurskiego).
Zygmunt G³ówczyk by³ kierownikiem Oddzia³u Spo³em, Aleksander Zas³ona Naczelnikiem Urzêdu Pocztowo-Telegraficznego, Józef Winiewski naczelnikiem stacji kolejowej, Bronis³aw Prasza³owicz dyrektorem szpitala74. Przed
zjednoczeniem wielu z nich utraci³o swoje stanowiska75.
Wspó³praca pomiêdzy ko³ami PPR i PPS w zak³adach oceniana by³a jako
s³aba, ale przynajmniej nie by³o specjalnych trudnoci. Najgorzej by³o
w Spó³dzielni Ostoja, wobec czego postanowiono odsun¹æ zarz¹d i radê
nadzorcz¹, która jest niewygodna dla wszystkich cz³onków, a tylko dla siebie
i pewnych jednostek, poniewa¿ s¹ to przewa¿nie cz³onkowie PPS, a pogl¹dy
ich WRN-owskie76. O wp³ywach PPS w Ostoi wiadczy fakt, ¿e dopiero w
styczniu 1948 r. zaczêto organizowaæ tam ko³o PPR, czemu mia³ siê zdecydowanie sprzeciwiaæ towarzysz z PPS77.
W koñcu jednak spó³dzielczoæ znalaz³a siê pod kontrol¹ PPR, z czego
w³adze powiatowe by³y bardzo dumne: w ubieg³ym roku sytuacja w spó³dzielczoci znajdowa³a siê w rêkach karierowiczów, którzy z grosza spo³ecznego
dobijali siê bogactwa, broni¹c dostêpu naszej Partii do spó³dzielczoci, dlatego
Partia nasza posiada³a znikomy wp³yw na spó³dzielczoæ, bo zaledwie 10%.
Wskutek usilnej pracy Komitetu Pow. elementy paso¿ytnicze zosta³y zdemaskowane i oddane w rêce sprawiedliwoci78.
W po³owie roku 1948 PPS traci³a wp³ywy w radach zak³adowych, nawet
w tradycyjnie do tej pory zdominowanej przez ni¹ cukrowni, a robotnicy
zaczêli przepisywaæ siê do PPR79. Ju¿ w marcu Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Rolnych tak¿e zosta³ opanowany przez PPR, choæ wczeniej raporty
PUBP wskazywa³y, ¿e administratorzy pañstwowych maj¹tków rolnych
74 Wykaz cz³onków PPS w pow. Kêtrzyn zajmuj¹cych kierownicze stanowiska, APO 1094/
21, k. 47; Pismo Sekretarza PK PPS H. Dêbnickiej i Przewodnicz¹cego PK B. Szwarca do
Wojewódzkiego Komitetu PPS w Olsztynie z 1.VIII.1947 r., APO 1102/3, k. 153.
75 Wykaz wydalonych z szeregów Partii , k. 240.
76 Sprawozdanie miesiêczne po linii Ref. IV-go, Sekcji III-IV-ej, za okres od dnia 26.I.1948
r. do dnia 26.II.1948 r., IPN Bi 084/378, k. 148.
77 Protokó³ zebrania Ko³a PPR Sp. Spo¿. Ostoja z dnia 25.X.1948 r., APO 1081/11, k. 432.
78 Sprawozdanie roczne z dzia³alnoci Komitetu Powiatowego Polskiej Partii Robotniczej w
Kêtrzynie za okres od 4 maja 1947 do 30-go maja 1948 r., APO 1081/1, k. 18.
79 Sprawozdanie Oddzia³u Spo³.-Zaw. Wojewódzkiego Komitetu PPS [w Olsztynie] za okres
od 15 kwietnia do 15 maja 1948 r., APO 1094/29, k. 12; Sprawozdanie miesiêczne po linii Ref.
IV-go Sekcji I-ej i II-ej za okres sprawozdawczy od dnia 26.III.1948 r. do dnia 26.IV.1948 r., IPN
Bi 084/378, k. 167.
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utrudniaj¹ dzia³alnoæ partiom politycznym, zw³aszcza PPR. Jedynie w Banku Narodowym i Urzêdzie Skarbowym, zdaniem PUBP przewa¿ali bezpartyjni i socjalici o pogl¹dach prawicowych80.
Jedna z ostatnich manifestacji niezale¿noci PPS mia³a miejsce podczas
Zjazdu M³odzie¿y Wiejskiej i Miejskiej w Kêtrzynie w dniu 15 lutego 1948 r.
Wtedy to Wasiewicz, poniewa¿ przedstawiciel socjalistów nie zosta³ wybrany
do prezydium, zaapelowa³ do cz³onków PPS i OMTUR, by opucili salê 
uczyni³o to oko³o 300 osób81.
W 1948 roku by³o ju¿ pewne, ¿e organiczne zlanie siê obu partii nast¹pi
w najbli¿szym czasie. W³adze PPS w powiecie kêtrzyñskim zdawa³y sobie
jednak sprawê, ¿e nie wszyscy socjalici s¹ temu przychylni, dlatego nale¿y
ich wyeliminowaæ z partii podobnie jak elementy faszystowskie i nieaktywnych cz³onków82 . PUBP odnotowa³ m.in. takie opinie cz³onków PPS:
Widzicie czegomy doczekali, partia PPR chce wch³on¹æ nasz¹ partiê, na co
my nie powinnimy siê zgodziæ i najlepiej wypisaæ siê w ogóle z partii, byæ
bezpartyjnym, ewentualnie wst¹piæ do SL. Wed³ug ocen PUBP w maju 1948 r.
oko³o 40% socjalistów w terenie ocenia³o, ¿e PPR chce wch³on¹æ PPS83.
Ale ju¿ w czerwcu, po usuniêciu elementów WRN wspó³praca by³a
doæ dobra, choæ nadal podkrelano brak dok³adnego zrozumienia niektórych cz³onków tak z PPR jak i równie¿ z PPS jednoci organicznej obu Partii
i szybkiego po³¹czenia siê w jedn¹ ca³oæ klasy robotniczej84. Tak¿e czêæ
cz³onków PPR nie u³atwia³a zbli¿enia, uwa¿aj¹c, ¿e nale¿y bacznie przygl¹daæ siê PPS, bo przewa¿nie z nich wychodzi reakcja i pêd ku³acki85.
W lipcu podczas zebrañ kó³ PPS na terenie powiatu przyjmowano rezolucje w sprawie solidarnoci z lini¹ wytyczon¹ przez CKW PPS, a w nastêpnych
miesi¹cach, przynajmniej oficjalnie, realizowano zbli¿enie bratnich partii (konferencje Komitetu Wspó³dzia³ania PPR i PPS, zebrania miêdzypartyjne)86.
80 Sprawozdanie miesiêczne po linii Ref. IV-go, Sekcji V-ej, za okres od dnia 26.I.1948 r. do
dnia 26.II.1948 r., IPN Bi 084/378, k. 151-152; Sprawozdanie miesiêczne po linii Ref. IV-go,
Sekcji V-ej za okres od dnia 26.II.48 r. do 26.III.48 , k. 163; Sprawozdanie miesiêczne [po linii
Ref. IV-go Sekcji III i IV-ej] za okres od dnia 26.IV.48 r. do 26.V.48 r., IPN Bi 084/378, k. 173a
81 Raport miesiêczny za okres od dnia 1.I.1948 r. do dnia 20.II.1948 , k. 3.
82 Protokó³ z posiedzenia Powiatowego Komitetu PPS w Kêtrzynie , k. 7071; Protokó³
z zebrania aktywu PPS w Kêtrzynie odbytego w dniu 23.III.1948, APO 1102/1, k. 124-125.
83 Raport miesiêczny za okres od dnia 20.IV.br. do dnia 19.V.1948 szefa PUBP w Kêtrzynie
por. Królikowskiego, IPN Bi 084/284, k. 28.
84 Raport miesiêczny za okres od dnia 19.V.1948 r. do dnia 19.VI.1948 r. szefa PUBP
w Kêtrzynie por. Królikowskiego, IPN Bi 084/284, k. 35a; Sprawozdanie [PK PPS w Kêtrzynie]
za miesi¹c lipiec 1948 r., APO 1102/1, k. 175.
85 Protokó³ z posiedzenie z rozszerzonej Egzekutywy Komitetu Powiatowego PPR w Kêtrzynie w dniu 12.VIII.1948 r., APO 1081/3, k. 87.
86 APO 1102/2, k. 94, 122, 150, 165, 180, 200, 229, 284, 380, 385, 429; Sprawozdanie
[PK PPS w Kêtrzynie] za miesi¹c wrzesieñ 1948 r., APO 1102/1, k. 180; Ankieta sprawozdawcza
ko³a PPR przy Browarze Spo³em w Kêtrzynie za miesi¹c padziernik 1948 r., APO 1081/11,
k. 52; patrz tak¿e k. 65, 66.
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Problemem mog³a byæ tak¿e g³êboka religijnoæ wielu starszych cz³onków
PPS. Zebrania i wiece organizowane w niedzielê mia³y nisk¹ frekwencjê,
poniewa¿ niektórzy cz³onkowie PPS chodzili na nabo¿eñstwa (w kwietniu
1948 r. zaproponowano nawet, by wiece i zebrania odbywa³y siê po mszy).
W Korszach we wrzeniu 1948 r. w zwi¹zku z misjami, które mia³y tam
miejsce, wielu pracowników, w tym cz³onkowie PPS i PPR, chodzi³o na kazania w godzinach pracy87. Zdarza³y siê te¿ inne sytuacje, np. podczas uroczystoci 1 Maja w Skandawie sztandar PPS mia³ po drugiej stronie obraz Matki
Boskiej Ostrobramskiej88.
Uroczystoci zjednoczeniowe mia³y miejsce 14 i 15 grudnia 1948 r. Zachowa³o siê sprawozdanie opisuj¹ce ich przebieg w cukrowni w Kêtrzynie.
Na Kongres Zjednoczeniowy zosta³ wykonany z cukru symbol zjednoczenia:
aparat cukrowniczy dyfuzor, na którym znajdowa³y siê rêce w bratnim ucisku. Przed wejciem do zak³adu zawieszono neon z czerwonych i zielonych
¿arówek z dat¹ 15 XII 1948, po bokach której widnia³y czerwone gwiazdy.
Wszêdzie powiewa³y flagi czerwone i bia³o-czerwone, przewa¿a³y czerwone.
Podczas zebrania w dniu 14 grudnia przemawia³ nowy dyrektor zak³adu
Zygmunt Stefaniak z PPR, oraz przedstawiciele OKZZ, Wojska Polskiego,
Wojewódzkiej Rady Narodowej i WK PPR. W czêci artystycznej wyst¹pi³
chór wojskowy, artyci z Teatru im. St. Jaracza w Olsztynie, zespó³ artystyczny Wojska Polskiego. W programie znalaz³y siê piosenki, deklamacje oraz
farsa Bogacz Wiejski, a ca³oæ zakoñczy³a zabawa taneczna. Nastêpnego
dnia o 10.00 na sygna³ syren fabrycznych ca³a za³oga uda³a siê do sali
teatralnej, gdzie wys³uchano audycji z Kongresu Zjednoczeniowego. Jak widaæ z powy¿szego opisu, socjalici raczej siê nie rzucali w oczy89.
Delegat PPS na Kongres Zjednoczeniowy Ludwik Abramowicz, ostatni przewodnicz¹cy PK PPS w Kêtrzynie, wróci³ z tej imprezy, jak wspominaj¹ jego
uczniowie i wspó³pracownicy, trochê podchmielony i zupe³nie za³amany 90.
W wietle zgromadzonych danych trzeba stwierdziæ, ¿e lokalne struktury
PPS w Kêtrzynie i powiecie kêtrzyñskim by³y s³abe. Nie móg³ tego zmieniæ
nawet fakt zajmowania przez socjalistów wa¿nych stanowisk w administracji
czy gospodarce. Borykano siê z k³opotami organizacyjnymi, kadrowymi
i finansowymi  np. zakup zdezelowanego motocykla omal ca³kowicie nie
zrujnowa³ powiatowego komitetu. Miejscowi dzia³acze nie mieli dowiadczenia w pracy organizacyjnej, jak z³oliwie ocenia³ cz³onek WK PPS potrafili
tylko debatowaæ co teraz bêdzie91. Trudno siê temu dziwiæ, bowiem ci, któ87 Protokó³ z zebrania Ko³a PPS Cukrowni Kêtrzyn w dniu 5.IV.1948, APO 1102/2, k. 114;
Sprawozdanie dekadowe PUBP Plac. Eksp. Kol. BP w Korsze za okres od 1.IX.1948 do
30.IX.1948, IPN Bi 084/379/2, k. 70.
88 Raport miesiêczny za okres od dnia 20.IV.br. do dnia 19.V.1948 , k. 28.
89 Sprawozdanie z odbycia siê uroczystoci z okazji Kongresu Zjednoczeniowego Klasy Robotniczej w dniu 14.XII i 15.XII.1948 r. w Cukrowni Kêtrzyn, APO 1081/11, k. 175-176; Wielki
wiec przedkongresowy w cukrowni w Kêtrzynie, ¯ycie Olsztyñskie z 16 grudnia 1948, s. 4.
90 Nauczyciele i absolwenci opowiadaj¹ , red. E. Tokarzewski, Olsztyn 1998, s. 38, 46.
91 Sprawozdanie z 5.4.48 , k. 24.
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rzy wykazywali siê wiêksz¹ inicjatyw¹ czy zdolnociami, byli szybko usuwani
przez PUBP, najczêciej pod zarzutami przestêpstw gospodarczych czy rozsiewania wrogiej propagandy. Ci¹g³e przetasowania i zmiany personalne nie
mog³y pozytywnie wp³ywaæ na funkcjonowanie partii. Dzia³ania podejmowane przez w³adze PPR (przy wsparciu organów bezpieczeñstwa) zmierza³y do
tego, aby w momencie zjednoczenia struktury PPS by³y mo¿liwie najs³absze.
Data
27.07.47

20.10.47
11.47
12.47
1.02.48
po³owa lutego 48
1.04.48
18.04.48
11.11.48

Cz³onkowie PK PPS
Boles³aw Szwarc (przew.), Ludwik Abramowicz (wice), Halina Dêbnicka
(sekr.), Janina G³os (skarbnik), Stefan Wasiewicz, Stefan Nawrocki,
Aleksander Migda³, Boles³aw Stêpieñ, Marian Bednarczyk, Boles³aw Romejko, Szczepan Traczyk
Szwarc (przew.), Abramowicz (wice), W³adys³aw Hudzik (p.o. sekr.), G³os
(skarbnik), Wasiewicz, Nawrocki, Migda³, Stêpieñ, Bednarczyk, Romejko,
Traczyk
Nawrocki (przew.), Abramowicz (wice), Aleksander Darmochwa³ (p.o.
sekr.), G³os (skarb.), Bednarczyk, Dêbnicka, Stêpieñ, Wasiewicz
Nawrocki (przew.), Abramowicz (wice), Hudzik (p.o. sekr.), G³os (skarb.),
Bednarczyk, Dêbnicka, Stêpieñ, Wasiewicz
Nawrocki (przew.), Abramowicz (wice), Hudzik (sekr.), Franciszek Rozmus (skarb.), Bednarczyk, Dêbnicka, Stêpieñ, Wasiewicz
Nawrocki (przew.), Abramowicz (wice), Zenon Peczsz (sekr.), Rozmus
(skarb.), Bednarczyk, Dêbnicka, Stêpieñ, Wasiewicz
Nawrocki (przew.), Abramowicz (wice), Rozmus (sekr.), G³os (skarb.), Wasiewicz, Migda³, Stêpieñ, Bednarczyk, Romejko, TraczykA
Autowicz (przew.), Abramowicz (wice), Rozmus (sekr.), Dêbnicka (skarb.),
Stanis³aw Lewadowski, Jan Mirynowicz, Kazimierz Damszel, Nawrocki,
Jan Zapolski
Abramowicz (przew.), Adam Raszkiewicz (wice), Rozmus (sekr.), Dêbnicka
(skarb.), Mirynowicz, Nawrocki, Lewandowski.

A  Komitet zawieszony decyzj¹ WK PPS z 6 kwietnia 1948 r.

SUMMARY
In the light of the source material analysed, it can be claimed that local structures of the Polish Socialist Party (Polska Partia Socjalistyczna, PPS) in Kêtrzyn and
the Kêtrzyn District in 19451948 were weak. This could not be changed even by the
fact of socialists holding important positions in administration or management. They
had to cope with organizational, personnel and financial problems. Constant reshuffles and personal changes did not have any positive influence on the functioning of
the party. The aim of the activities undertaken by the authorities of the Polish
Workers Party (PPR) (with the support of the security service) was to make PPS
structures as weak as possible at the moment of unification.
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OBRAZ KONRADA ADENAUERA
W PROPAGANDZIE POLSKIEJ LAT 19491955
Skuteczna propaganda pos³uguje siê obrazami prostymi, wyrazistymi
i przekonuj¹cymi, czyli przystêpnymi w odbiorze. Nie ma w niej miejsca na
niuanse, niedopowiedzenia, czy mo¿liwoci zró¿nicowanej interpretacji.
Szczególnie jest to wyrane w przypadku, gdy jej dysponenci wyznaj¹ fundamentalistyczne przekonanie o nieskomplikowanym dualizmie wiata, który
nie kryje dla nich ¿adnych tajemnic, jest oczywisty, znany, weryfikowalny.
Dodatkowym czynnikiem jest wysoki stopieñ obligatoryjnoci wspartej monopolem informacyjnym. Tak w³anie by³o z wizerunkiem Konrada Adenauera
w propagandzie polskiej okresu stalinowskiego1.
Nie mo¿na zgodziæ siê z opini¹ niektórych historyków kreuj¹cych go na
wroga nr 1 polskich mediów, uosobienie szatana, jako antytezy dla Najwy¿szego czyli Józefa Stalina2. Przyznaæ nale¿y, ¿e jego postaæ wystêpuje
w zespole kilku innych najmocniej i najbrutalniej atakowanych przedstawicieli wrogiego wiata obok Kurta Schumachera (do 1948 r.), póniej Josepha Broz-Tito, Harrego Trumana.
1 Wybrane cezury czasowe obejmuj¹ okres szerszego pojawienia siê postaci Konrada Adenauera w mediach ze wzglêdu na powo³anie do ¿ycia Republiki Federalnej Niemiec, a w przypadku daty koñcowej, pewn¹ czasow¹ zmianê opinii propagandy komunistycznej, wywo³an¹ zaproszeniem go w czerwcu 1955 r. do Moskwy. Na temat Konrada Adenauera oraz jego rzeczywistych cech osobistych i pogl¹dów patrz: W. Bokaj³o, Koncepcja Europy Konrada Adenauera i jej
realizacja w praktyce politycznej w latach 19451954, Wroc³aw 1995; R. Kochanowski, Spór
o Niemcy: problem niemiecki w myli politycznej Konrada Adenauera i Kurta Schumachera w
latach 19451952, Katowice 1999; S. Naruszewicz, Konrad Adenauer. Kanclerz i Europejczyk,
Bia³ystok 2004; S. Naruszewicz, Doktryna spo³eczno-polityczna CDU w latach 19451953, Bia³ystok 1992.
2 Por. wstêp Micha³a Ko³odziejczyka do: K. Adenauer, Wspomnienia, Warszawa 2000,
s. 10; A.Ma³kiewicz, Konrad Adenauer w polskiej prasie, w: Konrad Adenauer. Cz³owiek, polityk,
m¹¿ stanu, pod red. K.P. Mensinga i K. Ruchniewicza, Warszawa 2003, s. 193195.
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Badaj¹c skonstruowan¹ w propagandzie figurê Adenauera, nie dowiemy
siê zbyt wiele o nim samym, ale poszerzymy wiedzê na temat autorów wizerunku, ich fobii, pragnieñ, systemu wartoci oraz konduity cz³owieka jako
takiego3. Spektrum cech przypisywanych Adenauerowi jest szerokie, choæ
monochromatyczne. Wszystkie s¹ niekorzystne, wrêcz wrogie. Wiele z nich
by³o ca³kowicie nieprawdziwymi insynuacjami, ewentualnie tak je zinterpretowano, ¿e budowa³y obraz fa³szywej rzeczywistoci. Jednak ich rozbie¿noæ
ze stanem faktycznym  w systemie monopolu informacyjnego  nie powodowa³a dyskomfortu wynikaj¹cego z mo¿liwoci weryfikacji informacji.
Na podstawie róde³ propagandowych nie ma mo¿liwoci stwierdzenia,
czy przypisywane kanclerzowi cechy psychologiczne implikowa³y pogl¹dy
i postawê, czy te¿ pogl¹dy mia³y wp³yw na jego charakter. Dla stalinowskich
mediów nie mia³o to znaczenia. Postawa i czyny stanowi³y integraln¹ czêæ
wykreowanej przez propagandê formu³y psychologicznej. Jedne warunkowa³y drugie i traktowano je jako nieusuwalne. Najczêciej przywo³ywanymi,
choæ zazwyczaj porednio, cechami psychologicznymi Adenauera uczyniono:
konserwatyzm, radykalizm i agresywnoæ. Wszelkie inne rozpatrywaæ nale¿y
jako ich pochodne. Determinowa³y one pogl¹dy: reakcyjnoæ, nacjonalizm,
szowinizm4 i militaryzm le¿¹ce podobno u podstaw ca³ej jego aktywnoci.
Ju¿ wiele lat wczeniej Adenauer zas³yn¹æ mia³ przemówieniami gloryfikuj¹cymi imperialistyczn¹ politykê wojenn¹ cesarskich Niemiec. Od tego czasu
do dzi Adenauer nieprzerwanie pod¿ega³ do wojny i pochwala³ agresjê5
 pisano. Jego marzeniem by³o wci¹gniêcie Niemiec do wojennych paktów
reakcji europejskiej, dlatego domaga³ siê wzmocnienia kontyngentów wojsk
okupacyjnych6 i remilitaryzacji Niemiec zachodnich. Razem z prezydentem
Theodorem Heussem dostarczaæ mia³ hitlerowskich ¿o³daków dla niedosz³ych amerykañskich panów wiata7. W tym celu Adenauer odbudowywa³
nowy Wehrmacht, jak nazywano próbê powo³ania do ¿ycia wspólnej armii
europejskiej8. Takie zachowanie korespondowa³o z wyznawanym przez niego
rewizjonizmem zwróconym szczególnie przeciwko polskim ziemiom zachodnim i pó³nocnym, ale tak¿e wobec Alzacji i Lotaryngii9.
3 Por. J. Sobczak, Stereotyp wroga, w: Obcy. S¹siedzi. Niechciani partnerzy?, pod red.
K. Glassa, Z. Puleckiego, B. Serlath, Poznañ  Toruñ 1995, s. 97.
4 Szowinista Adenauer kanclerzem marionetkowego rz¹du w Trizonii, Trybuna Ludu
17 wrzenia 1949.
5 (RA), Konrada Adenauera ¿ywot haniebny, Trybuna Ludu 25 padziernika 1950. Por.:
L.Marschak, Na zachód od £aby te¿ walcz¹ o pokój. Notatki z Niemiec zachodnich, Warszawa
1951.
6 (RA), Konrada Adenauera ¿ywot ; M.P, [M.Podkowiñski], Agresorzy amerykañscy tworz¹ nowy Wehrmacht, Trybuna Ludu 28 sierpnia 1950.
7 J. Starec, Tydzieñ na arenie wiata, Trybuna Ludu 18 wrzenia 1949
8 H. Kassyanowicz, Odrodzenie Wehrmachtu czy bezpieczeñstwo europejskie, Warszawa
1954, s. 33; (RA), Konrada Adenauera ¿ywot
9 KP Niemiec jasno i niedwuznacznie postawi³a sprawê granicy z Polsk¹, Trybuna Ludu
18 sierpnia 1949.
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Dysonans jaki powstawa³ pomiêdzy jego pogl¹dami g³oszonymi publicznie, przekonaniami chrzecijañsko-demokratycznymi, chrzecijañsk¹ moralnoci¹, a tym co robi³ ujawniæ mia³ cynizm i zak³amanie oraz brak skrupu³ów
w d¹¿eniu do zaspokojenia w³asnych interesów. Podobno by³ on ca³kowicie
pozbawiony jakichkolwiek zasad moralnych, chocia¿ czêsto siê do nich odwo³ywa³10. wiadczyæ o tym mia³a predylekcja do szpiegostwa, ujawniaj¹ca
dodatkowo przedmiotowy stosunek do pañstwa niemieckiego. Ju¿ po I wojnie
wiatowej, jak pisa³y gazety, Adenauer s³u¿y³ na ¿o³dzie francuskim. Opowiada³ siê wówczas za separatyzmem nadreñskim, wiadomie podwa¿aj¹c integralnoæ terytorialn¹ swego kraju11. W nastêpnych latach pracowa³ nad rozbiciem republiki i przekazaniem w³adzy w silne rêce. Sztandar Ludu
donosi³: ma d³ugoletni¹ praktykê w zdradzaniu interesów swego narodu
i wys³ugiwaniu siê wielkiemu kapita³owi miêdzynarodowemu12. Po II wojnie dalej lekcewa¿y³ pañstwo niemieckie. Jego doktrynerstwo wpêdza³o Trizoniê w katastrofê gospodarcz¹, pog³êbian¹ dodatkowo zwrotem Ameryce
d³ugów zaci¹gniêtych jeszcze przez Hitlera13. Niewinna informacja sugerowa³a ci¹g³oæ w³adzy i panuj¹ce w krêgach rz¹dz¹cych RFN poczucie kontynuacji III Rzeszy, czego Adenauer nawet ponoæ nie ukrywa³.
Podobn¹ perfidi¹ charakteryzowaæ siê mia³ jego stosunek do niemieckiego narodu, którego dobro ca³kowicie podporz¹dkowa³ militaryzmowi i wojnie.
Postponowa³ problemy spo³eczne. W czasie swej pierwszej mowy «kanclerskiej» [exposé  przyp. M.M.] nawet nie wspomnia³ o planach odbudowy
Niemiec z wojennych zniszczeñ, ani o poprawie ciê¿kich warunków ¿ycia czy
przeciwdzia³aniu bezrobociu. Skupi³ siê natomiast na grobach pod adresem
klasy robotniczej i rewan¿yzmie terytorialnym14. Receptê na likwidacjê bezrobocia widzia³ w skoszarowaniu niepracuj¹cych i wyekspediowaniu ich na
front15. Nie interesowa³a go równie¿ przysz³oæ niemieckiej m³odzie¿y, dla
której planowa³ ten sam frontowy los. Wbrew jakimkolwiek zasadom humanitarnym wyrzuca³ z domów tysi¹ce ludzi, zajmuj¹c ich mieszkania na koszary dla wojsk okupacyjnych16. Tytu³ jednej publikacji informowa³: Adenauer
cynicznie oferuje imperialistom niemieckie miêso armatnie 17. Brutalna
10

(C.K.), Moralne uzbrojenie, Trybuna Ludu 5 lutego 1949.
(RA), Konrada Adenauera ¿ywot . Por.: M. Podkowiñski, Piercieñ kardyna³a, Warszawa 1955, s. 184206; H.Köhler, Adenauer a nadreñski separatyzm, w: Konrad Adenauer. Cz³owiek, polityk, m¹¿ stanu , s. 1423.
12 Konrad Adenauer  m¹¿ zaufania bankierów amerykañskich i niemieckich, Sztandar
Ludu 9 padziernika 1949.
13 Rewizja statutu okupacyjnego Trizonii ma na celu przypieszenie remilitaryzacji, Trybuna Ludu 11 marca 1951; M.Podkowiñski, Obra¿ony majestat kanclerza Adenauera, Trybuna Ludu 30 czerwca 1951.
14 (RA), Konrada Adenauera ¿ywot
.
15 M. Podkowiñski, Smutny bilans Coca-Colizacji w zachodnich Niemczech, Trybuna
Ludu 3 stycznia 1950.
16 Z. Broniarek, O zjednoczone, pokojowe Niemcy, Trybuna Ludu 21 grudnia 1950.
17 Adenauer cynicznie oferuje imperialistom niemieckie miêso armatnie, Trybuna Ludu
8 grudnia 1949.
11
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krwawa metafora, adekwatna do totalitarnego jêzyka agresji, ilustrowaæ
mia³a wyrachowanie Adenauera d¹¿¹cego do przeobra¿enia Niemców w miêso armatnie, jako ceny za wkupienie siê w ³aski Anglosasów. ródtytu³
jednego z artyku³ów donosi³: Adenauer sprzedaje Niemców na miêso armatnie18. W tej kinwencji Kanclerz stawa³ siê handlarzem, komiwoja¿erem
bezwzglêdnie kupcz¹cym pañstwem niemieckim i jego obywatelami, których
dobro i ¿ycie by³ gotów powiêciæ dla w³asnych celów. Sami Niemcy i ich
zdanie, podobno, niewiele go obchodzili. Ignorowa³ ¿¹dania spo³eczeñstwa
pragn¹cego pokoju, wystêpuj¹cego przeciwko militaryzmowi, d¹¿¹cego do
zjednoczenia ze stref¹ radzieck¹19. Odrzuca³ wszystko, co mog³o stanowiæ
przeszkodê w urzeczywistnieniu w³asnych interesów. Dlatego by³ ca³kowicie
odizolowany od spo³eczeñstwa.
Zdaniem polskiej propagandy, Adenauer nie tylko dopuci³ siê zdrady
wobec w³asnego kraju i narodu. Wiaro³omstwo i perfidia to jego immanentne
cechy psychologiczne. Zdradza³ tak¿e Anglików, pragn¹c zaj¹æ ich miejsce
u boku Stanów Zjednoczonych, jako g³ównego sojusznika w Europie20. Tego
obawiali siê te¿ Francuzi21. Tym bardziej, ¿e rz¹d Adenauera wysuwa³ coraz
bardziej kategoryczne ¿¹dania polityczne równie¿ pod ich adresem22. Jak
widaæ, nie ufali mu nawet najbli¿si sojusznicy. By³oby to wiadectwo jednoznacznie przemawiaj¹ce przeciwko niemu.
Zgodnie z tak¹ fabu³¹, ludzi zorientowanych w nikczemnym podejciu
do w³asnego narodu, nie dziwi³ stosunek do klasy robotniczej, socjalizmu
i komunizmu. Adenauer przedstawiany jest jako zalepiony, nienawidz¹cy
robotników, gardz¹cy nimi, skrajny antykomunista. Gdy w 1918 r. robotnicy
niemieccy wypowiedzieli siê przeciwko kapitalizmowi, stan¹³ po drugiej stronie barykady. Wola³ widzieæ Niemcy podzielone i s³abe, ni¿ kraj pod ich
rz¹dami. Dlatego domaga³ siê od ententy, by razem z Niemcami wyst¹pi³a
przeciwko rewolucji socjalistycznej w Rosji, zdusiwszy uprzednio  i to
krwawo  zryw niemieckiej klasy robotniczej. Taka zaciek³oæ towarzyszy³a
 podobno  wszelkiej jego aktywnoci. Nie powstrzymywa³y go ani prawo,
ani niewinne ofiary. Kiedy w Kolonii wybuch³y rozruchy g³odowe odpowiedzia³ manifestantom karabinami maszynowymi23. Tego typu oskar¿enia
mia³y na celu odhumanizowanie postaci Adenauera, odbieraj¹c mu jakiekolwiek prawo do obrony.
Wróg zawsze ukazywany jest przez pryzmat zagro¿enia. Musi stwarzaæ
niebezpieczeñstwo realne i nieodleg³e czasowo. Czym bli¿sze tym lepszy efekt
18

Rewizja statutu . O roli agresywnej metafory w jêzyku, por.: M. G³owiñski, Mowa
agresji, w: Idem, Skrzyd³a i piêta, Kraków 2004, s. 7374.
19 Adenauer odrzuca propozycje premiera Grotewohla w sprawie zjednoczenia Niemiec,
Trybuna Ludu 18 stycznia 1951.
20 KP Niemiec jasno i niedwuznacznie
.
21 H. Kassyanowicz, op. cit., s. 11.
22 M. Podkowiñski, Wilcze k³y niemieckiego imperializmu, [bmw] 1953, s. 13.
23 (RA), Konrada Adenauera ¿ywot
.
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indoktrynacji. Podobnie jak w przypadku Zwi¹zku Radzieckiego, komunizmu
i ludu, Adenauer nienawidzi³ te¿ demokracji, pokoju, polityki przyjani miêdzy narodami oraz Polski. Marian Podkowiñski nazywa³ go polako¿erc¹
z ciemnym podniebieniem24. Nawo³uj¹cy do Drang nach Osten Adenauer,
nie uznawa³ polskoci ziem przy³¹czonych postanowieniami Ja³ty i Poczdamu. Gardzi³ ustalonym tam porz¹dkiem prawnym, tak samo zreszt¹ jak
wszelkim prawem, którym kuglowa³ w zale¿noci od w³asnych interesów25.
Jednak z analizy tekstów propagandowych nie mo¿na wywnioskowaæ, co
le¿a³o u podstaw opisywanej nienawici Adenauera do Polski. Niejasne jest,
czy chodzi³o tu wy³¹cznie o kwestie rewizjonizmu granicznego i rozbie¿noci
ideologiczne, czy mo¿e pewn¹ rolê odgrywa³ czynnik irracjonalny, czêsto
przypisywany niemieckiemu stosunkowi do Polaków? Czy by³ to pragmatyzm, czy bli¿sze propagandowej wizji oskar¿enie o genetyczn¹, tradycyjn¹
wrogoæ germañsko-s³owiañska? Dopiero kontekst innych publikacji wskazywa³by na drugie rozwi¹zanie.
W psychologii uczucie nienawici koegzystuje z poczuciem strachu.
Adenauer poddawany mia³ byæ permanentnej presji strachu. Obawia³ siê
zmian, postêpu, demokratycznych wp³ywów NRD i jej osi¹gniêæ, ba³ siê
wreszcie narodu niemieckiego26. Tchórzostwo i lêk przed w³asnym narodem
zmusza³y go do k³amstw i wykrêtnych argumentów dla uzasadnienia polityki
militaryzacji i rozbicia Niemiec27. Pomaga³y mu w tym hipokryzja i tupet.
Pod presj¹ spo³eczn¹ podpisywa³ uk³ady z NRD, a drug¹ rêk¹ wydawa³
sprzeczne postanowienia28.
Zupe³nie odmienne, przyjazne uczucia ¿ywi³ Adenauer, zdaniem propagandy, wobec faszyzmu. Ju¿ w latach 20. wysy³a³ gratulacyjne listy do Mussoliniego, chwal¹c jego kontakty z Kocio³em katolickim. Póniej popiera³
faszyzm nieoficjalnie. W czasie wojny hiszpañskiej komplementowa³ Francisco Franco, wystêpowa³ te¿ jako entuzjasta hitlerowskiej polityki Lebensraum29 . W partii Centrum pomaga³ w przygotowaniach u³atwiaj¹cych Hitlerowi dojcie do w³adzy. Zapewne dziêki temu w III Rzeszy dobrze mu siê
powodzi³o, sta³ na czele wielkich przedsiêbiorstw przemys³owych30, a po wykryciu ogromnego deficytu w kasie Kolonii, nazici przenieli go w stan
spoczynku z ogromn¹ pensj¹, pozwalaj¹ca mu spokojnie pielêgnowaæ ró¿e
w ogrodzie swojej nadreñskiej willi w Rhoendorf. Jak pisa³ Marian Podkowiñski, Adenauer by³ wiêc... na utrzymaniu Hitlera31. W 1944r. zosta³ na
24

M. Podkowiñski, Czwarta Rzesza ronie, Warszawa 1948, s. 134, 145.
(C.K.), Moralne uzbrojenie .
26 (RA), Konrada Adenauera ¿ywot ; Z. Broniarek, Antypolska przynêta Mac Cloya
i Adenauera, Trybuna Ludu 18 padziernika 1951.
27 Adenauer  to wojna, Trybuna Ludu 26 marca 1951, Adenauer odrzuca propozycje
.
28 M. Podkowiñski, Zachodnie Niemcy pragn¹ wymiany gospodarczej ze wschodem, Trybuna Ludu 12 wrzenia 1950; M. Podkowiñski, Wilcze k³y , s. 13.
29 (RA), Konrada Adenauera ¿ywot
.
30 Konrad Adenauer  m¹¿ zaufania
.
31 M. Podkowiñski, Piercieñ kardyna³a , s. 208209.
25

232

Mariusz Mazur

krótko aresztowany, co pozwoli³o mu po wojnie stroiæ siê  dopóki to by³o
potrzebne  w nimb «antyfaszysty»32. Nie t³umaczono jednak, co le¿a³o
u podstaw aresztowania i jakie by³y losy wiêzienne przysz³ego kanclerza.
Prawdziwe fakty dotycz¹ce tego etapu ¿ycia, burz¹ce przewodnie tezy propagandy, musia³y tu zostaæ albo zatajone, albo ca³kowicie zafa³szowane.
Obecnie nie musia³ ju¿ ukrywaæ swoich rzeczywistych pogl¹dów. Propaganda nazywa³a go, u¿ywaj¹c cudzys³owu ironicznego, kanclerzem rewizjonistów zachodnio-niemieckich, führerem niemieckiej reakcji, faszystowsk¹
pozytywk¹33. O jego faszystowskich zapatrywaniach przekonywaæ mia³ obecny przychylny stosunek do nazistów, w tym zbrodniarzy nale¿¹cych do elity
gospodarczej i decyzyjnej powojennych Niemiec. Media kreowa³y analogie
miêdzy zachowaniem i dzia³aniami jego, a takich ludzi jak Goebbels, Hitler
czy pomniejsi przedstawiciele elity nazistowskiej. To mia³o go do nich upodabniaæ34. Powo³ywano siê na prasê zagraniczn¹ informuj¹c¹ podobno o poparciu, jakiego udziela³ hitlerowcom. Cytowane Nowyje Wriemia porównywa³y gabinet Adenauera do rz¹du Franza von Papena, który przygotowa³
przekazanie w³adzy Hitlerowi35. Teraz, jak donosi³ jeden z tytu³ów: Adenauer bierze lekcje u uczniów Ribbentropa36. Za pomoc¹ takich filiacji propaganda tworzy³a wizjê sytuacji nadzwyczajnej, wieci³a mo¿liwoæ kolejnej wojny,
co budziæ mia³o strach, a jednoczenie zmusza³o do poszukiwania sposobów
na przywrócenie stanu bezpieczeñstwa.
O autorytarnych cechach osobowoci i dyktatorskich metodach rz¹dzenia
donosi³y kolejne tytu³y: Hitlerowskie praktyki kanclerza Adenauera; Hitlerowcy rz¹dz¹ w Bonn37. Prasa opisywa³a: prowokacje, wybryki, dzik¹ kampaniê oszczercz¹, zakazy zgromadzeñ dla przeciwników politycznych i zwolenników jednoci Niemiec, przeladowanie komunistów i pozbawienie w wyborach nale¿nych im mandatów38. Dzia³acze domagaj¹cy siê pokoju szli do
wiêzieñ na podstawie faszystowskich zarz¹dzeñ «rz¹du», a droga hitlerowskich przestêpców wojennych z wiêzieñ prowadzi³a prosto na wysokie stanowiska pañstwowe. Adenauer gorliwie przeprowadza hitleryzacjê zachodnich
Niemiec39  pisano. Wraz ze swoimi ludmi: W okresie propagandy przed32

(RA), Konrada Adenauera ¿ywot .
Z. Broniarek, Dywersyjne wnioski a sprawa zjednoczenia Niemiec, Trybuna Ludu
23 listopada 1951; (RA), Konrada Adenauera ¿ywot ; (C.K.), Moralne uzbrojenie .
34 Bieg do Bonn, ¯o³nierz Wolnoci 15 lipca 1952; Z.Broniarek, Antypolska przynêta
.
35 J. Starec, Tydzieñ
.
36 M.Podkowiñski, Adenauer bierze lekcje u uczniów Ribbentropa, Trybuna Ludu
26 maja 1950.
37 Trybuna Ludu 21 11 1949; (M. Podkowiñski), Trybuna Ludu 1 listopada 1950.
38 Ten ostatni zarzut t³umaczono: s³ynn¹ ustaw¹ o 10-procentowym minimum g³osów na
obszarze ka¿dego okrêgu wyborczego, M. Podkowiñski, Czwarta Rzesza , s. 133; [komentarz
redakcyjny], Trybuna Ludu 9 padziernika 1950; B. wicepremier Dolnej Saksonii dr Greke
ujawnia faszystowskie metody rz¹du Adenauera, ¯o³nierz Wolnoci 28 lipca 1952; Hitlerowskie
praktyki kanclerza Adenauera, Trybuna Ludu 21 listopada 1949.
39 M. Podkowiñski, Hitlerowcy rz¹dz¹ w Bonn, Trybuna Ludu 1 listopada 1950.
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wyborczej rozpêtali tak wciek³¹ agitacjê odwetow¹ i rewizjonistyczn¹, ¿e
«sam» nieboszczyk Goebbels móg³by jej pozazdrociæ. Odgra¿ali siê za Stalingrad, wo³ali o «zwrot» polskich ziem nad Odra i Nys¹, «domagali siê» Gdañska, Poznania i K³ajpedy40. Jak z tego wynika, Adenauer nie tylko kontynuowa³, ale przewy¿sza³ w niektórych dziedzinach hitlerowców. S³aboæ w³asnej
pozycji nadrabia³ brutalnoci¹ i coraz bardziej cynicznymi metodami propagandy odwetowej i orgiami antypolskiego szowinizmu. Z braku rzeczowych
argumentów musia³ uprawiaæ szanta¿, uciekaæ siê do bezsilnych, wciek³ych
ataków na granicê na Odrze i Nysie41. We wrzeniu 1953 r. po wyborach
w Niemczech zachodnich: na zorganizowanym na sposób hitlerowski wiecu,
upojony sukcesem Adenauer owiadczy³, i¿ nale¿y ju¿ przestaæ myleæ «kategoriami zjednoczenia», a zacz¹æ myleæ «kategoriami wyzwolenia». Jak dalej
konstatowa³ autor, tak myla³ Hitler, wyzwalaj¹c Austriê, Czechos³owacjê,
Polskê, Francjê 42. Dzia³alnoci kanclerza przywieca³ te¿ cel dodatkowy.
Anga¿owa³ si³y, by uspokoiæ swych mocodawców, ¿e demokracji w Niemczech nie bêdzie43. Sabotowa³ wszelkie próby zjednoczenia Niemiec, apelowa³ do w³adz anglosaskich o udzielenie pomocy w dywersji przeciwko NRD44.
Temu, jak go nazywano, szarlatanowi politycznemu, podobnie jak ca³emu
rz¹dowi, brakowa³o poczucia rzeczywistoci, a jego dzia³ania wynika³y z bezsilnej wciek³oci45. Jego owiadczenia by³y jadowite, go³os³owne, bezczelne i,
jak pisano, omiesza³y go46. Jego publikacje by³y cyniczne, przemówienia
histeryczne, np. na pewnym wiecu ochryple rycza³ (znamy ju¿ z lat przedwojennych ten ton) [ ]47. Trybuna Ludu pisa³a pod koniec 1951r.: Mac
Cloyowie, Adenauerzy, Schumacherzy i wszyscy ich pomniejsi kamraci krzycz¹, jak mog¹ najg³oniej, chc¹c zag³uszyæ wo³anie narodu niemieckiego
o jednoæ i pokój. Ale buñczuczne okrzyki i nawo³ywanie do wojny nie daj¹
oczekiwanych rezultatów48.
Zaskakuj¹ce, ¿e wród oskar¿eñ Adenauera doæ rzadko znajdujemy zarzut klerykalizmu. W jego miejsce pojawia siê oskar¿enie o filiacje i wspó³dzia³anie z osobami i instytucjami Kocio³a katolickiego o najgorszych i naj40 J. Winnicki, Oszukañcze wybory w Niemczech zachodnich, Trybuna Ludu 19 sierpnia
1949. Nale¿y zwróciæ uwagê na b³êdnie, w tym wypadku, zastosowane cudzys³owy.
41 M. Podkowiñski, Miêdzy Odr¹ a Renem, Stalinogród 1955, s. 80; Z. Broniarek, Antypolska przynêta .
42 H. Kassyanowicz, op. cit., s. 36, 38.
43 M. Podkowiñski, Czwarta Rzesza
, s. 133.
44 Hitlerowskie praktyki ; M. Podkowiñski, Zdemaskowanie akcji dywersyjnej przeciwko
Niemcom Demokratycznym, Trybuna Ludu 27 wrzenia 1950.
45 M. Podkowiñski, Czwarta Rzesza
, s. 132; [komentarz redakcyjny], Trybuna Ludu
9 padziernika 1950.
46 J. Starec, Tydzieñ ; Echa waszyngtoñskiej wizyty Adenauera, ¯o³nierz Wolnoci
10 kwietnia 1953; [komentarz redakcyjny], Trybuna Ludu 9 padziernika 1950.
47 H. Kassyanowicz, op. cit., s. 36; Heraus Herr Adenauer, Trybuna Ludu 22 listopada
1951; (C.K.), Moralne uzbrojenie .
48 Z. Broniarek, Antypolska przynêta
.
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bardziej reakcyjnych cechach49. Przypominano, ¿e Adenauer rozpocz¹³ karierê reakcyjnego polityka, jako nadburmistrz Kolonii, uznanej przez propagandê polsk¹ za siedzibê najbardziej reakcyjnej czêci kleru katolickiego
w Niemczech. Nic dziwnego wiêc, ¿e terror i nagonka przeciwko postêpowi,
prowadzone przez Adenauera, s¹ przez wysok¹ hierarchiê kocielna nazywane «walk¹ w obronie chrzecijañstwa» [ ]50.
Propaganda, by udowodniæ rozbie¿ne czasami tezy, musia³a siê odwo³ywaæ do odmiennych pól semantycznych. Z jednej strony nazywano wiêc Adenauera w³adc¹ Trizonii, wodzem CDU51, co wiadczyæ mia³o o jego omnipotencji. Zarysowany tak obraz kanclerza wp³ywa³ równie¿ na podmiotowoæ
samych Niemiec zachodnich. Pisano o ziemiach rz¹dzonych obecnie przez
Adenauera, królestwie Adenauera, pañstwie Adenauera52. Spotykamy tak¿e
adenauerowskie s¹downictwo, niemieck¹ prasê spod znaku Adenauera, za
niemiecki dziennikarz to  adenauerowski pismak53. Z drugiej strony,
w celu pomniejszenia nazywano go kuk³¹ i jednym ze szczekaj¹cych piesków
z Bonn54. Permanentnie podkrelano jego niesamodzielnoæ i zale¿noæ od
Anglosasów. Oprócz najczêciej u¿ywaj¹cego obraliwego epitetu  marionetka, pojawia³y siê te¿ inne: rz¹dca amerykañskiego folwarku w Bonn,
czy kanclerz z ³aski Ameryki55. Rz¹d Adenauera mia³ byæ samozwañczy,
marionetkowy, sklecony, powo³any do s³u¿alczego ¿ycia56. Bardzo czêsto
pojêcie rz¹d, zastêpuj¹ epitety takie jak: re¿im, ewentualnie, klika. Konstruowano hierarchiczny obraz: anglosaskich panów i ich wiernego, niskiego s³ugi57, ze wszystkimi aspektami takiej nieproporcjonalnej zale¿noci i klientyzmu. Wskazywano dyspozycyjnoæ i uleg³oæ. Na przyk³ad, podejmowane przez Anglosasów decyzje, mia³y byæ jedynie komunikowane
Adenauerowi, który, wykonywa³ pos³usznie rozkazy imperialistów58. Jego
49 Uproszczenie wskazuj¹ce, ¿e propaganda komunistyczna walczy³a z religi¹ nie oddaje
z³o¿onoci problemu. Cel ostateczny stanowi³o oczywicie wyeliminowanie religii, ale w propagandzie przedstawiano to jako krytykê wad kocio³a instytucjonalnego. Propaganda nigdy nie
przyznawa³a siê otwarcie do walki z religi¹ jako tak¹. Przyjêta taktyka pozwala³a na przedstawianie siebie jako zwolennika wolnoci religijnej, nie akceptuj¹cego jedynie jej nadu¿ywania.
50 (RA), Konrada Adenauera ¿ywot
. M. Podkowiñski nazwa³ Koloniê siedliskiem klerofaszystów i orodkiem kosmopolitycznych bankierów, M.Podkowiñski, Miêdzy Odr¹ , s. 79.
51 Bieg do Bonn
; M. Podkowiñski, Czwarta Rzesza , s. 134, 145.
52 M. Podkowiñski, Miêdzy Odr¹
, s. 179, 185; M. Podkowiñski, Smutny bilans . Tego
typu metoda sugerowa³a izolowanie kanclerza od samych Niemiec, a szczególnie ich obywateli.
Propaganda, w miejsce równorzêdnego z innymi, pañstwa niemieckiego, z tradycj¹, histori¹,
precyzyjnie okrelonym statusem prawnym i obywatelami, dostrzega³a tylko nowy, tymczasowy
twór.
53 Dwaj m³odzi patrioci niemieccy skazani przez s¹d adenauerowski, ¯o³nierz Wolnoci
17 wrzenia 1952; M. Podkowiñski, Czwarta Rzesza , s. 154; H. Kassyanowicz, op. cit., s. 58.
54 [komentarz redakcyjny], Trybuna Ludu 9 padziernika 1950.
55 M. Podkowiñski, Hitlerowcy ; Adenauer w roli dostawcy miêsa armatniego, Sztandar
Ludu 7 grudnia 1949.
56 [komentarz redakcyjny], Trybuna Ludu 9 padziernika 1950. Najczêciej samo pojêcie
rz¹d stawiane by³o w cudzys³owie ironicznym.
57 Z. Broniarek, Antypolska przynêta
.
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uni¿onoæ pog³êbia³a jeszcze obawa, ¿e Amerykanie mog¹ go wymieniæ na
sprawniejszego agenta, dysponuj¹cego lepszymi mo¿liwociami manipulowania spo³eczeñstwem59.
Co sta³o za tak¹ postaw¹ kanclerza? Wed³ug komunistycznych mediów
polskich, wybuja³e ambicje, usilna chêæ rz¹dzenia i karierowiczostwo. Ju¿ po
I wojnie mia³ nadziejê na premierostwo separatystycznej Nadrenii, ale jak
pisa³a Trybuna Ludu: na spe³nienie swych marzeñ o marionetkowym premierostwie stary ³otr musia³ czekaæ d³ugich 30 lat. Teraz Adenauer-karierowicz, zorientowa³ siê, ¿e s³u¿alczo g³osz¹c koniecznoæ okupacji i podzia³u
Niemiec oraz ograniczanie wolnoci wspó³obywateli, mo¿e zrobiæ karierê jako
polityk i finansista60. Temu celowi podporz¹dkowa³ wszelkie swe dzia³ania.
Karierowiczostwo zosta³o wzbogacone jeszcze jednym, mocno promowanym obrazem Adenauera jako cz³onka mafii. Spiskologia i oskar¿enia wroga
o mafijnoæ s¹ podstaw¹ mentalnoci fundamentalistycznej. W tym wypadku,
samo pojêcie  mafia  pada rzadko61, ale nagromadzone w mediach sugestie
sk³adaj¹ siê na wyrany, jednoznaczny obraz. Bezporednio po I wojnie: Ludzie jego kliki okrelani byli mianem «klanu koloñskiego»62. Termin klan
odpowiada³ szczególnie Marianowi Podkowiñskiemu, który pos³ugiwa³ siê
nim przy ka¿dej okazji63. Teraz mafijn¹ pajêczynê tworzy³y koneksje zawodowe, finansowe, ideologiczne, rodzinne i religijne.
Wed³ug promowanego przez propagandê obrazu, w okresie miêdzywojennym Adenauer by³ powi¹zany ze wiatem wielkiego kapita³u poprzez uczestnictwo w radach nadzorczych i rozleg³e znajomoci finansowe w Niemczech,
ale jego powi¹zania siêga³y tak¿e Stanów Zjednoczonych. Przedstawiano go
jako gorliwego s³ugê i namiestnika Wall Street64. Dlatego te¿, jak donosi³y
tytu³y gazet z koñca 1949 r., sprzeda³ Zag³êbie Ruhry kapitalistom USA65.
Zreszt¹ nawet w tych dzia³aniach nie wykazywa³ samodzielnoci decyzyjnej
i oprócz zale¿noci wobec okupantów, liczyæ siê musia³ z wol¹ niemieckich
przedsiêbiorców. To niemieccy królowie stali wybrali mu ministra spraw
58 Rz¹dy USA, Anglii i Francji w³¹czaj¹ Niemcy zachodnie do agresywnego bloku imperialistycznego, Trybuna Ludu 22 wrzenia 1950.
59 A. Kaska, Hitlerowski Wehrmacht za amerykañskie dolary, Trybuna Ludu 10 stycznia
1951.
60 (RA), Konrada Adenauera ¿ywot
.
61 M. Podkowiñski, Piercieñ , s. 213.
62 M. Podkowiñski, Miêdzy Odr¹ , s. 7879. Uk³ad mafijny wysun¹æ mia³ te¿ Adenauera
na przywódcê pañstwa nadreñskiego, M.Podkowiñski, Piercieñ , s. 213.
63 Ibidem, s. 170, 182, 183. Byæ mo¿e chodzi³o tu o próbê wywo³ania w wiadomoci
odbiorców filiacji pomiêdzy klanem Adenauera a Ku-Klux-Klanem, terminem jednoznacznie
negatywnym, który wówczas doæ czêsto goci³ na ³amach polskiej prasy. W jednym z tekstów
prasowych, si³y zbrojne RFN to odnowione SS bêd¹ce zaledwie fili¹ Ku Klux Klanu. Cyt. za:
A. Ma³kiewicz, op. cit., s. 188.
64 M. Podkowiñski, Zachodnia marka gen. Claya zrujnowa³a gospodarkê Bizonii, Trybuna
Ludu 24 lutego 1949; M. Podkowiñski, Miêdzy Odr¹ , s. 77.
65 Adenauer sprzeda³ Zag³êbie Ruhry kapitalistom USA, Trybuna Ludu 26 listopada
1949.
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wewnêtrznych, dr Roberta Lehra w miejsce dotychczasowego, Gustava Heinemanna66. Jako pupilek przemys³owców: Adenauer przyci¹gn¹³ do siebie
ca³¹ reakcjê niemieck¹  «Wszechniemców», magnatów i rekinów przemys³u
wojennego, którzy jedyny ratunek dla siebie i swych monopoli widzieli
w sojuszu z Wall Street lub londyñsk¹ City. Dlatego sprzeciwia³ siê nacjonalizacji, czy jak pisa³a prasa polska, socjalizacji przemys³u67. Stary m¹¿
zaufania niemieckich baronów stali, wypowiadaj¹c siê entuzjastycznie o tzw.
planie Schumana, stwierdzi³ m.in.: «Jest to plan, o który walczê ju¿ od æwieræ
wieku». Zdaniem mediów, chodzi³o tu o stworzenie monopolu kartelu stalowego, który mia³ siê przyczyniæ do rozwoju przemys³u wojennego i militaryzmu, a w rezultacie stworzenia podstaw si³ zdolnych do ekspansji68. Tak¹
opini¹ obdarzono Europejsk¹ Wspólnotê Wêgla i Stali.
Osobie wroga zawsze towarzyszy³ aspekt finansowy kreowany na jeden
z podstawowych impulsów dzia³ania w wiecie kapitalistycznym. Immanentn¹ cech¹ w³asnoci prywatnej by³a dla ówczesnych mediów  korupcja. Adenauer równie¿ nie móg³ byæ od niej wolny. Pisano o jego udziale w aferach
korupcyjnych i machinacjach podjêtych w celu ich zatuszowania. Podobno
nawet stanowisko kanclerza, zawdziêczaæ mia³ ³apówkom69. Takie informacje
oprócz roli deprecjacyjnej w stosunku do atakowanej postaci opisywa³y tak¿e
ustrój konstytuowany przez pieni¹dze i malwersacje, a wiêc zepsuty, odpychaj¹cy i chyl¹cy siê ku upadkowi. Rozprawia³y siê z w³asnoci¹ prywatn¹
i pragnieniem posiadania.
Znajomoci Adenauera w wiecie wielkiego kapita³u ulega³y wzmocnieniu dziêki rodzinnym powi¹zaniom: osobistym, poprzez ma³¿onkê (by³ szwagrem amerykañskiego komisarza gen. Mc Cloya), ale tak¿e przez odpowiednie zwi¹zki ma³¿eñskie dzieci; przez swego ziêcia by³ te¿ spowinowacony
z kardyna³em Jozefem Fringsem znanym ze swych nienawistnych antyradzieckich i antypolskich wyst¹pieñ, zwi¹zanym z finansowymi przedsiêwziêciami Watykanu70. Tutaj dochodzi kolejny komponent szeroko rozga³êzionej
struktury. W³anie Koció³ katolicki jest wypróbowanym sojusznikiem finansjery, a wiêc i kanclerza. W ten sposób ko³o siê dope³nia³o i zamyka³o, obejmuj¹c: militarystów, imperialistów, finansjerê i Watykan. Dodaj¹c do tego
szpiegostwo na rzecz wywiadu francuskiego oraz wykorzystywanie w³asnych
66

M. Podkowiñski, Hitlerowcy .
M. Podkowiñski, Czwarta Rzesza , s. 133134, 152.
68 A. Starec, Gospodarcze narzêdzie amerykañskiej agresji, czyli waszyngtoñski plan Schumana, Trybuna Ludu 30 czerwca 1950.
69 Adenauer przyspiesza remilitaryzacjê Trizonii, Trybuna Ludu 20 padziernika 1950;
(RA), Konrada Adenauera ¿ywot .
70 M. Podkowiñski, Zachodnie Niemcy pragn¹³ wymiany gospodarczej ze wschodem, Trybuna Ludu 12 wrzenia 1950; M. Podkowiñski, Miêdzy Odr¹ , s. 79; Z. Wojakiewicz, Listy
z Niemiec, Gdañsk 1955, s. 55; T.K., Dlaczego rozbite Niemcy SA grone dla pokoju, ¯o³nierz
Wolnoci 28 sierpnia 1953. Por.: M. Podkowiñski, Piercieñ , s. 206207; (RA), Konrada
Adenauera ¿ywot .
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wp³ywów by dopomóc by³ym nazistom w unikniêciu sprawiedliwoci71, mamy
wielopoziomow¹ i wieloaspektow¹ sieæ powi¹zañ mafijnych ogarniaj¹cych
ca³y kapitalistyczny wiat. Tak stworzony obraz uwiarygodnia³a powszechna
tajemniczoæ, jak¹ Adenauer próbowa³ siê otoczyæ. Uczestnictwo w tajnych
posiedzeniach, zobowi¹zania wspó³pracowników do utrzymania w tajemnicy
postanowieñ i decyzji, wynikaj¹cych z poleceñ wysokich komisarzy anglosaskich, utrzymywanie tajnych konszachtów z Waszyngtonem72. Spiskowy dyskurs zosta³ zachowany.
Nale¿a³oby zadaæ pytanie, czy osoba o takim obliczu mo¿e wnieæ co
pozytywnego do dziedzictwa Europy? Banalnym by³oby poprzestanie na
stwierdzeniu fa³szywoci przedstawianej kreacji. Z perspektywy badacza propagandy obraz Adenauera stanowi wietn¹ egzemplifikacjê mo¿liwoci manipulacyjnych, zdolnoci socjotechnicznych, budowania rzeczywistoci kulturowej ca³kowicie rozbie¿nej z Arystotelesowsk¹ definicj¹ prawdy. Adenauer to
kolejna postaæ z szerokiego spektrum wrogów potrzebnych do istnienia
ludziom o pewnym typie mentalnoci73. Porównuj¹c przytoczony zafa³szowany wizerunek cz³owieka i jego pogl¹dów z rzeczywistymi cechami i zapatrywaniami, odkrywamy ³atwoæ z jak¹ dysponent mediów mo¿e sterowaæ powszechnymi wyobra¿eniami, wiedz¹ i emocjami. Wystarczy³o zmieniæ nasilenie s³owa, albo jego wektor, by z chrzecijanina zrobiæ wojuj¹cego kleryka³a,
a z wiênia obozu  faszystê.
Dlaczego Adenauer musia³ zostaæ wrogiem? Konstruowana przez niego
wizja Niemiec i ich przysz³oci by³a ca³kowicie antytetyczna pogl¹dom w³adz
komunistycznych. Program maj¹cy na celu w³¹czenie kraju do wspólnoty
wolnych pañstw zachodnich i odzyskanie przez Niemcy wiarygodnoci na
miêdzynarodowej arenie politycznej, nie móg³ siê podobaæ Moskwie, dysponuj¹cej w³asnymi planami co do przysz³oci tych obszarów. Suwerennoæ Niemiec zwi¹zanych z kultur¹ i systemem politycznym Zachodu niweczy³a te
kalkulacje. Podobnie z d¹¿eniem Adenauera do wzmocnienia wiêzów niemiecko-francuskich, jako fundamentu przysz³ej wspólnej Europy. Na domiar
z³ego jego wizja nie ogranicza³a siê wy³¹cznie do problematyki niemieckiej.
Widzia³ miejsce dla pojednania Europy Zachodniej i Wschodniej, ale na
warunkach pe³nej demokracji i wolnoci. By³ w dodatku przekonany
o szczególnej roli swego kraju w powojennym systemie, choæby ze wzglêdu
na po³o¿enie geograficzne oraz potencja³ gospodarczy i demograficzny. St¹d
d¹¿enie do zjednoczenia. Pomiêdzy zarzucanym mu przez propagandê szowinizmem i nacjonalizmem, a wyznawanym patriotyzmem istnia³a zasadnicza ró¿nica.
71

(RA), Konrada Adenauera ¿ywot .
Adenauer przyspiesza remilitaryzacjê ; M. Podkowiñski, Miêdzy Odr¹ , s. 217.
73 Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e koniecznoæ posiadania wroga wpisana jest w psychikê gatunku
ludzkiego, Cz.Mojsiejewicz, Przezwyciê¿anie nacjonalizmu i wrogoci miêdzy narodami w Europie, [w:] Przezwyciê¿anie wrogoci i nacjonalizmu w Europie, pod red. Cz. Mojsiejewicza,
K. Glassa, Toruñ  Poznañ 1993, s. 11.
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Jeli chodzi o tematykê polsk¹, to z dzisiejszej perspektywy, mo¿emy
spogl¹daæ krytycznie na stosunek kanclerza do granicy na Odrze i Nysie. Ale
pamiêtaæ nale¿y, ¿e Adenauer by³ politykiem-graczem. Jakkolwiek by³by niechêtny stratom terytorialnym, doskonale zdawa³ sobie sprawê z nieodwracalnoci wprowadzonych w ¿ycie postanowieñ granicznych. Nie chcia³ byæ jednak tym, na którego spadnie odium winy za wyrzeczenie siê tych terenów.
¯ywi³ te¿ nadziejê, ¿e stan¹ siê one kart¹ przetargow¹, dziêki której uzyska
koncesje na rzecz zjednoczenia Niemiec zachodnich i wschodnich.
Co do rzekomego, nienawistnego stosunku do Polski i Polaków, by³ on
nieprawdziwy. Z Polakami kanclerz zetkn¹³ siê w nazistowskim obozie. Imponowa³o mu w Polsce d¹¿enie do wolnoci i wysoki status chrzecijañstwa.
Uwa¿a³, ¿e Polska przynale¿y do cywilizacji zachodniej i raczej tylko tymczasowo zosta³a od niej odciêta74. Z drugiej strony zachowywa³ jednak niezmienn¹ perspektywê interesu niemieckiego.
Prawdzie natomiast odpowiada³ zarzut propagandy jeli chodzi o stosunek kanclerza do komunizmu. By³ jego gor¹cym przeciwnikiem, obawia³ siê
go, przestrzega³ przed nim i by³ gotów z nim walczyæ. W stosunku do Zwi¹zku Radzieckiego nie odnajdziemy u niego uleg³oci tak powszechnej u wielu
innych ówczesnych i póniejszych polityków zachodnich. Komunizm, podobnie jak nazizm, uwa¿a³ za systemy zaprzeczaj¹ce idea³om ludzkoci. W³anie
obawy przed ekspansjonizmem wschodniego imperium wp³ynê³y na jego
aprobuj¹cy stosunek do militaryzacji Niemiec, utworzenia Europejskiej
Wspólnoty Obronnej i wreszcie uczestnictwa w strukturach NATO. Ich celem
mia³a byæ jednak nie ekspansja, ale doktryna powstrzymywania.
S³usznie zarzucano mu autorytaryzm, ale z drugiej strony, wspó³tworzy³
model demokratycznego powstawania decyzji, w którym silne, ale poddane
mechanizmom kontroli pañstwo, pozbawione by³o zdolnoci do ca³kowitego
zapanowania nad cz³owiekiem, jak mia³o to miejsce w III Rzeszy.
Czy wród pogl¹dów Adenauera odnaleæ mo¿emy takie, z którymi dzisiaj trudno by³oby siê zgodziæ? Oczywicie, ¿e tak. Choæby ostry, czasami
represyjny stosunek do opozycji, czy wspominane ju¿ nieugiête oficjalne stanowisko do zachodniej granicy Polski. Z dzisiejszej perspektywy wielu przeszkadzaæ mo¿e jego konserwatyzm, eksponowany stosunek do religii, arbitralnoæ podejmowanych decyzji. Jednak musimy mieæ wiadomoæ okolicznoci tamtych lat oraz baga¿u psychologicznego wyniesionego z dzieciñstwa
i dowiadczeñ pierwszej po³owy XX w.
W propagandowej wizji kanclerz uosabia³ nie tylko z³o rewan¿yzmu zachodnioniemieckiego, ale nikczemnoæ ca³ego, nie alternatywnego dla socjalizmu systemu politycznego. Czyni³ z niego odpychaj¹cy wzorzec, który mia³
budziæ z jednej strony wrogoæ i obrzydzenie, z drugiej, strach i chêæ rewan¿u. Polaryzacja wspó³gra³a z propagandowymi potrzebami i ogóln¹ wizj¹
wiata komunistycznego.
74 Por.: K. Ruchniewicz, Stosunek Adenauera do Polski i Polaków, w: Konrad Adenauer.
Cz³owiek, polityk , s. 7197.
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Kanclerzowi nie przys³ugiwa³y ¿adne pozytywne, czy choæby neutralne
cechy charakteru lub pogl¹dy. To mog³oby zaszkodziæ jednoznacznoci osoby.
Za pomoc¹ ca³kowicie negatywnego obrazu niwelowano mo¿liwoæ akceptacji
cech, ewentualnie ideologii g³oszonej przez wroga. Z wrogiem siê nie dyskutuje, z nim mo¿na co najwy¿ej walczyæ i nale¿y go nienawidziæ. Jeden
z artyku³ów koñczy siê s³owami: A francuski szpieg, hitlerowski pod¿egacz,
watykañski agent i amerykañska marionetka, Konrad Adenauer, marzy
o nowej «tysi¹cletniej Rzeszy», zapominaj¹c, ¿e poprzednika Adolfa  diabli
wziêli75. Adenauer jako wróg absolutny, jednoczy³ obywateli wokó³ w³adzy,
z jednej strony kreuj¹cej zagro¿enie, z drugiej, oferuj¹cej bezpieczeñstwo.
Wzmacnia³ spójnoæ przestraszonej grupy. Szanta¿owane spo³eczeñstwo
sk³onne by³o, w imiê wy¿szej koniecznoci zaakceptowaæ ograniczenie wolnoci osobistych i przystaæ na brutalnoæ w³adzy. Wróg odwraca³ uwagê od
realnych problemów, ale tak¿e mobilizowa³, motywowa³ do dzia³ania, aktywniejszej pracy, wiêkszego wysi³ku. Przez sw¹ jednowymiarowoæ, obraz wroga
stanowi³ antytezê idealnego wzorca osobowego. Na jego tle, za pomoc¹ autoprezentacji, budowano pozytywny model rz¹dz¹cych.
We wspó³czesnej Europie bardzo czêsto znaleæ mo¿na si³y, które w podobny sposób kreuj¹ wroga. Chrzecijanin, ¿yd, czy muzu³manin, lewicowiec,
czy narodowiec, feministka, libera³ czy konserwatysta w radykalnej wizji
wiata staæ siê mog¹ zagro¿eniem, które jak w wypadku Adenauera, oskar¿yæ mo¿na o sprzeniewierzenie siê wszelkim idea³om, wartociom. Zarzuciæ
karygodne czyny i niegodziwe zachowanie. Ka¿da z tych postaci zostaæ mo¿e
figur¹ wroga powo³an¹ do ¿ycia w prywatnych, doktrynalnych, ideologicznych, religijnych, spo³ecznych czy jakichkolwiek innych celach. Dziêki rozró¿nieniu postaci Adenauera w stalinowskich mediach i odrêbnego od niej realnego cz³owieka, poznajemy metody manipulowania ludzk¹ wiadomoci¹,
uprzytamniamy sobie koniecznoæ obrony przed takimi dzia³aniami i ich promotorami.
Jak odró¿niæ dyskurs nienawici od odmiennej wizji wiata? Po pierwsze,
³atwo rozpoznawaln¹ oznak¹ jest agresywnoæ jêzyka przekazu76, choæ jej
brak o niczym jeszcze nie wiadczy. Po drugie, za pomoc¹ jednostronnoci
obrazu, z rzadka tylko wzbogacanego wtr¹ceniami maj¹cymi podkreliæ
obiektywnoæ wypowiedzi. Po trzecie, odnajduj¹c model zero-jedynkowy,
gdzie w³asne osi¹gniêcia przedstawiane s¹ jako klêska wroga, a ka¿dy jego
sukces to nasza pora¿ka, przy czym zawsze musi istnieæ precyzyjnie wskazany wygrany i przegrany. Wreszcie manichejskie patrzenie na wiat jako walkê dwóch skonfliktowanych, wykluczaj¹cych siê si³, gdzie konflikt i dychotomia s¹ traktowane jako konstytutywne zasady interpretacyjne. Dalej, postrzeganie inaczej myl¹cych, nie jako ludzi maj¹cych prawo do odmiennego
zdania, ale jako zdehumanizowanych wrogów, zas³uguj¹cych jedynie na
75
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(RA), Konrada Adenauera ¿ywot .
Por.: M. G³owiñski, op. cit., s. 6377.

240

Mariusz Mazur

zniszczenie, a w najlepszym wypadku na pogardê. Ten typ dyskursu uprawiany jest przez ludzi, którzy nie tylko uwa¿aj¹ siê za depozytariuszy jedynej i niepodwa¿alnej prawdy, ale równie¿ wyra¿aj¹ przekonanie, ¿e wy³¹cznie oni s¹ w stanie j¹ zrozumieæ i st¹d ich prawo do narzucenia prawdy
innym. Ka¿dy kto nie chce jej przyj¹æ, automatycznie staje siê szpiegiem,
karierowiczem, zdrajc¹ interesu narodowego, szowinist¹ b¹d d¹¿y do wybuchu wojny, zagra¿a krajowi czy wiatu.
SUMMARY
According to propaganda, Konrad Adenauer, the chancellor, not only personalized the evil of the West German revanchism, but he also was to embody the wickedness of the entire, non-alternative to the socialist political system. He was made into
a repulsive anti-model of it, which was to arouse, on one hand hostility and disgust,
and on the other, fear and a desire for revenge. Thus it created a polarization
harmonized with propaganda needs and the general vision of the communist world.
In this perspective, the chancellor was not entitled to any positive or even
neutral traits of character or opinions. This could damage the clear-cut image of the
person. By means of a completely negative picture, the possibility to accept features
or possibly ideology promoted by the enemy was eliminated. The enemy should not
be discussed with  the enemy can only be fought with and should be hated. As an
ultimate enemy, Adenauer united the communist citizens around their authorities
who, on one hand created the threat, and on the other, provided safety from it. He
reinforced the unity of a frightened group. The threatened society was also inclined,
in the name of the absolute necessity, to accept limitations of personal liberties and
consent to the brutality of the authorities. Additionally, the enemy diverted peoples
attention from real problems and also mobilized and motivated them for actions, for
more active work and greater effort. By its flatness, the image of the enemy presented an antithesis of an ideal role model.
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OBRAZ POLSKI W AUSTRIACKICH
PODRÊCZNIKACH SZKOLNYCH DO HISTORII
Wiedza o dziejach Polski jest w Europie niewielka. Podstaw¹ miary jest
miejsce, jakie zajmuje historia Rzeczpospolitej w podrêcznikach szkolnych.
Historia nie ma charakteru uniwersalnego, ponadnarodowego, tak jak nauki
eksperymentalne. W prezentowaniu historii zwraca siê przede wszystkim
uwagê na dzieje kraju rodzimego. Naturalnie, zapoznaje siê uczniów z histori¹ innych pañstw, choæ odbywa siê to w ró¿ny sposób. Mo¿na zauwa¿yæ
pewn¹ prawid³owoæ; je¿eli jest to kraj granicz¹cy z okrelonym pañstwem
lub jest to pañstwo pretenduj¹ce do roli wiatowego lub kontynentalengo
mocarstwa, to wówczas jego historii powiêca siê wiêcej miejsca ni¿ w przypadku pañstw po³o¿onych stosunkowo daleko i nie odgrywaj¹cych pierwszoplanowej roli. Uczeñ polski znajdzie w podrêcznikach szkolnych wiêcej informacji o dziejach Niemiec, Rosji czy Austrii ni¿ o historii Belgii, Norwegii lub
Irlandii.
Trudno oczekiwaæ, by w podrêcznikach adresowanych np. do hiszpañskiej m³odzie¿y, sprawy polskie znajdowa³y siê w centrum uwagi. Wrêcz
przeciwnie mo¿na tu mówiæ o niedostatku podstawowych informacji. Natomiast w przypadku dawnych i obecnych s¹siadów Polski mo¿na zak³adaæ,
¿e zasób wiadomoci o jej historii bêdzie bogatszy. I odwrotnie zainteresowanie w Polsce histori¹ Austrii musi byæ wiêksze ni¿ dziejami Portugalii.
Dlatego te¿ o ile bêdziemy chcieli dowiedzieæ siê, w jaki sposób w obcych
podrêcznikach przezentuje siê historiê Polski i ile powiêca siê jej miejsca,
to najcenniejsze pod wzglêdem poznawczym jest przybli¿enie pod tym k¹tem
zawartoci podrêczników niemieckich, rosyjskich, litewskich, czeskich, s³owackich.
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Artyku³ ten nie roci sobie pretensji do wyczerpania problematyki. Autor
stara³ siê, podejmuj¹c temat nawi¹zaæ do prowadzonych w Polsce badañ nad
podrêcznikami szkolnymi, a zw³aszcza do prac Adama Suchoñskiego1.
Austriackie zainteresowanie histori¹ Polski wynika w znacznym stopniu
nie tylko z faktu wczeniejszego graniczenia z ni¹, ale w du¿ej mierze z tego,
¿e w rezultacie I i III rozbioru czêæ ziem Rzeczpospolitej wchodzi³a (146
b¹d 123 lata) w sk³ad terytorium pañstwa austriackiego. Dlatego warto
przeledziæ jaki punkt widzenia dziejów Polski maj¹ autorzy szkolnych podrêczników historii w Austrii.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e austriacki uczeñ otrzymuje mniej wiadomoci
o dziejach Polski ni¿ o historii Niemiec, co nie wymaga uzasadnienia.
Z drugiej jednak strony natrafia on na informacje o Rzeczypospolitej i jej
mieszkañcach czêciej jak w przypadku Finlandii czy Sudanu. M³ody Austriak nie szuka Polski na mapie Azji lub Afryki i posiada o niej pewien
zasób wiadomoci. Maj¹c to na uwadze nie pope³ni siê wiêkszego b³êdu
stwierdzaj¹c, ¿e Rzeczpospolita nie jest i dla m³odszej generacji Austriaków
terra incognita, choæ trudno mówiæ o szczególnym zainteresowaniu polsk¹
kultur¹, nauk¹, ¿yciem politycznym, obecnoci¹ Polski na starym kontynencie. Znajduje siê ona na pewno w sferze zainteresowania rodowisk opiniotwórczych, ale co pokazuje lektura szkolnych podrêczników, nie powinno siê
tego zainteresowania wyolbrzymiaæ.
Przedstawianie w podrêcznikach austriackich historii Polski w redniowieczu jest doæ skrótowe. W zajmuj¹cym 1/3 strony akapicie uczeñ, dowiaduje siê o pocz¹tkach pañstwa polskiego, przyjêciu chrzecijañstwa, Mieszku I,
Boles³awie Chrobrym, Boles³awie III Krzywoustym, niemieckim osadnictwie,
Krzy¿akach, polsko-litewskiej unii personalnej, uzyskaniu przez Polskê dostêpu do Morza Ba³tyckiego2. Sporadycznie mo¿na przeczytaæ krótk¹ informacjê o odparciu w 1241 r. przez wojska polskie ataku Mongo³ów3.
Austriacki uczeñ niewiele dowie siê o niemieckim osadnictwie i o Zakonie Krzy¿ackim. Jedna z najwiêkszych bitew w redniowieczu  1410 r. bitwa
pod Grunwaldem  doczeka³a siê bardzo krótkich wzmianek. Podobnie rzecz
siê mia³a z odzyskaniem przez Rzeczpospolit¹ w 1466 r. Pomorza Gdañskiego. Wprawdzie w podrêcznikach austriackich jest mowa o silnej pozycji dynastii Jagiellonów, ale autorzy ograniczaj¹ siê do krótkich omówieñ4, np.
1 A. Suchoñski, Zmitologizowane w¹tki dziejów Polski w zagranicznych podrêcznikach do
nauczania historii, w: Tradycja i mity w edukacji historycznej w dobie reformy, red. S. Roszak,
M. Strzelecka, M. Zió³kowski, Toruñ 2004, s. 109117.
2 Prof. dr Josef Sint i prof. dr Wilhelm Wagner, Der Mensch im Wandel der Zeiten. I. Teil,
Wien 1962, s. 218. W przypadku autorów posiadaj¹cych stopnie naukowe zosta³y one podane.
3 Dr Wilhelm Morawietz, dr dr Wilhem Nemecek, Zeiten, Völker und Kulturen. Lehrbuch
der Geschichte und Sozialkunde für die Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen,
Wien 1973, s. 126.
4 Np. Dr Anton Ebner, prof. Harald Madan, dr Kurt Soukop, dr Delmut Steiner, Geschichte für die Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen, Wien 1973, s. 178179; Oskar
Achs, Manfred Scheuch, Eva Tesar, Aus Geschichte lernen. 6. Klasse. Vom Hochmittelalter bis
zum Wiener Kongress, Wien 1993, s. 57.
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o utworzeniu Uniwersytetu w Krakowie, obok Pragi i Wiednia jednej z najstarszych uczelni w tej czêci Europy5. Jednym z wyj¹tków jest podrêcznik
z 1973 r., w którym stosunkowo obszernie omówiono okres wietnoci Rzeczypospolitej obojga narodów6.
Du¿o miejsca w analizowanych podrêcznikach szkolnych zajmuje drugie
oblê¿enie Wiednia przez wojska tureckie i tzw. odsiecz wiedeñska. Nie sposób
odnieæ siê do bogatej literatury podrêcznikowej na ten temat, ale warto
zwróciæ uwagê na najczêciej siê powtarzaj¹ce treci. Otó¿ w niemal wszystkich podrêcznikach jest mowa o królu Janie III Sobieskim i tym, ¿e to
w³anie on dowodzi³ 12 wrzenia 1683 r. po³¹czonymi wojskami7. W niektórych podrêcznikach jednak du¿o miejsca powiêca siê ksiêciu Eugeniuszowi
Sabaudzkiemu8 i czêciej mo¿na natrafiæ na jego podobiznê ni¿ Jana III
Sobieskiego9. Eksponowanie osi¹gniêæ tego niew¹tpliwie wybitnego dowódcy
os³abia jednak wymowê sukcesów polskiego króla. Analizuj¹c sposób prezentacji dokonañ Jana III Sobieskiego dostrzega siê ogromne ró¿nice. I tak
w czêci podrêczników podkrela siê, ¿e w gronie europejskich monarchów to
polski król by³ jednym z nielicznych, który pospieszy³, jak tylko móg³ najszybciej, z pomoc¹10. Niekiedy ca³kiem siê pomija wk³ad Jana III Sobieskiego
w rozgromienie Kary Mustafy11.
W podrêczniku z 1998 r. mo¿na przeczytaæ, ¿e gdyby nie odsiecz, która
przyby³a niemal¿e w ostatniej chwili los austriackiej stolicy by³by przes¹dzony12. Niezale¿nie od mniej lub bardziej wyczerpuj¹cych informacji o wk³adzie
dowodzonych przez Jana III Sobieskiego wojsk polskich w obronê Wiednia,
warto by³oby pokusiæ siê o szczegó³owe porównanie wiktorii wiedeñskiej
w polskich i austriackich podrêcznikach historii. Tym bardziej, ¿e ukaza³a siê
ciekawa publikacja porównuj¹ca obraz drugiego oblê¿enia Wiednia
w austriackiej i tureckiej historiografii13. ¯a³owaæ nale¿y, ¿e w ma³ym stop5

Dr Anton Ebner, mgr Harald Majdan, Weg der Wirtschaft. 1. Teil. Lehr- und Arbeitsbuch
für Geschichte und Sozialkunde an Handelsakademien, Wien 1979, s. 215.
6 Dr Wilhelm Morawietz, dr Wilhelm Nemecek, Zeiten, Völker und Kulturen. Lehrbuch
der Geschichte und Sozialkunde für die Oberstufe der allgemeinendenden höheren Schulen,
Wien 1973, s.159161, 260261.
7 Arnold Schimper, Harald Hitz, Herbert Hasenmayer, Senata Göhring, Geschichte miterlebt. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für Geschichte und Sozialkunde. 7. Schulstufe, Wien 1988, s. 36.
8 Tscherne, Kramp, Spuren der Zeit. 3, Wien 1990, s. 30.
9 Np. Zeitbilder 3. Geschichte und Sozialkunde. Neubearbeitung, Wien 1995, s. 34. Wyj¹tkiem jest podrêcznik autorstwa Fritza Weissensteinera, Zeitbilder. Geschichte und Sozialkunde 3.
Vom Spätmittelalter bis zum Wiener Kongreß, Wien 1982, s. 94.
10 Albert G. Absenger, Walter Knarr, Herbert Pfeifer, Der Mensch im Wandel der Zeiten.2.
Teil. Lehr- und Arbeitsbuch der Geschichte und Sozialkunde, Wien 1981, s. 117.
11 Zob. Siegfried Ferschmann, Wolfgang Kuschnigg, Margit Ried, Geschichte kompakt. 3.
Klasse, Wien 1995, s. 3334; Franz Göbhart, Erwin Chvojka, Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung. 5 Schulstufe, Wien 1981, s. 18.
12 Franz Pesendorfer, Ungarn und Österreich. Tausend Jahre Partner oder Gegner, Wien
1998, s. 122.
13 M. Alpargu i I. Oztürk, Zur zweiten Belagerung Wiens in österreichischen und türkischen Geschichtsschulbüchern, Internationale Schulbuchforschung 2002, nr 3, s. 305314.
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niu dostrzega siê, ¿e zajêcie przez Kara Mustafê Wiednia oznacza³oby powa¿ne niebezpieczeñstwo dla Warszawy, o Krakowie ju¿ nie wspominaj¹c. wiat
wartoci Austriaków, Polaków i Niemców i ich chrzecijañskie korzenie, lêk
przed zaborczym wiatem islamu, to wszystko musia³o ³¹czyæ cesarza Leopolda I i króla Jana III Sobieskiego14.
Okres dziejów Rzeczypospolitej od XVI do po³owy XVIII w. jest w wiêkszoci podrêczników na ogó³ traktowany marginalnie. Czêsto jest to wprowadzenie do wyjanienia przyczyn rozbiorów. Na ogó³ skrótowo pisze siê
o dziejach pañstwa, które ju¿ z uwagi na wielkoæ wiele znaczy³o w ówczesnej Europie. Natomiast nie pomija siê wytykania wad ustrojowych. S³usznie
poddaje siê krytyce liberum veto i woln¹ elekcjê, co prowadzi³o do anarchii
oraz korupcji i w rezultacie do os³abiania pañstwa15.
Du¿o miejsca powiêca siê ostatniemu polskiemu królowi. Jednak nie
tyle z uwagi na jego mecenasowsk¹ dzia³alnoæ na polu kultury, ale by pokazaæ na jego przyk³adzie du¿e uzale¿nienie Rzeczypospolitej od Rosji. Stanis³aw August Poniatowski zosta³ osadzony na tronie dziêki temu, ¿e by³ faworytem Katarzyny II, ale pó¿niej podejmowa³ jednak próby reform, co nie
mog³o spodobaæ siê carycy16. Warto dodaæ, ¿e ju¿ nawet wybiórcze przeledzenie treci austriackich podrêczników historii pokazuje, ¿e wiêcej miejsca
powiêcaj¹ Rosji i to tak¿e w okresie kiedy to nie ona, a Rzeczpospolita by³a
licz¹cym siê w Europie pañstwem17.
Rozpatrywanie dziejów Polski przez pryzmat historii Austrii, usprawiedliwianie jej polityki zagranicznej, mo¿na wyranie dostrzec przy omawianiu
genezy rozbiorów. Rzeczypospolita prze¿ywa³a wówczas ogromne problemy
wewnêtrzne, grozi³ jej rozpad18. Austriacki uczeñ rzadko ma sposobnoæ dowiedzieæ siê o g³êbokich reformach w Polsce, jak i o pierwszej w Europie
konstytucji, uchwalonej 3 maja 1791 r.
Przegl¹d treci szkolnych podrêczników pokazuje, ¿e czêsto podkrelano
w nich, i¿ austriacka cesarzowa, w przeciwieñstwie do rosyjskiej carycy Katarzyny II, nie by³a inicjatork¹ rozbiorów Polski. Wrêcz odwrotnie Maria
Teresa mia³a byæ im stanowczo przeciwna19. To ¿e Austria wziê³a udzia³ w I
14 Dr Anton Ebner, dr Matthias Paktick, Lehrbuch der Geschichte. Für die 3. Klasse der
Hauptschulen und Mittelschulen, Wien 1961, s. 139.
15 Albert G. Absenger, Herbert Pfeifer, Der Mensch im Wandel der Zeiten. 1. Teil. Lehrund Arbeitsbuch der Geschichte und Sozialkunde, Wien 1979, s. 167.
16 Walter Knarr, Gustav Otruba, Der Mensch im Wandel der Zeiten. II. Teil, Wien 1964, s. 124.
17 Zob. np. Klemes Zens, Geschichte aktuell II. Von der Renaissanse bis zur Oktoberrevolution, Wien 1981, s. 51-53; Herbert Hasenmazer und Walter Göhring, Mittelalter. Ein approbiertes Arbeits- und Lerbuch für Geschichte und Sozialkunde, Wien 1975.
18 Arnold Schimper, Harald Hitz, Herbert Hasenmayer, Senta Göhring, Geschichte miterlebt. Ein Lehr- und Arbeitsbuch für Geschichte und Sozialkunde. 7. Schulstufe, Wien 1988, s. 47.
19 Ibidem. Dieser ersten Teilung Polens (1772) trat Österreich nach heftigem Widerstreben MARIA THERESIAS bei (Herbert Hasenmayer und Walter Göhring, Neuzeit. Vom
Westfälischen Frieden bis zum Ersten Weltkrieg. Ein approbiertes Arbeits- und Lehrbuch für
Geschichte und Sozialkunde, Wien 1974, s. 31).
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i III rozbiorze, winno siê zawdziêczaæ jej synowi arcyksiêciu Ferdynandowi
i jego wp³ywowym doradcom.
Przy omawianiu I rozbioru z 1772 r. i III z 1795 r. za próbê usprawiedliwienia mo¿na uznaæ wywody o interesie pañstwowym Austrii. Gdyby nie
wziê³a udzia³u w rozbiorach, wzmocni³aby Rosjê i Prusy20. Podkrela siê
równie¿, ¿e rozbiory Polski doprowadzi³y do poprawy austriacko-pruskich
stosunków21. Trudno oprzec siê wra¿eniu, ¿e mimo pewnych oznak wspó³czucia rozbiory Polski s¹ w austriackich podrêcznikach przedstawiane, jako koniecznoæ dziejowa, jako posuniêcie pragmatyczne.
Omawiaj¹c postanowienia kongresu wiedeñskiego w czêci podrêczników
wspomina siê o tym, ¿e sankcjonuj¹c rozbiory Rzeczypospolitej, oddala³ odzyskanie przez Polaków niepodleg³ej ojczyzny22. W okresie od kongresu wiedeñskiego do wybuchu I wojny wiatowej tematyka polska pojawia siê przy
okazji polskich zrywów niepodleg³ociowych i rozwoju sytuacji w Galicji. Jednak o ile o powstaniu listopadowym i Wielkiej Emigracji uczeñ austriacki
jest w niektórych podrêcznikach informowany, to ju¿ powstanie styczniowe
zosta³o niemal przez wszystkich autorów uznane za ma³o wa¿ne23. Brak
pañstwa polskiego na mapie Europy nie oznacza³ tego, by w austriackich
podrêczników ca³kiem pomijano pragnienie odzyskania przez Polaków niepodleg³ej ojczyzny. W jednym z nich stwierdzano, ¿e mimo prób rusyfikacji
Polacy nigdy nie pogodzili siê z utrat¹ wolnoci i mottem ich poczynañ do
1918 r. by³a pierwsza strofa póniejszego hymnu polskiego Jeszcze Polska
nie zginê³a. Autorzy tego podrêcznika, Herbert Hasenmayer i Walter
Göhring, dobrze uchwycili fakt, ¿e polscy emigranci polityczni cieszyli siê
w Europie Zachodniej du¿¹ sympati¹, ale dla sprawy polskiej niewiele z tego
wynika³o24.
Polski czytelnik dziwi siê, ¿e utworzone w 1815 r. Wolne Miasto Kraków,
zosta³o 31 lat póniej wcielone do Austrii25. By³a to kara za próby rozszerzenia autonomii. Pisz¹c o wydarzeniach 1846 r. nie wspomina siê o rabacji
galicyjskiej i nie pada nazwiska Jakuba Szeli. Niedosyt budzi potraktowanie
20 Prof. dr Walter Knarr, prof. dr Gustav Otruba, Der Mensach im Wandel der Zeiten. II.
Teil, s. 124.
21 Heinz Karpf, Geschichte in Stichworten. Heft III: Neuzeit (15001789), Wien 1965,
s. 7879.
22 Dr Anton Ebner, dr Helmut Steiner, Lehrbuch der Weltgeschichte. II. Teil. Mittelalter
und Neuzeit (8431815), Wien 1962, s. 169.
23 Np. Heinz Karpf, Geschichte in Stichworten. Heft III: Neuzeit (15001789), Wien 1965,
s. 189.
24 Der Westen Europa, vor allem Frankreich, zeigte wohl lebhafte Sympathien für die
polnische Erhebung, aber die erwartete Waffenhilfe bleib aus. So konnten die Russem den
Aufstand niederschlagen (Dr Anton Ebner, prof. Harald Majdan, dr Kurt Sukop, Geschichte für
die Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen, Wien 1974, s. 81). Zob: Herbert Hasenmayer, Walter Gohring, Neuzeit. Vom Westfälischen Frieden bis zum Ersten Weltkrieg. s. 55,
8182.
25 Ibidem, s. 189.
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autonomii Galicji. Natomiast wiêcej uwagi powiêca siê trosce Polaków
o zachowanie swojej to¿samomoci narodowej i ich wysi³kach dystansowania
siê od ludnoci ukraiñskiej. Niektórzy autorzy pisz¹ o pog³êbiaj¹cym siê
konflikcie narodowociowym w Galicji Wschodniej, który nie sprowadza³ siê
tylko do kwestii jêzyka, ale wi¹za³ siê z innym wyznaniem i pozycj¹ spo³eczn¹ Polaków26.
Charakteryzuj¹c sytuacjê w Europie rodkowo-Wschodniej po rozpadzie
monarchii habsburskiej, autorzy austriaccy wspominali, ¿e wprawdzie nowo
powsta³e pañstwo polskie obejmowa³o mniejszy obszar ni¿ Rzeczpospolita
przed I rozbiorem, ale to w jego sk³ad nie wchodzi³y po 1918 r. wy³¹cznie
etnicznie polskie ziemie. Krytycznym akcentem by³o te¿ stwierdzenie, ¿e
Polacy zajêli Wilno, które Litwini planowali wczeniej uczyniæ swoj¹ stolic¹27. O tym, ¿e w miecie mieszka³o tylko kilka procent ludnoci litewskiej
i dominowali Polacy, nie ma w podrêczniku ani s³owa. Niejednolity narodowociowo sk³ad ludnoci Rzeczypospolitej na ogó³ nie uchodzi³ uwadze
autorom podrêczników, którzy dopatrywali siê w tym kolejnej s³aboci.
Ogólny obraz pañstwa polskiego wypada raczej nieciekawie. Podkrela siê
problemy graniczne, z³e stosunki z s¹siadami, rolniczy charakter i s³abe uprzemys³owienie kraju. Wspomina siê czasami o osi¹gniêciach (jak budowa Gdyni)28.
Stosunkowo du¿o uwagi powiêcono Józefowi Pi³sudskiemu, któremu nie
bez racji przypisywano dyktatorskie sk³onnoci, ale nie negowano autorytetu
i zas³ug dla odrodzenia siê polskiej pañstwowoci29. W niektórych podrêcznikach oceniano go bardzo krytyczne; obwiniano za rozwi¹zanie parlamentu
i pozostaj¹ce w jaskrawej sprzecznoci z normami demokratycznymi  aresztowanie pos³ów30.
Z miast, które obecnie wchodz¹ w sk³ad pañstwa polskiego, obok Warszawy stosunkowo czêsto pojawia siê Gdañsk, oczywicie w niemieckim brzmieniu nazwy miasta, Danzig. Wi¹¿e siê to ze specjalnym statusem Wolnego
Miasta i tym, ¿e nadmot³awski gród by³ papierkiem lakmusowym w stosunkach polsko-niemieckich. W 1939 r. Gdañsk sta³ siê jednym z pretekstów
rozpoczêcie II wojny wiatowej i np. w jednym z podrêczników odnon¹ czêæ
26 Dr Josef Achleitner, Nana Hainien, Zeiten, Völker und Kulturen. Lehrbuch der Geschichte und Sozialkunde für die Oberstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen, Wien
1973, s. 130, 215; Gerhard Huber, Einst. und heute 3. Geschichte und Sozialkunde, Wien 2002,
s. 110.
27 Franz Göbhart, Erwin Chvojka, Geschichte und Sozialkunde. Vom Ersten Weltkrieg bis
zur Gegenwart. Lern- und Arbeitsbuch, Wien 1981, s. 83.
28 Dr Franz Heilsberg, dr Friedrich Korger, Allgemeine Geschichte der Neuzeit von der
Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, Wien 1965, s. 132; Krawarik, Schröckenfuchs,
Weiser, Spuren der Zeit 7, Wien 1991, s. 103.
29 Dr Franz Heilsberg, dr Friedrich Korger, op. cit., s. 132.
30 Walter Göhring, Herbert Hasenmayer, Zeitgeschichte. Ein approbiertes Lehr- und Arbeitsbuch für Geschichte und Sozialkunde, Wien 1979, s. 70.
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zatytu³owano Kwestia gdañska i wybuch II wojny wiatowej31. Spotyka siê
te¿ okrelenie polski korytarz32.
Napaæ hitlerowskich Niemiec na Polskê nie zajmuje w austriackich
podrêcznikach du¿o miejsca. Z drugiej strony w wiêkszoci z nich uczeñ
dowiaduje siê o takich podstawowych faktach, ¿e II wojna wiatowa rozpoczê³a siê 1 wrzenia 1939 r., kiedy to wczesnym rankiem jednostki Wehrmachtu przekroczy³y granicê polsko-niemieck¹. Bezstronnie wskazuje siê, ¿e
goebbelesowska propaganda usi³owa³a wmawiaæ niemieckiej opinii publicznej, i¿ to polscy, a nie niemieccy ¿o³nierze oddali pierwsze strza³y w tej
wojnie33. Mówi siê te¿ o wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Wielk¹ Brytaniê i Francjê. Nie pomija siê milczeniem wkroczenia 17 wrzenia do Polski
oddzia³ów Armii Czerwonej, jak i w³¹czenia czêci ziem polskich do Trzeciej
Rzeszy oraz utworzenie z reszty Polski tzw. Generalnego Gubernatorstwa,
w którym strona niemiecka mia³a pe³niê w³adzy34.
Autorzy austriackich podrêczników do historii pisz¹c o kampanii wrzeniowej doceniaj¹ za¿arty opór wojsk polskich. Pisz¹ o zmasowanym bombardowaniu Warszawy przez samoloty Luftwaffe35. Przedstawiaj¹ ciê¿k¹ sytuacjê ludnoci polskiej pod hitlerowsk¹ okupacj¹. Uczeñ dowiaduje siê, ¿e
Polacy zostali pozbawieni podstawowych praw. Wielu z nich musia³o opuciæ
swoje miejsce zamieszkania i pracowa³o jako robotnicy przymusowi w przemyle zbrojeniowym Trzeciej Rzeszy oraz w rolnictwie36. Równie¿ ruch oporu
ludnoci polskiej, taki jak Powstanie Warszawskie, znalaz³y w austriackich
podrêcznikach swe odbicie. Interesuj¹ce s¹ dane o liczbie zabitych, których
nie sposób znaleæ w polskich podrêcznikach: 16 tys. poleg³ych powstañców,
150 tys. ludnoci cywilnej i 2 tys. zabitych po stronie niemieckiej37. Pozosta31 Allgemeine Geschichte der Neuzeit von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart, s. 161; Scheucher, Wald, Lein, Staudinger, Zeitbilder. Geschichte und Sozialkunde. 7. Vom
Beginn des Industriezeitalters bis zum Zweiten Weltkrieg, Wien 1999, s. 150.
32 Prof. Walter Knarr, prof. Gustav Otruba, prof. Hans Mairinger, Der Mensch im Wandel
der Zeiten. III. Teil. Lehrbuch für Geschichte und Sozialkunde. Vom Ausbruch des ersten Weltkriegs bis zur Gegenwart, Wien 1968, s. 109; Menschen und Völker. Im Wandel der Zeiten,
Ausgabe für die 4. Klasse. Vom Wiener Kongreß bis zur Gegenwart, Wien 1972, s. 165.
33 Albert G. Absenger, Walter Knarr, Herbert Pfeifer, Irmfried Speiser, Der Mensch im
Wandel der Zeiten. III. Teil., s. 110.
34 Praktisch stand dieser Teil unter Kolonialherrschaft (Menschen und Völker. Im Wandel der Zeiten, Ausgabe für die 4. Klasse. Vom Wiener Kongreß bis zur Gegenwart, Wien 1972,
s. 165).
35 Dr Josef Maderner, prof. August Walzl, Zeitgeschichte für die 2. Klasse der Handelsschulen, Wien 1980 s. 117.
36 Das polnische Volk wurde vollständig rechtlos. Sie wurden als Arbeiter für Rüstungsbetriebe und für die Landwirtschaft ins Reich verschleppt (Menschen und Völker im Wandel der
Zeiten. Antlitz für die 4. Klasse. Vom Wiener Kongreß bis zur Gegenwart, Wien 1972, s. 166).
37 Klemens Zens, Geschichte aktuell III. Von der Oktoberrevolution bis zur Gegegnwart,
Wien 1981, s. 153154; Zob te¿: Franz Heffeter, Anton Ebner, Österreich und das Weltgeschehen. Zeitgeschichte und Politische Bildung, Wien 1995, s. 77; Dr Anton Ebner, mgr Harald
Majdan, Weg der Wirtschaft. 3. Teil. Lehr- und Arbeitsbuch für Geschichte und Sozialkunde an
Handelsakademien, Wien 1981, s. 156.
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j¹c przy ruchu oporu w podbitej przez Niemców czêci Europy nadmieñmy,
¿e w jednym podrêczniku spotykamy doæ osobliwe liczby partyzantów: Zwi¹zek Radziecki 1.933 tys., Jugos³awia i Francja po pó³ miliona partyzantów,
W³ochy 462 tys., Polska 350 tys. partyzantów i Bu³garia 250 tys. partyzantów38. Dane te, zw³aszcza w przypadku Francji i Bu³garii, nie zawsze zgodne
s¹ z faktami. Dodajmy jeszcze, ¿e w podrêcznikach austriackich pisze siê
otwarcie o zbrodniach Józefa Stalina, w tym o wymordowaniu polskich oficerów w Katyniu39.
Zainteresowanie Polsk¹ wród historyków nie os³ab³o po 1945 r. Podkrelano, ¿e nowy ustrój zosta³ narzucony Polakom przez radzieckich komunistów, których przedstawicielem w Warszawie by³ sowiecki marsza³ek Konstanty Rokossowski. Mia³ on du¿y udzia³ w czystkach wojskowych. Represje
objê³y Koció³ Katolicki i tysi¹ce niewinnych osób, które czêsto za urojone
przewinienia by³y wiêzione i nawet w procesach pokazowych skazywane na
mieræ40.
Du¿o uwagi austriaccy autorzy powiêcaj¹ wypadkom w Budapeszcie na
jesieni 1956 r.. Niekiedy wi¹¿e siê spontaniczny zryw wolnociowy narodu
wêgierskiego z Polsk¹ i Polakami. Przyk³adowo w jednym z podrêczników
jest mowa o demonstracji pod pomnikiem genera³a Józefa Bema. Austriacki
uczeñ znajduje informacje, ¿e dowodzi³ on wojskami wêgierskimi w walkach
z armi¹ austriack¹ i rosyjsk¹ podczas rewolucji wêgierskiej w 18481849 r.41
Natomiast czêciej w kontekcie polskiego padziernika wspomina siê o W³adys³awie Gomu³ce jako wa¿nej postaci na prze³omie 1956/57 r., nie bez racji
uwa¿anej za polityka pragmatycznego, który zapobieg³ w Polsce rozlewowi
krwi42.
W porównaniu ze stosunkowo obszern¹ prezentacj¹ powstania na Wegrzech, sytuacja w Polsce jest wyranie na drugim planie43. Rzadko wspomina
siê w podrêcznikach o krwawo st³umionym protecie poznañskich robotników
w czerwcu 1956 r.44 O ile ju¿ siê ten temat porusza, to z regu³y w sposób
38

Albert G. Absenger, Herbert Pfeifer, Geschichte für Fachschulen, Wien 2004, s. 178.
Klemens Zens, Geschichte aktuell III. Von der Oktoberrevolution bis zur Gegenwart,
Wien 1981, s. 36.
40 Walter Göhring, Herbert Hasenmayer, Zeitgeschichte. Ein approbiertes Lehr- und Arbeitsbuch für Geschichte und Sozialkunde, s. 121122.
41 Prof. Christian Sitte, prof. Auguust Walzl, dr Josef Maderner, Zeitgeschichte. Lehr- und
Arbeitsbuch, Wien 1993, s. 164.
42 In einer gigantischen Massendemonstration vor dem Kulturpalast in Warschau erzwangen die Polen die Wiedereinsetzung Ladislaus Gomulkas, eines der Säuberungsopfer, zum
Ersten Sekretär der Partei. Gomulka versprach mehr Freiheit, warnte aber klugerweise vor
einem Afront (hier: Kampfstellung) gegen die Sowjetunion (Dr Josef Maderener, prof. August
Walzl, Zeitgeschichte für die 2. Klasse der Handelsschulen, s.189).
43 Zob. np: Herbert Hasenmayer, Johann Payr, Kurt Tschegg, Die Welt im 20. Jahrhundert. Ein approbiertes Arbeits- und Lehrbuch für Zeitgeschichte, Wien 1980, s. 88.
44 Prof. Christian Sitte, prof. August Walzl, dr Josef Maderner, Zeitgeschichte. Lehr- und
Arbeitsbuch, Wien 1993, s. 164.
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publicystyczny i pozbawiony dystansu45. Destalinizacja oraz póniejsze wydarzenia (1968, 1976) oraz dzia³alnoæ opozycji antykomunistycznej zajmuj¹
ma³o miejsca46. Autorzy dostrzegaj¹ historyczne znaczenie utworzenia Wolnych Zwi¹zków Zawodowych i wp³yw tego faktu na rozwój sytuacji nie tylko
w Polsce, ale i w Zwi¹zku Radzieckim47.
Pisz¹c o dekadzie Edwarda Gierka nie wszystkim autorom udaje siê
zachowaæ nale¿yty dystans i obiektywizm. Ilustruje to zw³aszcza zamieszczenie obszernego cytatu z gazety Kurier, która poda³a swoim czytelnikom
nierzadko rozmijaj¹cy siê z prawd¹ obraz Edwarda Gierka i jego ¿ony. Pierwszy sekretarz mia³ op³ywaæ w lusksusy, kiedy zwyk³y Polak cierpia³ niedostatki. Natomiast Stanis³awa Gierek mia³a lataæ samolotem do Londynu,
Pary¿a, Rzymu i Wiednia na zakupy48. Zapewne obraz ten nie maj¹cy potwierdzenia w faktach, najpierw redakcja gazety, a póniej powo³uj¹cy siê na
ni¹ autorzy podrêcznika w sposób bezkrytyczny oparli siê na maj¹cej w tym
wypadku wyrane propagandowe zabarwienie polskiej antykomunistycznej
publicystyce. W rzeczywistoci ¿ona I sekretarza KC PZPR nie by³a polskim
wcieleniem pani Marcos, opinie te s¹ dla Stanis³awy Gierek krzywdz¹ce.
Jestemy dalecy od idealizowania komunistycznych rz¹dów w Polsce w latach siedemdziesi¹tych, ale gwoli prawdy historycznej nie mo¿na podawaæ
nonsensów. Uznanie znalaz³y wydarzenia w Gdañsku w 1980 r.49
Du¿o uwagi powiêcono powstaniu NSZZ Solidarnoæ. S³usznie ocenia siê
si³ê i bezprecedensowy charakter ruchu oporu w czêci Europy pozostaj¹cej
pod sowieck¹ kontrol¹50. Wspomina siê i o roli Kocio³a Katolickiego51. To
45 In Posen hämmern die Maschinengewehre, stoßen Panzer in die Arbeiterbezirke vor,
werden die Häuser der kommunistischen Partei in Brand gesteckt (Gerhard Huber, Wernhild
Huber, Ernst Gusenbauer, Wolf Kowalski, Einst und heute. 4, Wien 1997, s. 104). Zob. te¿.
Manfred Aigner, Irmgard Bachl, Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung. 8. Schulstufe,
Wien 1990, s. 84.
46 Podobnie i w wiêkszoci podrêczników wydanych w innych europejskich pañstwach
studencki marzec na wy¿szych uczelniach w Polsce jest praktycznie nieobecny. Jednym
z wyj¹tków jest podrêcznik autorstwa Schröckenfuchs i Lobner Spuren der Zeit 8, Wien 1992,
s. 26. Zob tez: Michael Floiger, Ulrike Ebenhoch, Manfred Tuschel, Stationen 4. Spuren der
Vergangenheit- Bausteine der Zukunft. Lehrbuch für die 8. Klasse an allgemeinen bildenden
höheren Schulen, Wien 1999.
47 Albert G. Absenger, Walter Knarr, Herbert Pfeifer, Irmfried Speiser, Der Mensch im
Wandel der Zeiten. 3. Teil, Wien 1981, s. 399400.
48 Giereks Datscha in Konstancin bei Warschau wurde mit aus Brasilien eingeflogenem
Marmur ausgestattet, seine Frau konnte zu Einkaufsflügen nach London, Paris, Rom und Wien
aufbrechen. Giereks Jagdleidenschaft ist es zuzuschreiben, dass riesige Areale bebaubaren Landes und Nationalparks für das Volk und die Bauern gesperrt und luxuriöse Jagdhütten gebaut
wurden, in denen nach erfolgreicher Hatz glanzvolle Bankette gegeben wurden (Ibidem).
49 Wald, Staudinger, Scheucher, Scheipl, Zeitbilder Geschichte und Sozialkunde 8. Vom
Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute. Mit Aktuellem Journal, Wien 1995, s. 50.
50 Michael Floiger, Ulirke Ebenhoch, Manfred Tuschel, Stationen 4. Spuren der Vergangenheit- Bausteine der Zukunf. Lehrer- und Arbeitsbuch an allgemein bildenden höheren Schulen, Wien 1999, s. 42.
51 Prof. Christian Sitte, prof. August Walzl, dr Josef Maderner, Zeitgeschichte. Lehr- und
Arbeitsbuch, Wien 1993, s. 166.
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w³anie duchowieñstwo, zw³aszcza za papie¿ Jan Pawe³ II, stanowi³o moralne wsparcie dla antykomunistycznej opozycji52.
Wydarzeniom w latach 19801981 s³usznie przypisywano znaczenie wyj¹tkowe i dostrzegano ich poredni wp³yw na dalszy rozwój sytuacji w Zwi¹zku Radzieckim. Autorzy podrêczników wskazywali na niepokój w Moskwie
i w innych stolicach pañstw Uk³adu Warszawskiego. Odnotowano wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. w Polsce stanu wojennego, który mia³ zapobiec
zmianie narzuconego w 1945 r.  przez Józefa Stalina  ustroju. Przytacza
siê informacje o zakazie dzia³alnoci NSZZ Solidarnoæ, aresztowaniu wielu
jej dzia³aczy i dzia³alnoci podziemnej53. Trudno jednak w analizowanych
podrêcznikach doszukaæ siê g³êbszej refleksji i próby oceny Wojciecha Jaruzelskiego. W niektórych podrêcznikach pisano, ¿e Kreml wywiera³ na niego
silny nacisk54.
Osob¹, któr¹ czêsto uto¿samia siê z Solidarnoci¹ jest Lech Wa³êsa.
Niejednokrotnie mo¿na znaleæ jego zdjêcie i krótk¹ charakterystykê, która
czêsto zawiera siê w lapidarnym opisie od elektryka w gdañskiej Stoczni do
prezydenta Rzeczypospolitej. Nie ukrywa siê jednak przy tym, ¿e sprawuj¹c
w latach 19901995 najwy¿szy urz¹d w pañstwie Lech Wa³êsa, nie by³
w stanie wp³yn¹æ na poprawê sytuacji materialnej milionów swoich rodaków55. Dla wielu Austriaków Lech Wa³êsa to symbol zwyciêstwa nad komunizmem. Podrêczniki wydane w Austrii wyranie akcentuj¹ znaczenie postaci
L. Wa³êsy.
Warto w tym miejscu przytoczyæ ciekaw¹ i w du¿ej mierze nie pozbawion¹ s³usznoci opiniê Ludwika Stommy. Otó¿ na ³amach opiniotwórczego tygodnika Polityka pokusi³ siê on o porównanie Lecha Wa³êsy z Joann¹ dArc,
która sta³a siê symbolem zwyciêstwa i kto by jej dzisiaj z³orzeczy³, uderza³by w s³odk¹ Francjê, jej wielkoæ i to¿samoæ. Dok³adnie tak samo jest
z Lechem Wa³ês¹. Nie ma najmniejszego znaczenia jego ma³o udana prezydentura, nie maj¹ gafy, choæby by³o ich tysi¹ce. Po prostu Lech Wa³êsa równa
siê Solidarnoæ i jako taki jest szczytn¹ wizytówk¹ Polski na wiecie56.
Pogl¹d Ludwika Stommy, osoby znaj¹cej dobrze Europê Zachodni¹, zw³aszcza Francjê, nie jest odsobniony. ¯a³owaæ nale¿y, ¿e w zbyt ma³ym stopniu
bierze siê u nas pod uwagê to, jak widz¹ Polskê inni. Treæ podrêczników
szkolnych pozwala zobaczyæ pe³niejszy obraz. Rzeczywisty, a nie ¿yczeniowy. Niewiele mamy osób, które maj¹ szanse byæ legend¹ w skali naszego
kontynentu i dlatego te¿ nie powinno siê tych szans marnowaæ. Przyk³ad
52 Walter Aspering, Albert Atzl, Klaus Volker, Gerhard Winkler, Gestaltete Welt 3. Von der
Neuzeit zur Gegenwart. Ein approbiertes Arbeits- und Lehrbuch für Geschichte und Sozialkunde, Wien 1984, s. 167, 189.
53 Prof. Christian Sitte, prof. August Walzl, dr Josef Maderner Zeitgeschichte. Lehr- und
Arbeitsbuch, Wien 1993, s. 166.
54 Gerhard Huber, Wernhild Huber, Ernst Gusenbauer, Wolf Kowalski, Einst und heute. 4,
Wien 1997, s. 105.
55 Ibidem, s. 109.
56 L. Stoma, Marnowanie legend, Polityka 2007, nr 9 z 3 III, s. 109.
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Czechów, potrafi¹cych bardzo dobrze prezentowaæ na zewn¹trz Waclawa Havla i aksamitn¹ rewolucjê  wart jest naladowania.
Równie¿ na przyk³adzie austriackich podrêczników historii dostrzec mo¿na, ¿e rola Polaków w transformacji ustrojowej w Europie rodkowo-Wschodniej nie jest nale¿ycie doceniona i odpowiednio wyeksponowana57. Uczeñ
odnosi wra¿enie, ¿e to w³aciwie Wêgrzy odgrywali pierwsze skrzypce58.
Wprawdzie pisze siê i o wp³ywie NSZZ Solidarnoæ na charakter i tempo
przemian ustrojowych w pañstwach bloku wschodniego, ale niejako na drugim miejscu. Wspomina siê o rozmowach pomiêdzy rz¹dem Wojciecha Jaruzelskiego, a uto¿samian¹ przez Lecha Wa³êsê antykomunistyczn¹ opozycj¹,
ale nie mówi siê o tym, ¿e to w³anie nad Wis³¹, a nie nad Dunajem pojawi³y
siê pierwsze symptomy g³êbokich przemian ustrojowych w pañstwach pozostaj¹cych pod w³adz¹ Moskwy59. Pewien wp³yw na autorów podrêczników
ma wspólna granica Wêgier i wielostronne powi¹zania, a tak¿e przesz³oæ.
Polakiem bardziej znanym od Lecha Wa³êsy jest tylko Jan Pawe³ II. Nic
dziwnego, ¿e w podrêcznikach katolickiej przecie¿ Austrii powiêcano wiele
miejsca papie¿owi. Spotykamy informacje o jego wizytach w ojczynie, które
mia³y du¿y wp³yw na wzrost znaczenia opozycji antykomunistycznej. W jednym z podrêczników zamieszczono nawet na ok³adce zdjêcie t³umów ludzi podczas mszy w. odprawianej przez Jana Paw³a II w Polsce w czerwcu 1983 r.60
Niektórzy austriaccy autorzy nie ukrywaj¹, ¿e w przeciwieñstwie do pozosta³ych pañstw uk³adu warszawskiego w Polsce Koció³  tak¿e i w okresie
PRL-u  mia³ du¿e mo¿liwoci oddzia³ywania na spo³eczeñstwo61.
Czytelnik siêgaj¹cy do austriackich podrêczników historii stosunkowo
rzadko styka siê z kwesti¹ granicy polsko-niemieckiej. W przeciwieñstwie do
podrêczników, które siê ukaza³y w Niemczech i w Polsce, zagadnienie nie
wzbudza³o w Austrii emocji. wiadcz¹ o tym krótkie wzmianki o rozmowach
miêdzy Warszaw¹ a Bonn i sporadycznie zamieszczane zdjêcie kanclerza
federalnego Willy Brandta klêcz¹cego w Warszawie przed pomnikiem Bohaterów Getta62.
57 Jaskrawym tego przyk³adem jest wydany w 1996 r. w Wiedniu podrêcznik Entdeckungsreisen 4. Von der Zwischenkriegszeit bis zur Gegenwart, autorstwa Klausa Sturm, Veit Sturm,
Ulrike Ebenhoch, Kurta Tschegg, w którym jakby zapomniano o istnieniu Polski.
58 Der Anfang machte Ungarn. 1988 gab es dort erste Reformen, Ein Jahr daruf riß man
den Eisernen Vorhang nieder. Im Frühjahr 1990 gab es freie Wahlen. In Polen wurde 1989 zum
ersten Mal in einem Ostblockstaat ein Nichtkommunist Regierungschef (Tscherne, Krampl,
Spuren der Zeit 4. Wien 1991, s. 120).
59 Gerhard Huber, Wernhild Huber, Ernst Gusenbauer, Wolf Kowalski, Einst und heute,
Wien 1997, s. 109.
60 Oskar Achs, Werner Ademeier, Edith Loebenstein, Hermann Schnell, Zeiten, Völker,
Kulturen.. 3. Lehr- und Arbeitsbuch für Geschichte und Sozialkunde. 4 Klasse der Hauptschulen
und der allgemeinbildenden höheren Schulen, Wien 1988.
61 Siegfried Ferschmann, Harald Hitz, Woflgang Kuschnigg, Margit Ried, Geschichte kompakt. 4. Klasse, Wien 1996, s. 112.
62 Albert G. Absenger, Herbert Pfeifer, Geschichte für Fachschulen, Wien 2004, s. 222.;
Noorbert Schausberger, Erich Oberländer, Heinz Strocka, Wie? Woher? Warum? 3. Geschichte
und Sozialkunde 4. Klasse, Wien 1988, s. 83.
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Lektura austriackich podrêczników pokazuje, ¿e geopolityczne po³o¿enie
obu krajów zmusza³o autorów do uwzglêdniania pewnych fragmentów historii Polski. Maj¹c to na uwadze, nie pope³ni siê wiêkszego b³êdu, stwierdzaj¹c,
¿e jej dzieje nie by³y wprawdzie eksponowane, ale z drugiej strony Rzeczpospolita by³a w nich stale obecna. Treæ wydanych podrêczników przyczyni³a
siê w pewnej mierze do upowszechnienia wiedzy o ziemiach polskich. Do
pokazania, i¿ historia Polski jest czêci¹ dziejów Europy i ¿e Rzeczpospolita
nie le¿y na peryferiach Europy, gdzie mo¿na spotkaæ bia³ego niedwiedzia,
a sami Polacy maj¹ du¿e poczucie wspólnoty europejskiej. Zwieñczeniem
d¹¿enia Polski do zacienienia strukturalnych wiêzów z pañstwami Europy
Zachodniej, co w najnowszych podrêcznikach zosta³o odnotowane, jest przynale¿noæ od 1999 r. do NATO, a od 2004 r. do Unii Europejskiej63. Niezale¿nie od informowania uczniów, ¿e Polsce po mo¿liwoci transformacji ustrojowej by³o dane znaleæ siê w europejskiej rodzinie zbyt ma³o, naszym zdaniem, zwraca siê uwagi na wzajemne wp³ywy i przenikanie kulturalne, naukowe i cywilizacyjne w przesz³oci. Autorzy austriaccy nie s¹ wiadomi tego,
¿e w dawnej Galicji Zachodniej, a zw³aszcza wród mieszkañców Krakowa,
obraz austro-wêgierskiej monarchii, a zw³aszcza cesarza Franciszka Józefa,
nie jest wolny od nostalgii i sentymentalnej wizji.
Aby nie popaæ w przesadê winno siê podkreliæ, ¿e w zawartym obrazie
dziejów Polski przewa¿a obserwacja zewnêtrzna, wyrywkowa. Uczeñ poznaje
pewne, na ogó³ wa¿ne wydarzenia historyczne, które czêsto pozostaj¹
w zwi¹zku z dziejami Austrii. Trudno oczekiwaæ, choæby tylko z uwagi na
ograniczon¹ objêtoæ podrêczników i wieloæ poruszanych w nich problemów,
by m³odzie¿ austriacka mog³a zapoznaæ siê z polsk¹ architektur¹, kultur¹,
gospodark¹, infrastruktura spo³eczna, kultur¹ materialn¹ jednym s³owem
z polskim wk³adem do cywilizacji europejskiej. Mimo tych zastrze¿eñ, pewien
zasób wiadomoci o historii Polski jest w podrêcznikach prezentowany
w sposób obiektywny. To, ¿e dominuje w nich austrocentryzm jest zrozumia³e. Wprawdzie autorzy nie stawiali sobie za cel wydobycie tradycji przyjani miêdzy miêdzy Austri¹ i Polsk¹, ale zarazem na kartach podrêczników
nie ma wrogoci. Mo¿na czêciej spotkaæ w nich to, co w przesz³oci oba
narody ³¹czy³o, a nie to, co dzieli³o. Nie ma a¿ tylu rozbie¿noci, co w polskich i niemieckich podrêcznikach.
Artyku³, nie wyczerpuje zagadnienia, jako ¿e analiza wszystkich wydanych po 1945 r. podrêczników szkolnych do historii jest niemo¿liwa.
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SUMMARY
History textbooks help us to obtain a better image of the actual status of
knowledge of a certain country and its inhabitants. This article attempts to bring us
closer to the view of Polish history in Austrian textbooks. The research was based on
the content of a few dozen school textbooks, on the basis of which it can be concluded
that those important historical events from the history of Poland which are related
to the history of Austria itself have been included. Students have the opportunity to
learn the most important facts from the history of Poland, and generally its image
presented in the books is quite objective. They do not reveal any elements of aversion. Facts that united both nations in the past are found more often than those that
divided them. There are not so many discrepancies as today in Polish and German
textbooks.
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AKTA DAWNE W STRUKTURZE ZASOBU
ARCHIWUM DIECEZJALNEGO W PELPLINIE
Powstanie w 1243 r. diecezji pruskich, w tym diecezji che³miñskiej, otworzy³o now¹ kartê w dziejach ziem pruskich. Sieæ kocielna, jaka mia³a ju¿ nie
d³ugo obj¹æ tereny diecezji sambijskiej, pomezañskiej, che³miñskiej i wramiñskiej nios³a za sob¹ od dawien dawna uznan¹ w³adzê kocieln¹. Od momentu
powstania diecezji rozpoczê³a funkcjonowanie kancelaria biskupia, a wraz
z ni¹ i archiwum biskupie oraz archiwum kapitu³y a z czasem konsystorskie,
które dadz¹ pocz¹tek archiwum diecezjalnemu.
Takie oto archiwum diecezjalne funkcjonuje dzisiaj w diecezji pelpliñskiej, która z dawien dawna wchodzi³a w sk³ad diecezji che³miñskiej. Otó¿
diecezja pelpliñska zosta³a ustanowiona bull¹ Totus tuus Poloniae populus
papie¿a Jana Paw³a II z 25 marca 1992 r., która likwidowa³a diecezjê che³miñsk¹, tworz¹c z niej jednoczenie diecezje pelpliñsk¹ i toruñsk¹. Zatem
archiwalia wchodz¹ce obecnie w sk³ad Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie
od najdawniejszych czasów przechowywano w Che³m¿y, bêd¹cej stolic¹ biskupi¹ diecezji che³miñskiej. Jednak¿e doba zaborów oraz id¹ce z tym zmiany organizacyjne spowodowa³y, ¿e w 1821 r. moc¹ bulli De salute animarum
siedzibê biskupów oraz archiwum przeniesiono do Pelplina. Mia³ on byæ
orodkiem, który ³atwo podlega³by kontroli w³adz pruskich, jako oddalony
znacznie od pozosta³ych posiad³oci diecezjalnych. Wtedy to te¿ Ernest Ronge
uporz¹dkowa³ bardzo zubo¿a³y przenosinami diecezjalny zasób archiwalny.
Ostatecznie utworzenie dzisiaj istniej¹cego archiwum jest zas³ug¹ biskupa
Stanis³awa Okoniewskiego.
Szczególnie wa¿ne miejsce w archiwum diecezjalnym, dla poznania historii diecezji zajmuj¹ akta dwane. Uk³ad, który zastosowano przy porz¹dkowaniu tych¿e dokumentów jest w wiêkszoci zapo¿yczony od ks. Paw³a Pañ1

Archiwum zosta³o uporz¹dkowane 1 kwietnia 1928 r.
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skiego, dyrektora archiwum w latach miêdzywojennych. Dzisiaj owe archiwalia pomagaj¹ w odtwarzaniu dziejów nie tylko diecezji che³miñskiej, ale
równie¿ terenów, które znajdowa³y siê pod w³adaniem biskupów che³miñskich2. Akta dawne zawieraj¹ informacje od koñca XVI w. do po³owy XIX w.,
czyli okresu najwiêkszych reorganizacji diecezji pod wzglêdem administracyjnym3. Z powodu zniszczeñ wojennych do naszych czasów nie osta³y siê
wszystkie jednostki archiwalne. Wiadomo, ¿e do archiwum nie wróci³o: 2 vol.
(2,24%) z zespo³u Culmensia et Pomesaniensia, 7 vol. z zespo³u Gedanensia,
2 z dzia³u Kamienensia (11%), 2 z dzia³u Varia (1,7%), 41 z Monastica.
W sk³ad Akt dawnych wchodz¹: zespó³ Diecezja Che³miñska i Pomezañska (C-Culmensia et Pomesaniensia), Dzia³ Archidiakonat Pomorski (G-Gedanensia), zespó³ Archidiakonat Kamieñski (K-Kamienensia), Dzia³ Akta klasztorne (M-Monastica), Dzia³ Varia.
Zatem zespó³ Culmensia et Pomesaniensia zawiera 93 ksiêgi oprawne
oraz poszyty z lat 1562-1872. Stanowi odzwierciedlenie diecezji che³miñskiej
w jej pierwotnym kszta³cie, która zosta³a w 1525 r. obszarowo powiêkszona
o okrêg malborski, czyli pó³nocno-zachodni¹ czêæ protestanckiego biskupstwa pomezañskiego (kwidzyñskiego). Obejmuje akta biskupie i konsystorskie a tak¿e kapitulne oraz dekanalne i parafialne. Dokonano tutaj wyró¿nienia 6 serii: A. Uposa¿enie biskupstwa, B. Acta curiae et consistorii,
C. Wizytacje, D. Zbiory przywilejów, E. Varia oraz F. Akta obce. Ów podzia³
wynika z faktu, i¿ od XIV w. wraz z wytworzeniem siê ksiêgi do wpisywania
akt4 pojawi³y siê serie, wed³ug których prowadzono zapisy w ksiêgach.
Serie by³y prowadzone w powi¹zaniu z administracyjnym ustrojem organizacji kocielnej. Serie: B, E oraz F s¹ sklasyfikowane wzglêdem pochodzenia, czyli twórcy. Jak wiadomo, wraz z kancelari¹ biskupi¹ prowadzona
by³a równie¿ kancelaria konsystorska, która obejmowa³a z regu³y tylko
acta officialia (analogiczne do libri episcopalia), ale pojawia³ siê równie¿
podzia³ na wiele mniejszych ksi¹g. Jeli owych ksi¹g by³o wiêcej, jedna by³a
ksiêg¹ g³ówn¹ gdzie, wpisywano acta actorum5, w nastêpn¹ acta sententiarum6,
2 W momencie powstania diecezji w³adza biskupia obejmowa³a ziemiê w granicach Wis³y,
Drwêcy i Osy (ziemie che³miñsk¹ i ziemie lubawsk¹); czêæ diecezji pomezañskiej; po 1821 r.
diecezja sk³ada³a siê z: archidiakonatu pomorskiego (9 dekanatów, 130 parafii i filii), dekanatu
fordoñskiego (9 parafii), archidiakonatu kruszwickiego, który wydzielono z diecezji w³oc³awskiej, archidiakonatu kamieñskiego (3 dekanaty, 31 parafii i 1 kolegiata) oraz ziemi micha³owskiej (dekanatu górznieñskiego) wraz z parafi¹ Bia³uty, które zosta³y wy³¹czone z diecezji
p³ockiej i archidiecezji gnienieñskiej.
3 W 1525 r. dosz³o do sekularyzacji Prus Ksi¹¿êcych i z tego powodu czêæ diecezji pomezañskiej, która le¿a³a w granicach Prus Królewskich, znalaz³a siê pod jurysdykcj¹ diecezji
che³miñskiej; w 1772 r. diecezja che³miñska znalaz³a siê w rêkach pruskich, 16 VII 1821 r.
papie¿a Pius VII bull¹ De salute animarum dokona³ reorganizacji owej diecezji i powiêkszy³ j¹
prawie trzykrotnie.
4 H.E. Wyczawski, Wprowadzenie do studiów w archiwach kocielnych, Warszawa 1956, s. 72.
5 W zakresie s¹dowym-dekrety. Powiadczenia o innych czynnociach. W zakresie administracyjnym za wydane przez oficja³a akta.
6 Czyli wyroki.
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a jeszcze w inn¹ examina testium7. Jednak¿e zawsze stanowi³y one acta
oficialia.
Nazwa dzia³u Gedanensia pochodzi za od siedziby oficja³ów (archidiakonów), którzy sprawowali w³adzê na tym terytorium w imieniu biskupa. Obszarowo wiêc akta w nim zawarte odnosz¹ siê do dawnego archidiakonatu
pomorskiego, który stworzono w XII w., kiedy to w 1148 r. papie¿ Eugeniusz III
zatwierdzi³ biskupa kujawskiego jako administratora nowo utworzonej diecezji na Pomorzu8. W 1818 r. ow¹ jednostkê terytorialn¹ przy³¹czono do diecezji w³oc³awskiej a ju¿ w 1821 r. znajdowa³a siê przy diecezji che³miñskiej.
Sama tytulatura archidiakona pomorskiego w kapitule pojawi³a siê 24 czerwca 1730 r.9 Takowej fundacji próbowano dokonaæ wczeniej w 1654 r.
Otó¿ ks. Walerian Radzyñski chcia³ uposa¿yæ kanonika na sumê 500 z³. na
dobrach kurzêtnickich i kapitulnych10. Jednak¿e fundacja owa zniknê³a
z niewiadomych przyczyn. W XVIII w. by³a to tylko i wy³¹cznie tytulatura
bez dochodów nak³adaj¹ca na uposa¿onego kanonika jedynie obowi¹zek wizytowania diecezji co trzy lata.
Po I rozbiorze Polski do Prus trafi³a czêæ diecezji w³oc³awskiej: mianowicie archidiakonaty pomorski11 i kruszwicki, które nadal utrzymywa³y kontakt z diecezj¹ pozosta³¹ w kraju. Dla pomorskiej czêci diecezji biskupstwa
w³oc³awskiego oraz Gdañska utworzono 18 czerwca 1773 r. w Gdañsku oficja³at i wikariat generalny. Dokona³ tego A.K. Ostrowski. Rok póniej siedziba
oficja³atu zosta³a przeniesiona do Tczewa, gdy¿ Gdañsk faktycznie do 1793 r.
pozostawa³ w rêkach polskich12.
W przypadku Gedanensia mo¿emy mówiæ o 92 ksiêgach i fascyku³ach
z lat 15831824. Jak podaje A. Nadolny wy¿ej wymienione akta przekazano
w latach 18201823 z Gdañska, W³oc³awka oraz w póniejszym okresie
z terenów poszczególnych parafii w diecezji. Wynika³o to przede wszystkim
z faktu, ¿e oficja³ przebywa³ nie tylko na terenie Gdañska. Znajdziemy tutaj
akta konsystorza gdañskiego, wizytacje generalne i dziekañskie archidiakonatu gdañskiego, oficja³a bydgoskiego, który od 1764 r. przemianowany zosta³ na oficja³at wiecki oraz ksiêgê konsystorza generalnego tczewskiego
z lat 17731793 (istniej¹cy przejciowo) a tak¿e akta dekanalne.
W Gedanensia wyró¿niono wiêc nastêpuj¹ce serie: A. Wizytacje, B. Archiwum Konsystorza Gdañskiego, C. Archiwum Konsystorza Tczewskiego,
D. Archiwum Konsystorza Bydgoskiego oraz E. Akta dekanalne. Zastosowa7
8

s. 195.

Wpisywano w niej zeznania wiadków.
T. Glemma, Dzieje diecezji che³miñskiej, Pamiêtnik Instytutu Ba³tyckiego 1986, z. 3,

9 A. Mañkowski, Kapitu³a katedralna che³miñska od 1466 do 1821 r.,  Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1920, t. 5, nr 3 i 4, passim.
10 Ibidem.
11 Historia kocio³a w Polsce (dalej: Historia kocio³a), pod red. B. Kumora, Z. Obertyñskiego, t. 1, cz. 1, Poznañ-Warszawa 1974, s. 398.
12 W. Szulist, Przesz³oæ obecnych obszarów Diecezji Pelpliñskiej w latach 17721821,
Studia Pelpliñskie 2000, t. 30, s. 258259.
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no chronologiczny uk³ad akt. Seria A. zosta³a wy³¹czona z akt biskupów
w³oc³awskich, za pozosta³e serie obejmuj¹ akta zwi¹zane z dzia³alnoci¹
urzêdów diecezjalnych w obrêbie archidiakonatu pomorskiego oraz dzia³alnoci¹ kancelarii w tym przypadku konsystorskich (coraz silniej od XV w.).
Seria A zawiera przede wszystkim akta wizytacji generalnych za poszczególnych biskupów, przeprowadzane w latach 15831819. Natomiast seria B gromadzi akta w czterech klasach: a. Acta Consistorii Generalis Gedanensis;
b. Protocolla Consistorii Gedanensis; c. Acta iudiciaria ; d. Pomoce kancelaryjne: 1. Stosunki z rad¹ miejsk¹ Gdañska, 2. Podrêczniki prawne, s¹dowe,
kancelaryjne, formularze oraz 3. Dzienniki kancelaryjne. W kancelarii oficja³a podobnie jak w kancelarii biskupiej notariusze spisywali terminarze procesowe, które najpierw zamieszczali w brulionach, a dopiero po ponownym
rozpatrzeniu wpisywano je do czystopisów. Owymi czystopisami by³y w³anie
Protocolla actorum officialium, tak jak w klasie b. W klasie a zawarte s¹
akta wytworzone przez Konsystorz Generalny Gdañski, natomiast Acta iudiciaria jak wiadomo zawieraj¹ dokumenty s¹dowe.
Archiwalia znajduj¹ce siê w zespole Kamienensia odnosz¹ siê do dzia³alnoci archidiakonatu i oficja³atu kamieñskiego, który zosta³ utworzony
w 1512 r. przez arcybiskupa gnienieñskiego Jana £askiego, kolegiaty kamieñskiej, erygowanej w 1651 r. przez arcybiskupa Macieja £ubieñskiego,
oraz kapitu³y. Czêæ archidiakonatu kamieñskiego zosta³a przy³¹czona do
diecezji che³miñskiej w 1821 r. po bulli De salute animarum. Akta Kamieniensia zosta³y w latach 18501851 przekazane przez ks. Franciszka Semrau, który od 1850 r. by³ proboszczem kamieñskim. Owe akta podzielono na:
a. Generalia, b. Acta Capituli Camenensis, c. Acta Consistorii Camenensis
oraz d. Wizytacje archidiakonatu. Wyró¿nienia serii dokonano wed³ug urzêdów diecezjalnych.
Dzia³ Monastica, czyli akta klasztorne, gromadz¹ archiwalia ze skasowanych w XIX w. za spraw¹ rz¹du pruskiego klasztorów pomorskich. Od chwili
opanowania czêci diecezji w³oc³awskiej oraz diecezji che³miñskiej przez pañstwo pruskie przyst¹piono do likwidacji zakonów. W tej akcji mo¿na wyró¿niæ
kilka okresów. Pierwszy to lata 17721794, kiedy zaczêto wdra¿aæ przepisy
administracyjne w celu kontroli ¿ycia zakonnego13. Okres drugi obejmuje
lata 17951806. Okres ten charakteryzowa³ siê pierwszymi likwidacjami.
Natomiast zasadnicza akcja kasacyjna odby³a siê w dwóch etapach, w latach
18151832 i 1833184814. Jednak¿e ks. Alfons Mañkowski jako zasadniczy
moment rozprawy z klerem zakonnym podaje rok 181015. W tym roku miano
znieæ 58 klasztorów w tzw. Prusiech Zachodnich, a w obwodzie nadnoteckim
633, jak równie¿ odsun¹æ kler od pracy duszpasterskiej i szkolnej.
13 P.P. Gach, Kasaty zakonów na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej i l¹ska 17731914,
Lublin 1984, s. 37.
14 A. Nadolny, op. cit., s. 126.
15 A. Mañkowski, Anastazy Sedlag, biskup che³miñski (17871856), Zapiski Towarzystwa
Naukowego w Toruniu 1920, t. 5, nr 3 i 4, s. 45.
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W dziale Monastica wydzielono 21 grup zachowuj¹c porz¹dek alfabetyczny oraz stosuj¹c kryterium miejscowoci: I. Che³mno - Misjonarze w. Wincentego à Paulo, II. Che³m¿a  franciszkanie, III. Gdañsk  brygidki,
IV. Gdañsk  Oliwa  cystersi, V. Gdañsk  Stare Szkoty (Orunia), VI.
Gdañsk  w. Wojciech  Misjonarze Wincentego à Paulo, VII. Grudzi¹dz
 benedyktynki, VIII. Kartuzy  klasztor kartuzów, IX. Koronowo (Byszewo)
 cystersi, X. £¹ki Briatañskie  franciszkanie reformaci, XI. Pelplin  cystersi, XII. Rywa³d  kapucyni, XIII. Toruñ  benedyktynki, XIV. Toruñ
 dominikanie, XV. Toruñ  franciszkanie, XVI. Toruñ  jezuici, XVII. Wejherowo  franciszkanie reformaci, XVIII. Witów  norbertanie, XIX. Zamartebernardyni, XX. ¯arnowiec  benedyktynki, XXI. ¯ukowo  norbertanki.
Cystersi z Gdañska i Oliwy z grupy IV swoj¹ dzia³alnoæ rozpoczêli
w 1186 r.16 W 1782 r. zaczêto ograniczaæ aktywnoæ zakonu, a w 1804 r.
przyjêto ostatniego kandydata na oliwskiego cystersa17. Prze³omem w dzia³alnoci zakonu sta³y siê wojny napoleoñskie, które doprowadzi³y do zubo¿enia klasztoru, gdy¿ dwukrotnie urz¹dzono w siedzibie zakonnej lazaret: najpierw w 1807 r. dla wojsk francuskich a nastêpnie w 1813 r. dla wojsk
rosyjskich. Ostatecznie zgromadzenie zakoñczy³o swoj¹ wielowiekow¹ dzia³alnoæ w 1831 r.18, a w Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie odnajdujemy
niestety zaledwie cztery jednostki, odnosz¹ce siê do dzia³alnoci cystersów
z Gdañska i Oliwy s¹ to trzy teczki wypisów z Archiwum Pañstwowego
w Gdañsku z zespo³u 391 i 427 oraz Biblioteki Gdañskiej PAN (Ms 135),
które zosta³y sporz¹dzone przez ks. P. Czaplewskiego i przekazane do Pelplina w 1956 r.19, a zawieraj¹ one przywileje oliwskie (12501712), odpisy
rekordów oraz wyroków opatów i przeorów oliwskich (17081763) i uchwa³y
konwentu oliwskiego (17521798), dotycz¹ce przede wszystkim spraw gospodarczych i przyjmowania nowicjuszy. Nale¿y równie¿ wspomnieæ o kserokopii
kroniki oliwskiej, znajduj¹cej siê w archiwum pelpliñskim (12701472), której orygina³ znajduje siê w bibliotece, Linköping w Szwecji20.
O powstaniu klasztoru kartuzów w Kartuzach, którego archiwalia znajduj¹ siê w grupie VIII, kr¹¿y legenda, ¿e zosta³ ufundowany przez syna
kobiety, która za swoj¹ pró¿noæ zosta³a porwana przez szatana21. ród³a
natomiast potwierdzaj¹ fundacjê owego klasztoru w roku 138022. Klasztor
zamkniêto przed 1849 r., gdy¿ jak wynika z dokumentów po zniesieniu zakonu 11 lipca 1849 r. ustanowiono wikariê lokaln¹23. Dzisiaj w archiwum znaj16

E. Cielak, Historia Gdañska, t. 1, cz. 1, Gdañsk 1978, passim.
Kandydatem tym by³ Wojciecha Liskowski.
18 A. Nadolny, op. cit., s. 292.
19 Ibidem.
20 Ibidem.
21 SGKP, t. 3, s. 883884.
22 Cytat ze wspomnianego powy¿ej S³ownika Geograficznego Królestwa Polskiego: Jan
z Rusocina pod Gdañskiem, jedyny syn Piotra z Rusocina darowa³ wszystkie swe dobra na
fundacjê nowego klasztoru oo.kartuzyan.
23 SGKP, t. 3, s. 883884.
17
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duje siê 30 woluminów ksi¹g oprawnych i poszytów zawieraj¹cych odpisy
dokumentów odnosz¹cych siê do dziejów klasztoru od 1382 r. s¹ to: ksiêgi
gospodarcze, rachunkowe oraz akta ogólne konwentu24. S¹ wród nich opracowania i materia³y zebrane przez przeora klasztoru o. J. Schwengla25
w latach 17351766. Akt dotycz¹cych konwentu nie zabrak³o w dziale rêkopisów biblioteki seminaryjnej. S¹ to rêkopisy kartuskie: (J. Milkau) - Elenchus
librorum bibliothecae Cartusiae Paradisi BVM anno 1770; Copia codicis pergaminei..; G. Schwengel- Gesta S.P. Brunonis, Initia S. Ord. Cartusiensis,
Generales Ord. Cartusiensis, Catalogus domorum, Monologium Cartusiense;
odpisy dokumentów z lat 1090175426.
Cystersi, których archiwalia znajduj¹ siê w grupie IX. rozpoczêli swoj¹
dzia³alnoæ w Byszewie w pol. XIII w. ale ju¿ w 1289 r. przeniesiono ich do
Koronowa27. Klasztor w Koronowie za skasowano w 1819 r.28 W archiwum
odnajdziemy szeæ jednostek akt cystersów koronowskich: Liber privilegiorum z 1686 r. (kopie dokumentów i przywilejów do XIII w.)29, Catalogus
rerum omnium z 1604 r. (kopie dokumentów i przywilejów do XIII w.)30,
katalogi opatów, wykazy miejscowoci bêd¹cych w³asnoci¹ opactwa, poczet
w³adców polskich od czasów legendarnych, Liber mortuorum z lat 12531810
(odnaleziona przez A.Mañkowskiego w Rywa³dzie)31, poszyt Orgio prima Monasterii Coronoviensis32 oaz dwie ksiêgi Adnotatio communicantium ecclesiae
parochialis Coronoviensis (spis ludnoci parafialnej z okazji spowiedzi wielkanocnej w latach 17771840)33.
Opactwo cysterskie w Pelplinie, którego dokumentacja przechowywana
jest w grupie XI, istnia³o w latach 1274/1276182334. W czasie II wojny
wiatowej akta opactwa cysterskiego zosta³y umieszczone w Archiwum
w Gdañsku w dziale 62 (zakony). W 1944 r. trafi³y do Warcina, sk¹d zosta³y
rewindykowane w 1947 r.35 Zespó³ jeszcze przed wojn¹ posiada³ uk³ad nadany przez ks. P. Panskiego. Po rewindykacji zachowano star¹ strukturê, pozostawiaj¹c luki w zaginionych sygnaturach. Odnajdziemy tutaj akta odnosz¹24 A.Nadolny, op. cit., s. 293; akta odnosz¹ce siê do tego¿ konwentu znajduj¹ siê równie¿
w: Archiwum Pañstwowym w Gdañsku, Bibliotece PAN w Gdañsku, Ksi¹¿nica Miejska
w Toruniu, a 12 woluminów przechowywanych jest w londyñskim British Museum Library.
25 A. Nadolny, op. cit., s. 293.
26 Zob. ADP, Kartuzy  klasztor kartuzów, sygn. Ms 319/82, Ms 423/605, Ms 456/296;
J. K³oczkowski, Zakony na ziemiach polskich w wiekach rednich, w: Koció³ w Polsce, t. 1,
Kraków 1966, passim.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Zob. ADP, Dzia³ Monastica, Koronowo (Byszewo)  cystersi, sygn. Koron. 1.
30 Ibidem, sygn. Koron. 2.
31 Ibidem, sygn. Koron. 3.
32 Jest to XVIII wieczna kopia rêkopisu znajduj¹cego siê w Archiwum Pañstwowym
w Poznaniu; sygn.  Koron. 4.
33 Zob. ADP, Dzia³ Monastica, Koronowo (Byszewo)  cystersi, sygn. 56.
34 J. K³oczkowski, op. cit., passim.
35 Ibidem.
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ce siê do spraw gospodarczych, maj¹tkowych oraz s¹dowych. Zespó³ zawiera
dokumenty pergaminowe i papierowe zarówno w orygina³ach jak i odpisach
od XIII do XIX w. Dotycz¹ one przede wszystkim elekcji, nominacji, konfirmacji i benedykcji pelpliñskich opatów36. 13 ksi¹g opactwa znajduje siê
w dziale rêkopisów Biblioteki Seminarium Duchownego w Pelplinie37.
Zakon benedyktynek w Toruniu, którego archiwalia przechowywane s¹
w grupie XIII, dzia³a³ w latach 1311183338. Konfiskaty jego maj¹tku dokonano w latach 1772177339. Pomimo i¿ toruñski konwent znajdowa³ siê na
terytorium Rzeczpospolitej, jego dobra po I rozbiorze znalaz³y siê we w³adaniu Prus. Przy kasacie w zamian za swój maj¹tek benedyktynki otrzyma³y
odszkodowanie i pensjê z trudem wystarczaj¹c¹ na wy¿ywienie. Zespó³ zawiera 36 teczek z lat 13111833. S¹ to przede wszystkim lune akta g³ównie
gospodarcze oraz uwierzytelnione odpisy s¹dowe z XVIIXVIII w.40 Ich
struktura jest wynikiem pracy ks. P. Czaplewskiego, który uporz¹dkowa³
archiwalia na probê proboszcza parafii w. Jakuba (od r. 1667 przy parafii
rezydowa³y siostry), ks. Ludwika Rogackiego41.
Zakon dominikanów w Toruniu, którego dokumentacja archiwalna znajduje siê w grupie XIV, zosta³ ufundowany w 1263 r.42, a erygowanie konwentu by³o spowodowane tworzeniem siê sieci klasztornej owego zgromadzenia
pocz¹wszy od 1222 r., kiedy to dominikanie otrzymali fundacjê przy kociele
Trójcy wiêtej w Krakowie. Kres dzia³alnoci klasztoru nast¹pi³ w 1820 r.43
podczas wielkiej akcji kasacyjnej w zaborze pruskim. Zachowa³y siê jedynie
trzy jednostki z lat 12321830. S¹ to przede wszystkim: kronika, wykazy
przeorów, obligacje, indulgencje, kopie przywilejów i bulli papieskich, akta
procesowe o koció³ w Kaszczorku oraz materia³y do biografii o. Babeckiego44.
36 Przede wszystkim Zob. ADP, Dzia³ Monastica, Pelplin  cystersi, Codex diplomaticus
Pelplinensis, sygn. P 64-66; ADP, Dzia³ Monastica, Pelplin  cystersi, Varia acta et documenta,
sygn. P 69-72.
37 Przede wszystkim Zob. ADP, Dzia³ Monastica, Pelplin  cystersi, XVII wieczna kronika
opactwa z lat 12581668, sygn. Ms 421/622, Ms 422/623; ADP, Dzia³ Monastica, Pelplin
 cystersi, Przywileje z lat 1258174, sygn. Ms 155/226, Ms 302/170, Ms 302a/170, Ms 303/171;
ADP, Dzia³ Monastica, Pelplin  cystersi, Libri epistolarum z lat 15221720, sygn. Ms 291/172,
Ms 361/419; ADP, Dzia³ Monastica, Pelplin  cystersi, Necrologium z lat 12201826, sygn.
Ms 310/631; ADP, Dzia³ Monastica, Pelplin  cystersi, Liber mortuorum z lat 12581679, sygn.
Ms 117/163; ADP, Dzia³ Monastica, Pelplin  cystersi, Dokumentacje posiad³oci Hoppenbruch
pod Gdañskiem, sygn. Ms 301/168, Ms 302/169.
38 A. Nadolny, op. cit., s. 295.
39 P.P. Gach, op. cit., s. 37.
40 W archiwum parafialnym w. Jakuba w Toruniu znajdziemy akta nr 14 i 27 odnosz¹ce
siê do tego¿ klasztoru.
41 A. Nadolny, op. cit., s. 295; kilka tek pozosta³o w archiwum parafialnym w. Jakuba
w Toruniu  nr 1-4 i 27.
42 Historia Kocio³a, t. 1, cz. 1, s. 138.
43 A. Nadolny, op. cit., s. 295.
44 W Archiwum Miejskim w Toruniu, w grupie zespo³ów akta klasztorów toruñskich
nr 229/1-52, znajduj¹ siê akta dotycz¹ce tego¿ klasztoru.
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Archiwalia z dzia³alnoci franciszkanów , którzy pojawili siê w Toruniu
w 1239 r.45, przechowywane s¹ w grupie XV. Franciszkanie przebywali
w tym miecie do 1557 r. oraz ponownie opiekowali siê kocio³em Panny
Marii w Toruniu od 1724 do 1821 r.46 W archiwum osta³a siê jedynie XVIIIwieczna kronika. Zachowa³y siê tak¿e dokumenty w orygina³ach i kopiach
z lat 1239179247.
Dokumentacja archiwalna jezuitów w Toruniu, którzy dzia³ali tam
w latach 15931773, znajduje siê w grupie XVI.48 Do Torunia zostali sprowadzeni przez Ksieniê Mortêsk¹. By³ to fenomen czasów Zygmunta III, ¿e dom
zakonny otwiera³a uboga zakonnica, a nie król, biskup czy magnat. Oczywicie pierwsi jezuici pojawili siê dopiero ok. 1596 r.49 Jednak ju¿ w latach
16061611 zostali wygnani. Zdarzy³o siê to tak¿e w latach 16261655 podczas
najazdu szwedzkiego. Ostatecznie breve kasacyjne zosta³o og³oszone przez
delegata biskupa che³miñskiego Jêdrzeja Bajera w pierwszych dniach listopada 1773 r. dla 21 braci zakonnych50. Z dzia³alnoci zakonu zachowa³y siê
jedynie cztery jednostki, czyli fragmenty kroniki z lat 16081613 i 16921694,
Acta consultationum Collegi Thorunensis (16841773), a tak¿e wypisy ks.
P. Czaplewskiego ze starej kroniki jezuitów w Toruniu (16941724)51.
Fundatorem zakonu franciszkanów reformatów w Wejherowie, którego
archiwalia znajduj¹ siê w grupie XVII, mia³ byæ Jakub, rycerz W³adys³awa IV,
który w 1634 r. (jak g³osi legenda) zosta³ przygnieciony murem pod miastem
Bia³a52. W momencie zagro¿enia wezwa³ w. Franciszka, któremu obieca³ ufundowanie franciszkanom kocio³a w zamian za ocalenie. Koció³ miano
konsekrowaæ w 1645 r., a klasztor ju¿ w 1648 r. Kasata konwentu nast¹pi³a w 1875 r. wraz ze zniesieniem wiêkszoci zakonów w diecezji che³miñskiej53. Z dzia³alnoci franciszkanów w Wejherowie zachowa³a siê w archiwum jedynie kronika z lat 16541867, spisana w wiêkszej czêci przez
o. Grzegorza Gdañskiego, jak równie¿ poszyt Pia legata, czyli potwierdzenie
45

Historia Kocio³a, t. 1, cz. 1, s. 139.
A. Nadolny, op. cit, s. 295.
47 Zachowa³y siê równie¿ akta w Archiwum Pañstwowym w Toruniu  zesp. 230, 6 j. a.
48 S. Za³êski, Jezuici w Polsce, t. IV, cz. II, Kraków 1904, s. 669.
49 Ibidem, s. 680.
50 Ibidem, s. 739.
51 Akta dotycz¹ce opisywanej kongregacji znajduj¹ siê równie¿ w grupie Toruñ-benedyktynki (jesuitica z lat 16131756); w Archiwum Pañstwowym w Toruniu (zesp. 231, 65 j.a.)
52 SGKP, t. 13, s. 194; O. G. Gdañski, Kronika klasztoru franciszkanów cilejszej obserwacji w Wejherowie w latach 16331676, oprac. G. Labuda,, Wejherowo 1966, s. 48; Anno millesimo sexcentesimo trigesimo quarta, mense Martio in reditu versus patriam Biala quaedam Moschoviae civitas cum adhuc subiiciendo remanserat illius obsidioni interfuit et actis terniculis ex
inprouiso obrutus est, eo quod hostis ex diametro eidem machinaretur. Videns igitur illustrissimus in tanto se extremo vitae discrimine incolumis evaderet in perepetuam huius beneficii
recordationem ecclesiam ad honorem SS. Trinitatis et supradicti sancti sui patroni in bonis suis
haereditariis extruendam Dei omnipotentis gloriam omni possibili conatu se aucturum) se obstrinxit. Quo voto facto euasit. Quare.
53 Ibidem, s. 195.
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przywilejów (17211774). Wspomniana kronika znalaz³a siê w Pelplinie
w 1886 r.
Klasztor w norbertanów w Witowie, którego archiwalia przechowywane
s¹ w grupie XVIII, istnia³ w latach 1179181954. W archiwum diecezjalnym
zachowa³a siê jedynie ksiêga Scutum libertates, immunitates, iurisdictiones..., która spisana zosta³a w 1747 r. Zawiera ona przywileje oraz wyci¹gi
z akt s¹dowych (12421747). Do Pelplina zosta³a przekazana przez dr J. £ukowicza z Chojnic.
Bernardyni, których archiwalia przechowywane s¹ w grupie XIX, zostali
osadzeni w Zamartem w 1647 r. przez biskupa J. Grabowskiego. Klasztor
zosta³ skasowany w 1826 r., a ju¿ w 1835 r. przeznaczono go na zak³ad dla
ksiê¿y emerytów. Opiekowa³o siê nim 25 reformatorów, których sprowadzono
w 1850 r.55 W archiwum osta³y siê jedynie wykazy dochodów i rozchodów
z odprawianych mszy w. oraz Ordo hebdomadae (s³u¿ba liturgiczna w klasztornym kociele) z II pol. XVIII w.56
Norbertanki , których dokumentacja archiwalna znajduje siê w grupie
XXI, do ¯ukowa sprowadzili ksi¹¿êta pomorski Mestwin i Zwinis³aw, którzy
ok. 1240 r. za³o¿yli konwent p.w. Matki Bo¿ej. Pierwsze norbertanki za
zosta³y sprowadzone ze Strzelna. Mo¿na pokusiæ siê o stwierdzenie, ¿e ów
monaster by³ rodowym opactwem dynastii pomorskiej. Klasztor rozwi¹zano
20 listopada 1834 r.57 a koció³ norbertanek przejê³a przez parafia w 1836 r.58
Budynki klasztorne zosta³y nabyte przez Falka z Gdañska za 873 tal.,
a nastêpnie rozebrane i wywiezione; na ich miejscu urz¹dzono cmentarz59.
W Archiwum Diecezjalnym w Pelplinie znajduje siê szeæ jednostek dokumentów, z czego dwie odnosz¹ siê do klasztoru, reszta za do kocio³a
i parafii60. Warto tutaj zaznaczyæ wystêpowanie Kopiariusza Pelpliñskiego,
który zosta³ sporz¹dzony w latach 1596/97 przez prepozyta G. B³êdowskiego61. W Pelplinie znalaz³ siê w 1931 r. za spraw¹ ks. P. Czaplewskiego62.
Poza tym odnajdziemy tutaj akta wizytacyjne klasztoru oraz kocio³a czy
rozporz¹dzenia powizytacyjne z lat 16721756. Wród akt znajduje siê wykaz
prepozytów, ¿yciorys ks. J. Borka, limitatio bonorum z 28 grudnia 1747 r.
pomiêdzy dobrami klasztorów ¿ukowskiego i kartuskiego. Zawiera tak¿e
54

A. Nadolny, op. cit., s. 296.
W. Szulist, op. cit., s. 270.
56 A. Nadolny, op. cit., s. 296; Czêæ dokumentacji przechowywana jest równie¿ w dziale
rêkopisów biblioteki seminaryjnej: Varia documenta ex conventu olim Fratrum Minorum de
Observantia Zamartensi et brevis eiusdem cronica (17371817); a tak¿e w Archiwum Prowincjonalnym Franciszkanów.
57 P.P. Gach, op. cit., s. 268.
58 Ibidem.
59 J. Fankidejski, Klasztory ¿eñskie w dyecezyi che³miñskiej, Pelplin 1883, s. 6263.
60 A. Nadolny, op. cit., s. 296; akta znajduj¹ siê w depozytach oraz w Bibliotece Gdañskiej
PAN.
61 Ibidem.
62 Ibidem.
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sprawy gospodarcze (17081854) oraz spis ludnoci parafii z 1780 r. W Pelplinie znalaz³y siê w 1932 r. z polecenia biskupa S.W. Okoniewskiego63.
W dziale Monastica znalaz³a siê du¿a liczba dokumentów, odnosz¹cych
siê do akt klasztornych w depozytach Archiwum Diecezjalnego w Pelplinie
 rêkopisach Seminarium Duchownego w Pelplinie. Dotyczy to przede
wszystkim grupy I  akt z dzia³alnoci Misjonarzy w. Wincentego à Paulo
z Che³mna oraz akt parafii Gdañsk-w. Wojciech; grupy III tj. ksiêgi zawieraj¹cej informacje o zmar³ych zakonnicach i dobrodziejach klasztoru brygidek
w Gdañsku. Ksiêga pochodzi z 1644 r., ale zawiera wypisy z (1407) lat
16151855; grupy VII  kroniki, czyli Diariusz albo roczne dzieje konwentu
grudzi¹dzkiego panien regu³y ojca Benedykta z lat 16311722. Zarówno
w rêkopisach seminaryjnych jak i archiwaliach diecezjalnych znajduj¹ siê akta
grupy VI: a mianowicie dokumenty dotycz¹ce korespondencji Misjonarzy w.
Wincentego à Paulo z Gdañska, z lat 17361782, a w rêkopisach trzy jednostki
oraz akta grupy XII kapucynów z Rywa³du. W archiwaliach diecezjalnych
zachowa³y siê tak¿e katalogi biblioteki kapucynów z lat 17861835, za
w dziale rêkopisów biblioteki Seminarium Catalogi defunctorum z lat
1687182464.
Najwiêksz¹ kompletnoci¹ charakteryzuj¹ siê akta pelpliñskie poklasztorne. Obecnie archiwalia poklasztorne licz¹ 145 ksi¹g i poszytów, w sumie
ok. 5,5 mb65. Poza tym  [...] w kolekcji znajduj¹ siê dokumenty w orygina³ach lub odpisach, listy, kopiariusze, akta gospodarcze i procesowe, inwentarze, rachunki, zapiski historyczne i kroniki [...]66. W wiêkszoci grup zachowa³y siê niestety jak np. II. Che³m¿a  franciszkanie (jedynie teczka dotycz¹ca spraw dyscyplinarnych z lat 1691169767); V. Stare Szkoty  jezuici (jedynie inwentarze kolegium z lat 16831774), X. £¹ki Briatañskie  franciszkanie (jedynie korespondencja z rz¹dem pruskim, rozporz¹dzenia w³adz pruskich z lat 17721778 oraz wykaz zakonników prowincji p³ockiej z 1842 r)
oraz XX. ¯arnowiec-benedyktynki (jedynie jedna ksiêga, tzn. metryka klasztorna, obejmuj¹ca lata 1593183168. Zawiera ona regu³ê, wykazy mniszek,
spowiedników, a tak¿e proboszczów).
Ostatni dzia³ Varia obejmuje archiwalia, które posiadaj¹ ró¿n¹ proweniencjê i treæ nieodpowiadaj¹c¹ ¿adnemu zespo³owi ani zbiorowi. Dzia³ ten liczy
109 jednostek, a w ich sk³ad wchodz¹ miêdzy innymi: Ksiêgi Cechu i Bractwa
Miernickiego w Toruniu (1638-1886), zapiski polityczne z lat 16121623, Codex
Belnensis, Acta scabinalia Svecensis z XVII i XVIII w., które znalaz³, P. Czaplewski nad zakrysti¹ kocio³a parafialnego w wieciu i przekaza³ w 1931 r.
63

Ibidem.
Zob. ADP, Dzia³ Monastica, Rywa³d  kapucyni, sygn. Ms 560/478.
65 A. Nadolny, op. cit., s. 291.
66 Ibidem; czêæ akt przechowywana jest w rêkopisach Biblioteki Seminarium Duchownego, s¹ zdeponowane w archiwum.
67 A. Nadolny, op. cit., s. 292.
68 Ibidem, s. 296.
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do archiwum. Natomiast Acta scabinalia Golubiensia z lat 15301774, które
stanowi¹ czêæ najstarszej ksiêgi z I pol. XVI w., pochodz¹ z archiwum parafialnego w Golubiu, które w 1873 r. przegl¹da³ W. Kêtrzyñski. Do Pelplina
trafi³y jeszcze przed 1928 r. W 1851 r. prawdopodobnie z parafii Nowe przes³ano do Pelplina Liber privilegiorum et decretorum z lat 1620-1651 zawieraj¹ce kopie dokumentów od 1301 r. O pozosta³ej nieznacznej czêci wchodz¹cej
w sk³ad dzia³u Variia nie posiadamy informacji.
Zatem archiwalia wchodz¹ce w sk³ad Akt dawnych stanowi¹ ok. 461 jednostek, w tym: 94 z Culmensia et Pomesanensia, 99 z Gedanensia, 14 z Kamenensia, 145 ksi¹g z Monastica oraz 109 jednostek z Varia. Mo¿emy poród nich
odnaleæ wizytacje kocielne, kroniki zakonów, sprawy finansowe, s¹dowe
czy te¿ parafialne. Jednak¿e dokumentacja czêsto jest szcz¹tkowa i fragmentaryczna, co wynika ze zniszczeñ wojennych oraz czêstych reorganizacji administracyjnych diecezji. Najlepiej zachowan¹ czêæ Archiwum Diecezjalnego
w Pelplinie stanowi zespó³ Culmensia et Pomesanensia.
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Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

LISTY EDWARDA WOYNI££OWICZA
DO MARIANA ZDZIECHOWSKIEGO
Z LAT 19051928, CZ. II
Druga czêæ korespondencji Edwarda Woyni³³owicza z Marianem Zdziechowskim1 znajduj¹ca siê w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie2 zawiera 12 listów, z których 8 (nr 3,6,9,11,12,13,14,15) napisa³ Edward
Woyni³³owicz, a 4 Marian Zdziechowski (nr 1,2,8,10). Materia³em dodatkowym, zwi¹zanym z g³ówn¹ problematyk¹ tej korespondencji s¹ trzy listy:
Edwarda Woyni³³owicza do Heleny Zdziechowskiej - matki Mariana (nr 5),
Edwarda Woyni³³owicza do Stanis³awa Mackiewicza, redaktora wileñskiego
S³owa (nr 4) i tego¿ ostatniego do E. Woyni³³owicza (nr 7). Z 15 zamieszczonych tutaj listów, a¿ 11 dotyczy sprawy druku w S³owie dwuczêciowego
artyku³u Edwarda Woyni³³owicza zatytu³owanego Granice Polski w 1771-m
i w 1920 roku3. Opracowanie to, pokazuj¹ce stosunek E. Woyni³³owicza do
traktatu ryskiego, tzw. kwestii bia³oruskiej i polityki wschodniej pañstwa
polskiego po 1918r., bêd¹ce swoistym testamentem politycznym konserwatywnych ziemian-krajowców, pozbawionych maj¹tków, które zosta³y za kordonem  poprzedzi³ obszernym wstêpem redaktor S³owa S. Mackiewicz,
daj¹c mu tytu³: Ostatni bojar bia³oruski.
Artyku³ o granicach Polski w 1771 i 1920 r. by³ ostatnim publicznym
wyst¹pieniem Edwarda Woyni³³owicza (zmar³ 16 VI 1928 r.) Do redakcji
S³owa dotar³ za porednictwem Mariana Zdziechowskiego, który, jak wynika z listu nr 1 (z 28 III 1927 r.), by³ te¿ inspiratorem ca³ego przedsiêwziêcia,
1

Patrz: Echa Przesz³oci, 2007, t. 8, s. 209220.
APAN Warszawa, sygn. III-102 (Materia³y Mariana Zdziechowskiego), IV, j. 44, Korespondencja.
3 S³owo, 1927, nr 96 z 28 IV (cz.1); 1927, nr 97 z 29 IV ( cz.2).
2
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on te¿ zredagowa³ jego ostateczn¹, oddan¹ do druku, wersjê. Impulsem pocz¹tkuj¹cym ca³e przedsiêwziêcie by³o przemówienie M. Zdziechowskiego na
akademii z okazji imienin Józefa Pi³sudskiego w Wilnie, w którym uzna³ on
traktat ryski za jedn¹ z najsmutniejszych, najbardziej upokarzaj¹cych kart
w dziejach Polski4. Potêpiaj¹c endeckie koncepcje zmniejszenia liczebnoci
mniejszoci narodowych w odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej, czego przyk³adem
by³ traktat ryski, podnosi³ rolê takich jednostek jak Roman Skirmunt
i Edward Woyni³³owicz mówi¹c, ¿e realizowali oni ideê, która wzniesiona
ponad ma³ostkowe uprzedzenia [...] poci¹ga i zdobywa serca najlepszych5.
Wydrukowanie tego przemówienia w S³owie poci¹gnê³o za sob¹ polemikê ze
strony Stanis³awa Cywiñskiego w endeckim Dzienniku Wileñskim6, i List
Otwarty hr. Jerzego Czapskiego w imieniu Wileñskiego Oddzia³u Zwi¹zku
Polaków z Kresów Bia³oruskich7. Jak widaæ z listu nr 1, Marian Zdziechowski
ujêty pochwa³ami E. Woyni³³owicza uzna³, ¿e jego g³os by³by wa¿nym elementem
we wznowionej dyskusji o przyczynach i konsekwencjach traktatu ryskiego.
Artyku³ przedstawia niemal ca³oæ pogl¹dów politycznych Edwarda Woyni³³owicza, u kresu jego ¿ycia, na szeroko rozumian¹ kwestiê granic wschodnich Rzeczypospolitej. Uzna³ on, co zreszt¹ by³o prawd¹, ¿e traktat ryski
zgadza³ siê najzupe³niej nie tylko z ideologi¹ sejmow¹, ale i z ideologi¹ ca³ego
narodu polskiego, albowiem ani w Sejmie, ani w prasie trzymaj¹cej rêkê na
pulsie spo³eczeñstwa, nigdzie ani s³ów oburzenia, ani protestu nie s³yszano8.
S³usznie charakteryzuj¹c ówczesne nastroje spo³eczeñstwa polskiego, nie rozumie jednak nowego, demokratycznego ustroju odrodzonej Polski, tak oceniaj¹c ród³o niechêci Polaków do granic sprzed 1772 roku: ten z³oty róg
zapodzia³ siê w nowym ustroju pañstwowym, w ordynacji wyborczej [...]
kiedy zaczê³y decydowaæ masy ludowe ch³opskie, które w Polsce przedrozbiorowej nie korzysta³y z praw politycznych  nie maj¹ one g³êbszych uczuæ
patriotycznych (z wyj¹tkiem w³ocian z zaboru pruskiego, narodowo uwiadomionych)  wiêkszoæ z tych suwerenów wiêcej marzy³a o cudzym lesie
i ³¹ce ni¿ o w³asnym kraju9.
4

Tekst przemówienia zamieci³o S³owo, 1927, nr 65 z 29 III.
Ibidem.
6 S. Cywiñski, O ile prof. Zdziechowski ma s³usznoæ, Dziennik Wileñski, 1927, nr 68 z 24 III.
7 Pisa³ hr. Jerzy Czapski: Ale kiedy obóz roszcz¹cy prawa do monopolu na patriotyzm,
ten sam, który przed odzyskaniem niepodleg³oci piêtnem hañby obarcza³ ustêpowanie z ziemi
kresowej, tych co wyczerpawszy si³y ustêpowali ze swych placówek na wschodzie, gdy ten¿e
obóz nie tylko przekrela czyn przetrwania, ale samo wspomnienie o przywróceniu granic
Wielkiej Polski, uwa¿a za winê przeciw ojczynie  wyrzekanie siê kresów zachodnich  wtedy
nie mo¿emy ju¿ milczeæ d³u¿ej [...] przeciw tego rodzaju pedagogice patriotycznej, zw³aszcza tu
w Wilnie..... (List Otwarty hr. Jerzego Czapskiego Prezesa Wileñskiego Oddzia³u Zwi¹zku Polaków z Kresów Bia³oruskich, S³owo, 1927, nr 71 z 27 III).
8 E. Woyni³³owicz, Granice Polski...., cz. II.
9 Ibid. W nastêpnym zdaniu idzie jeszcze dalej w deprecjonowaniu uczuæ patriotycznych
ludnoci ch³opskiej: Nie wiem czy by³a prowadzona statystyka zapisuj¹cych siê przed 15 VIII
1920 r. ochotników do wojskowych organizacji  bêd¹ tam ludzie rozmaitych zawodów i profesji
 m³odzie¿y i robotników bez koñca  ale ze stanu w³ociañskiego zarejestrowano tam niewielu.
5
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Kluczow¹ dla kszta³tu granic pó³nocno-wschodnich by³a, wed³ug E. Woyni³³owicza, kwestia bia³oruska, której stan w 1927r. by³ wynikiem b³êdnej
polityki pañstwa polskiego, a wczeniej z³ej woli i braku kompetencji delegacji polskiej w Rydze: Z jednej strony Joffe, dyplomata mog¹cy zasiadaæ
w kongresie wiedeñskim, z drugiej delegaci bez ¿adnej przesz³oci politycznej, tylko wed³ug klucza partyjnego wybrani. W Moskwie domagano siê, aby
Joffe zostawi³ w Rosji dawne woj. mcis³awskie, a on i ca³e woj. miñskie
pozyska³10. Wskutek tego na traktacie ryskim straci³a zarówno Rzeczpospolita, jak i Bia³oru. Ta pierwsza z w³asnej woli zaprzepaci³a ca³¹ ideê jagielloñsk¹, doprowadzaj¹c do zag³ady polskoci na tych ziemiach, pozostawiaj¹c
jednoczenie wiêkszoæ ludnoci bia³oruskiej pod wp³ywami Rosji i powoduj¹c
tym samym jej rusyfikacjê11. Poza tym owa wziêta ze s³ów S. Grabskiego
amputacja wrzodu bia³oruskiego, której efektem by³a granica ryska, nie
doprowadzi³a do stworzenia na wschodzie granic naturalnych, i wytworzy³a
wieczn¹ irredentê bia³orusk¹ bo i tak Bia³oru jest podzielona12. Co wiêcej,
od zawarcia traktatu, na ziemiach bia³oruskich nale¿¹cych do Polski ta irredenta jest podsycana przez b³êdy nowej, nie czuj¹cej kresów administracji
polskiej. Bia³oru, gdyby by³a ca³a w obrêbie II Rzeczypospolitej mia³a
wszelkie zadatki istnienia i rozwoju swej narodowoci, na któr¹ przez tyle
wieków wspólnego bytu Polska nigdy nie nastawa³a, a przeciwnie otacza³a
opiek¹, gdy¿ Polska nigdy nie wynaradawia³a Bia³orusinów przez ca³e
4 wieki wspólnego bytu politycznego13. Jego zdaniem, patrioci bia³oruscy
rozumiej¹c, ¿e Bia³oru odciêta od morza samodzielnie istnieæ nie mo¿e,
w poczuciu, ¿e w po³¹czeniu z Rosj¹, utraciliby sw¹ narodowoæ, odnowiliby
chêtnie tradycje dawnego wspó³¿ycia z Polsk¹, nie zabagnione ¿adn¹ koliszczyzn¹, kto wie, mo¿e na razie zadowalaj¹c siê szerokim samorz¹dem
w granicach pewnej autonomii, nie przyczyniliby wiêcej k³opotów Polsce ni¿
np. l¹sk Piastowski14.
W ca³ym artykule nie ma okrelenia polski ziemianin, po obszernym
wywodzie w cz. I wykazuj¹cym autochtonicznoæ ziemiañstwa z Bia³orusi,
ró¿ni¹cego siê od tego z ziem po³udniowych, ¿e to ostatnie pochodzi³o przewa¿nie z wychodców z rdzennych ziem polskich szukaj¹cych krescytywy na
bujnych niwach Ukrainy  podkrela miejscowe pochodzenie ziemiañstwa,
a zatem bliskie krwi¹ ludowi i drobnej szlachcie, która nawet w ¿yciu codziennym mow¹ bia³orusk¹ chêtnie siê pos³ugiwa³a15. I nie by³o to tylko
10

Ibidem, cz. I.
Warto zwróciæ uwagê na traktowanie przez E. Woyni³³owicza polityki Stalina wobec
Bia³orusi w kategoriach XIX-wiecznie rozumianej rusyfikacji. W 1927 r. nie zauwa¿a³ on
(a przypuszczam, ¿e bêd¹c mentalnie i ideowo cz³owiekiem XIX wieku, nie by³ w stanie zanalizowaæ takiego zjawiska jak totalitarna sowietyzacja), ¿e rusyfikacja jest tylko jednym z elementów procesu sowietyzacji.
12 E. Woyni³³owicz, Granice..., cz. II.
13 Ibidem, cz. I.
14 Ibidem, cz. II.
15 Ibidem, cz. I.
11
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dopasowaniem siê do g³ównej idei artyku³u  Edward Woyni³³owicz czu³ siê
miejscowym poprzez owe pokolenia przodków, wywodz¹cych siê z ruskich
bojarów (por. list nr 9), którzy odró¿niali go od szlachty z Korony i dawali mu
prawo, dzi powiedzielibymy genetyczne do wypowiadania siê w imieniu
ziem bia³oruskich. Tej myli E. Woyni³³owicza nie uchwyci³ Stanis³aw Mackiewicz we wstêpie do rozprawy. Nie mo¿na go podejrzewaæ, ¿e nie rozumia³
idei krajowej w ujêciu E. Woyni³³owicza, ale niezbyt fortunnie po³¹czy³ nowoczesny termin narodowy (bia³oruski) z okreleniem co najmniej XVIII wiecznym (bojar), co wraz z czysto publicystycznym, w tym wypadku, przymiotnikiem (ostatni)  da³o wprawdzie tytu³ efektowny, ale odwracaj¹cy uwagê
czytelnika od istoty opracowania.
W przedstawionej poni¿ej korespondencji, poza kwesti¹ napisów na grobie syna E. Woyni³³owicza, brak odniesienia do tekstu S. Mackiewicza
 dlatego pozostawiê go bez szerszej analizy, zw³aszcza, ¿e mówi on niewiele
o pogl¹dach E. Woyni³³owicza, a bardziej o pogl¹dach samego autora. Nale¿y
zgodziæ siê z M. Zdziechowskim, i¿ tekst wstêpu by³ tak ba³amutny w treci,
bo doprawdy trudno zrozumieæ o co autorowi chodzi³o  to by³ on pisany
z sympati¹ do postaci E. Woyni³³owicza, szkoda tylko, ¿e ¿yczliwoci nie
starczy³o redaktorowi S³owa w momencie, gdy autor artyku³u prosi³ o zamieszczenie sprostowañ i wyjanieñ. S. Mackiewicz napisa³ we wstêpie:  [...]
na grobie cz³onka swojej rodziny umieci³ napis w j. bia³oruskim  co by³o
oczywist¹ nieprawd¹16 i co bardzo dotknê³o Edwarda Woyni³³owicza, zw³aszcza, ¿e chodzi³o o napis na grobie jedynego syna, Siemiona, zmar³ego
w wieku 12 lat w 1897 roku. Ju¿ w parê dni po ukazaniu siê artyku³u
napisa³ (3 V 1927r., list nr 4) do S. Mackiewicza z prob¹ o zamieszczenie
wyjanienia w tej sprawie i sprostowania licznych b³êdów literowych, na co
redaktor S³owa nie odpowiedzia³, sprostowa³ tylko b³êdy niestarannej korekty drukarskiej17. Po kolejnym licie E. Woyni³³owicza i licie M. Zdziechowskiego (list nr 6) do S. Mackiewicza  ten ostatni odpowiedzia³ w dniu
16 V 1927r. (list nr 7) i z podziwu godn¹ upartoci¹ po raz kolejny odmówi³
zamieszczenia sprostowania, dotycz¹cego bia³oruskich napisów. Uzasadniaj¹c powód odmowy, stwierdza³, ¿e o bia³oruskich napisach mówi³ mu osobicie M. Zdziechowski, wiêc prostuj¹c to w druku, musia³by powo³aæ siê na
jego nazwisko.
Gdyby na tê ca³¹ sytuacjê patrzeæ z punktu widzenia rzetelnoci dziennikarskiej redaktora S³owa, to do dzi wydaje siê niezrozumia³¹. Prawdopodobnie M. Zdziechowski b³êdnie poinformowa³ S. Mackiewicza o bia³oruskich napisach, nie³adnie by³o, ¿e do takiej omy³ki nie przyzna³ siê w pó16 Podczas bytnoci w Sawiczach w 1994 r., gdy poszukiwa³em ladów po rodowej siedzibie
Edwarda Woyni³³owicza, ogl¹da³em tak¿e szcz¹tki nagrobków Woyni³³owiczów le¿¹ce na ocala³ym skrawku cmentarza rodzinnego (na skraju wielkiego ko³chozowego pola)  wszystkie napisy
by³y w jêzyku polskim.
17 S³owo, 1927, nr 103 z 7 V, s. 4.
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niejszej korespondencji z E. Woyni³³owiczem. Natomiast nie wiadomo dlaczego S. Mackiewicz, po wyjanieniach M. Zdziechowskiego (to przecie pan
Woyni³³owicz lepiej wie ode mnie o napisach na grobach  list nr 6) i dwóch
listach samego Edwarda Woyni³³owicza, z których znamy tylko jeden (nr 4:
o napisach bia³oruskich, które k³ad³em na grobach przodków moich  niech
te¿ ten podpisze  kto je wyczyta³)  tak uparcie odmawia³ zamieszczenia tej
czêci sprostowania, któr¹ napisa³ E. Woyni³³owicz. I nie chodzi³o chyba tylko
o ura¿on¹ dumê redaktora, któremu wytkniêto b³¹d, wszak wstêp nie by³ podpisany imieniem i nazwiskiem  prawdopodobnie nie chodzi³o te¿ o E. Woyni³³owicza, a o M. Zdziechowskiego. Publikacja artyku³u zbieg³a siê w czasie
z nabrzmiewaj¹c¹ spraw¹ losu genera³ów uwiêzionych po przewrocie majowym. M. Zdziechowski zaj¹³ jednoznaczn¹ postawê wobec tego bezprawnego
posuniêcia J. Pi³sudskiego. 19 III 1927r. w swoim przemówieniu na tradycyjnej akademii z okazji imienin J. Pi³sudskiego ma³o mówi³ o solenizancie,
du¿o za o zas³ugach genera³ów, apeluj¹c jednoczenie o wspania³omylnoæ
wobec uwiêzionych (por. list nr 1). Na pocz¹tku kwietnia 1927r. przy³¹czy³
siê do publicznego protestu profesorów UJ skierowanego do marsza³ków
Sejmu i senatu przeciwko bezprawnemu przetrzymywaniu w wiêzieniu gen.
T. Rozwadowskiego. W tym¿e miesi¹cu ukoñczy³ tekst powiêcony obronie
genera³ów, których przetrzymywano w antokolskim wiêzieniu. Bezskutecznie
próbuj¹c go opublikowaæ w prasie konserwatywnej, udostêpni³ go wielu osobom (por. list nr 7,9,11) i wobec niemo¿noci druku w prasie bliskiej mu
ideowo  jesieni¹ wydrukowa³ go za w³asne pieni¹dze pod tytu³em Sprawa
sumienia polskiego18. Konflikt miêdzy M. Zdziechowskim a S. Mackiewiczem
narasta³ od czasu publikacji w S³owie19 przemówienia na akademii z okazji
imienin J.Pi³sudskiego, za co redaktor otrzyma³ reprymendê od A. Meysztowicza (por. list nr 1). Dalsze wypowiedzi i dzia³ania M. Zdziechowskiego, (np.
czêste demonstracyjne odwiedzanie uwiêzionych genera³ów)  nastawia³y
doñ niechêtnie S. Mackiewicza  jednoznacznie popieraj¹cego postêpowanie
J. Pi³sudskiego. Ta niechêæ do wileñskiego profesora pozosta³a u pamiêtliwego i z³oliwego S. Mackiewicza na d³ugo, wspomina o tym Z. Opacki
w znakomitej ksi¹¿ce powiêconej postaci M. Zdziechowskiego20.
W wietle tego wydaje siê bardzo prawdopodobnym, ¿e S. Mackiewicz
chcia³ doprowadziæ do sytuacji, w której E. Woyni³³owicz nak³oni³by M. Zdziechowskiego do publicznego owiadczenia, ¿e powiedzia³ nieprawdê o bia³oruskich napisach  co mog³oby podwa¿yæ autorytet moralny M. Zdziechowskiego broni¹cego uwiêzionych genera³ów. S¹dzê, ¿e M. Zdziechowski domyla³
siê motywów gry redaktora S³owa  st¹d próba druku owiadczenia w Czasie  chyba nie by³ jej wiadomy E. Woyni³³owicz, który zamkn¹³ ca³¹ spra18 M. Zdziechowski, Sprawa sumienia polskiego, nak³ad w³asny, Wilno 1927, ss. 22. Wiêcej
szczegó³ów: Z. Opacki, Miêdzy uniwersalizmem a partykularyzmem. Myl i dzia³alnoæ spo³eczno-polityczna Mariana Zdziechowskiego 19141938, Gdañsk 2006, s. 250252.
19 S³owo, 1927, nr 65 z 29 III.
20 Z. Opacki, op. cit., s. 252, przyp. nr 174.
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wê, traktuj¹c j¹ jako jeszcze jedno bolesne dowiadczenie, dotykaj¹ce traktatem ryskim ze swej ziemi wygnanego.
W ca³ej tej sprawie przykrym by³o to, ¿e niechêæ S. Mackiewicza do
M. Zdziechowskiego odbi³a siê na E. Woyni³³owiczu. wiadczyæ mog³a o tym
osch³a, niemal niegrzeczna forma listu do prezesa Miñskiego Towarzystwa
Rolniczego: Sprostowanie nades³ane przez Wielce Szanownego Pana, o które
siê Pan upomina...  to przecie¿ redaktor powinien uprzejmie przeprosiæ
autora za liczne b³êdy, wynikaj¹ce z niechlujnej korekty, a nie czyniæ ³askê
autorowi drukuj¹c nieodzowne w tym wypadku poprawki. Bardzo nagannym
by³o dalsze zachowanie redakcji S³owa. Po licie S. Mackiewicza informuj¹cym o druku poprawek literowych, E. Woyni³³owicz wys³a³ na adres redakcji
2 z³ote z prob¹ o przys³anie kilku numerów gazety z tymi sprostowaniami.
Jak wynika z listu nr 9, nie otrzyma³ ani zwrotu pieniêdzy ani egzemplarzy
gazety21.
M. Zdziechowski zdaj¹cy sobie sprawê z niew³aciwego zachowania
S. Mackiewicza, poczuwaj¹cy siê do obowi¹zku wyjanienia w druku informacji o napisach na grobach i niew¹tpliwie kieruj¹cy siê chêci¹ naprawienia
w³asnego b³êdu czy niezrêcznoci pope³nionej w rozmowie z S. Mackiewiczem, wiedz¹c jak wa¿nym to by³o dla E. Woyni³³owicza  uzyska³ zapewnienie Antoniego Beauprè, redaktora Czasu, ¿e zamieci sprostowanie, którego
nie chcia³ wydrukowaæ S. Mackiewicz (list. nr 8). I po raz kolejny, redaktor
drugiej ju¿ konserwatywnej gazety nie stan¹³ na wysokoci zadania. Czas
nie wydrukowa³ listu E. Woyni³³owicza in extenso, a w kilkuzdaniowym skrócie, zamieszczonym w dziale kroniki, czyli najmniejsz¹ czcionk¹, w dodatku
w formie, któr¹ sam M. Zdziechowski uzna³ za przykr¹ dla autora: Pan
Woyni³³owicz nas prosi22.
Naganne zachowanie S. Mackiewicza by³o szczególnie przykre dla
Edwarda Woyni³³owicza. Po pierwsze, mia³ on racjê w ka¿dym wypadku. Po
drugie, sposób potraktowania przez S. Mackiewicza i A. Beauprè cz³owieka,
do którego A. Meysztowicz, ówczesny minister sprawiedliwoci, pamiêtaj¹c
jego funkcjê Prezesa Kó³ Polskich w Radzie Pañstwa w Petersburgu, zwraca³
siê Ekscelencjo pokazywa³ nie tylko brak dobrych manier, których przecie¿ mo¿na by³o wymagaæ od redaktorów pism konserwatywnych, ale równie¿ naruszenie prawide³ zawodu dziennikarskiego, w tym wypadku z³amanie zasady audiatur et altera pars. Dla samego E. Woyni³³owicza by³a to
kolejna kropla goryczy, której dowiadcza³ od czasu opuszczenia Sawicz
 szczególnie bolesna, bo dotykaj¹ca tragedii rodzinnej, jak¹ by³y dla tego
wybitnego ziemianina zgony obojga jego dzieci Siemiona (18851897) i Heleny 18841903). Po raz kolejny utwierdzi³y go w przekonaniu, ¿e ¿yje poza
nawiasem, ¿e ze swoj¹ prost¹ dewiz¹ ¿yciow¹: ho³dowaniu prawdzie, prze21

Jeden egzemplarz S³owa kosztowa³ 20 groszy.
M. Zdziechowski, Edward Woyni³³owicz w ostatnich latach swego ¿ycia. Tragedia kresów, w: Widmo przysz³oci. Szkice historyczno-publicystyczne, Wilno 1939, s. 81.
22
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strzeganiu dekalogu i odpowiadaniu za w³asne s³owa i czyny  nie mo¿e
funkcjonowaæ w odrodzonej Polsce. Bo przecie¿ nie chodzi³o mu tylko o to, ¿e
napisy s¹ w jêzyku polskim a nie bia³oruskim, jak sam pisa³ nie by³oby
¿adn¹ ujm¹ dla niego i jego rodu, gdyby by³y one w jêzyku bia³oruskim, ale
o prawdê i odpowiedzialnoæ: skoro on, ostatni przedstawiciel tej ga³êzi rodu,
da³ napisy polskie na grobach swych dzieci, a synowi da³ imiê Siemion,
nawi¹zuj¹c do imienia przodka z XVI wieku, to zrobi³ to wiadomie i z pe³n¹
odpowiedzialnoci¹  i tej prostej prawdy, z niezrozumia³ych dla E. Woyni³³owicza powodów, nie chcia³ przyj¹æ S. Mackiewicz.
W kilku listach (nr 9,11,12) E. Woyni³³owicz porusza sprawê losu genera³ów uwiêzionych po przewrocie majowym. Tutaj jego pogl¹dy i kilku bliskich
mu osób ze rodowiska kresowych wygnañców z Bydgoszczy, w pe³ni zgadza³y siê ze stanowiskiem M. Zdziechowskiego. Zaginiêcie gen. W. Zagórskiego
utwierdzi³o E. Woyni³³owicza w negatywnej ocenie postêpowania J. Pi³sudskiego i powa¿nie wp³ynê³o na krytyczn¹ ocenê rz¹dów pomajowych. Widaæ
to szczególnie w licie nr 14 i 15, gdzie d¹¿enia konserwatystów do zbli¿enia
z rz¹dem i ich udzia³ w wyborach z 1928 r. po stronie BBWR, przedstawia
jako pójcie do Canossy, sugeruj¹c, ¿e pi³sudczycy, podobnie jak carat
w 1904 r. (po ods³oniêciu pomnika Katarzyny II w Wilnie), mog¹ wykorzystaæ
a nastêpnie oszukaæ konserwatystów. Krytyka zachowañ w³adzy (np. w licie
nr 15) nie wynika z zajmowania stanowiska bliskiego partiom opozycyjnym.
Z jednakow¹ ostroci¹ potêpia³ endecjê za wytworzenie atmosfery nienawici,
której skutkiem by³o zabójstwo Gabriela Narutowicza, jak i bezprawne uwiêzienie genera³ów, czy brak reakcji w³adz na antypañstwowe wyst¹pienia
polskich komunistów. Zawsze zasad¹ naczeln¹ by³o dobro i honor Rzeczypospolitej. U schy³ku ¿ycia, pogodzony z losem, nadal, jak pisa³ w licie z 8 I
1928 r., wierzy³ twardo w zwyciêstwo prawdy, dobra i piêkna  negacja tych
zasad sama sobie zgubê przepowiada.
List nr 1. Wielce Szanowny i £askawy Panie Prezesie
Wielk¹ radoci¹ by³ dla mnie list Pañski i najserdeczniej dziêkujê za tak
³askaw¹ dla mnie i tak pochlebn¹ ocenê mej mowy23. To, ¿e j¹ S³owo
wydrukowa³o by³o przeoczeniem ze strony redaktora. S³owo jest organem
ks. Sapiehy24. Ten jest prezesem Zarz¹du Organizacji Pracy ZachowawczoPañstwowej25, ja za jednym z kilku prezesów Rady Naczelnej. Organizacja
23

Szerzej o tym patrz przyp. 4,5,6.
S³owo by³o wydawane od 1922 r. Jego g³ówn¹ podpor¹ finansow¹ by³y dotacje hr. Jana
Tyszkiewicza, ks. Eustachego Sapiehy, hr. Artura Potockiego i ks. Albrechta Radziwi³³a z Niewie¿a.
25 Organizacja Zachowawczej Pracy Pañstwowej powsta³a 4 VII 1926 r. w Wilnie. Prezesem Rady Naczelnej zosta³ wybrany A. Meysztowicz, a wiceprezesami H. Gieczewicz
i M. Zdziechowski. Na czele Zarz¹du G³ównego sta³ E. Sapieha. Do Zarz¹du weszli: W. Chudzyñski, S. Mackiewicz, M. Obiezierski, J. Tyszkiewicz, S. Wañkowicz, W. Zawadzki.
24
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stoi przy Pi³sudskim  wiêc by³o to nietaktem wyg³oszenie podobnej mowy
i jej wydrukowanie przez S³owo. To nadszarpn¹æ mo¿e dobry stosunek
z Pi³sudskim i o ile wiem Meysztowicz26 [podkrelenie w tekcie dokonane
przez E. Woyni³³owicza  R.J.] wytkn¹³ to redakcji. Ale mniejsza o to. Ciekawsz¹ jest polemika z tego powodu. Za³¹czony artyku³ Cywiñskiego27
w organie endecji i owiadczenie J. Czapskiego28. Argument Cywiñskiego
i Ndecji, ¿e rozp³ynêlibymy siê w bia³oruskim morzu w razie przy³¹czenia
Miñska etc.  jest argumentem doæ silnym, a ci¹gle przytaczanym przez
endecjê. Trzeba by na to odpowiedzieæ. Jakby to by³o dobrze, gdyby Sz. Pan
zechcia³ tego siê podj¹æ. miem to proponowaæ, bo sam bym nie potrafi³
z dostateczna energi¹ i moc¹ przekonywuj¹c¹ tego dokonaæ. S¹dzê, ¿e S³owo chêtnie by umieci³o odpowied, raczej artyku³ Pañski  jeli nie S³owo
to tygodnik, który tu ma w najbli¿szym czasie powstaæ i miêdzy innymi
sprawy kresowej broniæ.
Proszê przyj¹æ wyrazy najwiêkszej czci, serdecznie oddany
M. Zdziechowski
£¹czê wyrazy uszanowania dla Szanownej Pani
28 III. [1927 r.]
List nr 2. Najczcigodniejszy i wielce ³askawy Panie Prezesie
Wielk¹ by³o dla mnie radoci¹, gdy wróciwszy przed 5-ciu dniami znalaz³em
na biurku rozprawê Pañsk¹ w kwestii bia³oruskiej. Równoczenie z tym
listem wysy³am 1 egz. Redakcja za obieca³a wys³aæ 20 egzemplarzy. Mo¿na
bêdzie wys³aæ ich wiêcej jeli Sz. P. tego za¿¹da. Oddaj¹c rozprawê redaktorowi, prosi³em go, by j¹ kaza³ przepisaæ na maszynie przed drukiem i mnie j¹
przys³aæ. Jako literat z fachu, chcia³em, maj¹c na to ³askawe upowa¿nienie
Pañskie w licie, rozbiæ w dwóch miejscach zbyt d³ugie okresy na krótsze
w celu u³atwienia czytelnikom zrozumienia myli przewodniej. Redaktor to
obieca³, ale obietnicy nie spe³ni³  i by³em wczoraj nieprzyjemnie zdziwiony,
gdy ujrza³em w S³owie pocz¹tek pracy Pañskiej wraz ze wstêpnym artyku³em tak ba³amutnym w treci, bo doprawdy trudno zrozumieæ, o co Autorowi
chodzi³o. Autor, a jest nim redaktor Mackiewicz29, jest to cz³owiek bardzo
26

Aleksander Meysztowicz (1864-1943) wybitny polityk ziemiañski, cz³onek Rady Pañstwa, minister sprawiedliwoci w latach 1926-1928, sta³ na czele komitetu redakcyjnego S³owa. Jako prezes Wileñskiego Banku Ziemskiego wspomaga³ gazetê og³oszeniami bankowymi.
27 S. Cywiñski, doktor nauk humanistycznych (filolog), nauczyciel w gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie, publicysta endeckiego Dziennika Wileñskiego, docent USB.
W 1938 roku sta³ siê ofiar¹ brutalnej napaci oficerów garnizonu wileñskiego za nazwanie
J. Pi³sudskiego kabotynem (por. R. Urbanek, Polska jest jak obwarzanek, Wroc³aw 1988, s. 31122).
28 Hr. Jerzy Czapski (18611930), ojciec malarza Józefa Czapskiego i pisarki Marii Czapskiej. W okresie, którego dotyczy list, by³ prezesem Wileñskiego Oddzia³u Zwi¹zku Polaków
z Kresów Bia³oruskich.
29 Stanis³aw Cat Mackiewicz (18961966), wybitny dziennikarz, dzia³acz polityczny.
W latach 19221939 redaktor S³owa.
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m³ody (dopiero ukoñczy³ uniwersytet), wybitnie zdolny, szlachetny, ale obarczony nadmierna prac¹, zbyt czêsto pisuje artyku³y swoje na kolanie,
i oddaje do druku nie odczytawszy ich i nie poprawiwszy. Tym razem nie
zrozumia³, ¿e obowi¹zkiem jego by³o podnieæ znaczenie rozprawy, nie za jej
autora przedstawiæ jako ostatniego bojara, podaj¹c przy tym szczegó³y niecis³e, wiadcz¹ce, ¿e le by³ informowany. Nie zastanowi³ siê te¿ nad tym, co
pisa³. Zapomnia³, ¿e jednym z filarów S³owa i organizacji zachowawczej jest
p. Micha³ Obiezierski30, cz³owiek znacznie m³odszy od Sz. Pana, m³odszy ode
mnie (wiêc nie ostatni), a w pogl¹dach na traktat ryski i na sprawê bia³orusk¹ bardzo zbli¿ony do Sz. Pana (ziemianin z Mohilewszczyzny). Serdecznie
wiêc proszê, nie mieæ mi za z³e owego artyku³u, bo napisany zosta³ i og³oszony bez mojej wiedzy.
Bardzo mi by³o przykro, ¿e dla braku czasu (tylko 4 dni w S³awoszewku
bawi³em), nie mog³em przybyæ do Bydgoszczy, dok¹d mnie serdecznie zaprasza³a Maria Górska31, i ¿e z tego powodu minê³a mnie sposobnoæ rozmowy
z Sz. Panem.
Proszê przyj¹æ wyrazy czci najg³êbszej, oraz serdecznego wspó³czucia z powodu ciê¿kiej choroby, o której Pan wspomina³, czcigodnej ma³¿onki Pañskiej.
Szczerze oddany M. Zdziechowski

Wilno, Antokol 54, 29 IV [1927 r.]

List nr 3. Wielce Szanowny Rektorze Dobrodzieju
Jestem zaszczycony, i¿ Sz. Pan uzna³ moje opracowanie godne druku, pisa³em je tylko wywdziêczaj¹c siê Sz. Panu za ³askawie mnie udzielane referaty
i przemówienia Sz. Pana.
B³êdów tam zbyt wiele, niektóre czytelnik sam poprawi, inne zmieniaj¹
myl autora, te podkrelam w licie do Redakcji  i pewnie je Sz. Pan
w druku przeczyta.
Jêzyk ³aciñski w kociele, a staros³owiañski w cerkwi uwa¿am za rytualne  i wprowadzenie bia³oruskiego lub rusiñskiego uwa¿am za niewskazane
i by³oby to, to samo co chce tak nazywany koció³ narodowy w Polsce.
Przepraszam za wszelkie trudy spowodowane moim wyst¹pieniem
w prasie, tak Sz. Pan sobie ¿yczy³, a ja zawsze jestem s³ug¹ oddanym
i pe³nym uszanowania.
3 maja 1927 r.

E. Woyni³³owicz

30 Znany dzia³acz ziemiañski z Mohelewszczyzny. W 1919 r. kierownik Wydzia³u Aprowizacji Kresów w Departamencie litewsko-bia³oruskim Komitetu Obrony Kresów Wschodnich. Od
4 VII 1926 r. cz³onek Zarz¹du G³ównego Organizacji Zachowawczej Pracy Pañstwowej (kierownik dzia³u gospodarczego)
31 Nie uda³o siê ustaliæ bli¿szych danych o tej osobie.
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List nr 4. Szanowny Panie Redaktorze
W ³askawie mnie przys³anych nr 96 i 97 S³owa znalaz³em odbitkê moich
pogl¹dów na traktat ryski, przes³anych J.W. Rektorowi M. Zdziechowskiemu
z pe³nomocnictwem wydrukowania lub wrzucenia do kosza.
Gdybym mieszka³ w Wilnie i móg³ sam przeprowadzaæ korektê uniknê³oby siê wielu b³êdów, które tam siê wkraæ musia³y z winy mo¿e nie doæ
wyranego charakteru pisma. S¹ takie usterki, które inteligentny czytelnik
sam poprawi, s¹ drugie, które zmieniaj¹ myl pisz¹cego lub b³êdne o nim
daj¹ zrozumienie, pozwolê te tylko tutaj podkreliæ:
W przedmowie Redakcji wyczyta³em o napisach bia³oruskich, które k³ad³em na grobach przodków moich  niech te¿ ten podpisze  kto je wyczyta³.
Za czasów carskich by³em wielkim przeciwnikiem wprowadzenia do nabo¿eñstwa dodatkowego w kociele katolickim innego jêzyka  jak tylko polski,
albowiem je¿eli miêdzy wyznawcami z inteligencji niewielu potrafi¹ wyt³umaczyæ ró¿nicê w dogmacie pochodzenia Ducha wiêtego miêdzy wyznaniem
rzymskim a greckim, to có¿ dopiero lud prosty, który w formach zewnêtrznych same treci widzi? i us³yszawszy jeden i ten sam jêzyk w kociele
i cerkwi  z ³atwoci¹ by uleg³ urzêdowemu prozelityzmowi. W tej materii
niegdy na ¿¹danie p. Ludwika Górskiego32 opracowa³em memoria³, który
on poleci³ przet³umaczyæ i zawióz³ do Rzymu, gdzie w odpowiedniej chwili,
przychylnie, jak mnie o tym doniós³, by³ uwzglêdniony, w tym wiêc wypadku
zaprzecza³bym sam sobie.
W kolumnie 2-iej, numeru 96-go napisano: ruch ten otrzyma³ w 1919 r.
podtrzymanie w sferach bolszewickich  czytaj: Belwederskich, dalej
w tej¿e kolumnie: bierzcie nas ca³ych, ale nie ruszajcie  czytaj  albo nie
ruszajcie.
W nr 97, kolumnie 1-szej: Polska jednak amputacje wrzodu bolszewickiego radykalnie nie przeprowadzi³a  czytaj- wrzodu bia³oruskiego.
W kolumnie 2-ej napisano: w Krasnostawskim w Tocianie  czytaj
 w Krasnostawskim w³ocianie. W kolumnie trzeciej  po s³owach nic
dziwnego, ¿e oddzia³ywa na nastroje przepuszczono:  bo ch³opowi politykowy ³ad siê podoba, póki co z niego jemu przychodzi.
Bêdê bardzo wdziêczny Szanownemu Redaktorowi, jeli te sprostowania
wydrukowaæ raczy i mnie te Nr. przyszle do Bydgoszczy  Zamoyskiego 23.
3 Maja 1927 r.

Z uszanowaniem

E. Woyni³³owicz

32 Ludwik Górski (18181908) ziemianin, dzia³acz konserwatywny, szambelan papieski,
jeden z za³o¿ycieli w 1856 r. Towarzystwa Rolniczego, od 1890 r. prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
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List nr 5. Wielce Szanowna Pani Dobrodziejko
Z ostatnich informacji Sz. P. Fortunata33 wnioskowaæ mogê, ¿e Sz. Pani nie
ruszy³a siê dotychczas ze S³awoszewa i tam j¹ znaleæ mogê w dniu 22 maja.
Sz. Pani¹ i siebie uwa¿am za prze¿ytki ubieg³ej epoki  musimy pamiêtaæ
o sobie, bo py³ zapomnienia ju¿ nas zasypuje i gdy kiedy nas odgrzebi¹,
bêdziemy mo¿e jak te sfinksy egipskie, u których brakuje czêci oblicza,
a przy tych brakach dope³nianych w póniejszych czasach taki im charakter
przypisuje, jak siê komu wydaje  bo nie ma komu zaprzeczyæ. Nic nowego
nie wymylilimy tylko my siê trzymali dekalogu Moj¿esza i kazania na
górze Chrystusa  i kiedymy mo¿e nie kochali bliniego jak samych siebie
 tomy w ¿adnym razie nie czynili bliniemu, co nam by³oby niemi³o: teraz
Boccacio i Machiawelli trzymaj¹ pierwszeñstwo. Niechaj wiêc Szanowna
Pani ¿yje jak najd³u¿ej, ciesz¹c siê w dobrym zdrowiu z synów, których
wychowa³a i z ich potomstwa, które ducha rodzinnego domu nie zatraci³o.
Zdrowie ¿ony mojej, wed³ug zdania doktora Songay³³y, wbrew wszelkim zasadom medycyny, zaczê³o siê trochê poprawiaæ; ³ó¿ka nie opuszcza, ale temperatura spad³a 37-37,5o, doczekaæ siê tylko nie mo¿emy ciep³a, które by resztê
dokona³o.
Ze spraw publicznych lêkam siê bardzo zachwiania stanowiska Niezabytowskiego34 i dla niego i dla spraw ziemiañskich, pozwoli³ na wywóz zbo¿a,
a teraz z podro¿eniem wraca ono z Gdañska do kraju, rujnuj¹c równowagê
bilansu miêdzynarodowego, a zatem i stabilizacjê z³otego. Pi³sudski sta³ siê
mitem, nikt do niego dostaæ siê nie mo¿e i mylne s¹ wiadomoci dzienników,
i¿ w tej lub innej komisji prezyduje, bo i tych komisji nie by³o. S¹ wersje, ¿e
bzikuje, ale kamaryla przy nim to ukrywa. Sz. Pañstwo maj¹ bodaj S³owo
 korektura fatalna, napisa³em sprostowanie, którego mnie nie przys³ali, ale
nie chcieli odwo³aæ napisów bia³oruskich na grobowcach moich przodków
 twierdz¹c, ¿e te szczegó³y maj¹ od Sz. P. Rektora Zdziechowskiego?
Rêce Sz. Pani od siebie i ¿ony mojej ca³ujê polecaj¹c siê ³askawej pamiêci
Rodziny, której pozostajê zawsze pe³nym uszanowania s³ug¹.
19 maja 1927 r. Bydgoszcz

E. Woyni³³owicz

[List ten by³ napisany do Heleny Zdziechowskiej  matki M. Zdziechowskiego  R.J.]

33 Fortunat Zdziechowski (18681932)  brat Mariana. U schy³ku ¿ycia, wraz z matk¹,
Helen¹ Zdziechowsk¹ z domu Pu³janowsk¹ mieszka³ w maj¹tku Sp³awie (S³awoszew) w Wielkopolsce.
34 Karol, Stanis³aw Niezabytowski,(1865-1952) ziemianin z guberni miñskiej, w³aciciel
ok. 15 tys. dz. ziemi i licznych zak³adów przemys³owych, pose³ do Rady Pañstwa z guberni
miñskiej (19101913). W latach 1926-1929 minister rolnictwa.
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List nr 6. Wielce Szanowny Rektorze Dobrodzieju
Czeka³em parê tygodni na sprostowanie b³êdów w moich artyku³ach, bo mnie
Nru. nie przys³ano. Na powtórn¹ odezwê moj¹ do Redaktora, otrzyma³em z
dat¹ 16 maja zawiadomienie, i¿ tylko wydrukowano sprostowanie tycz¹ce siê
mojej pracy, a sprostowania co do napisów bia³oruskich na pomnikach moich przodków nie umieszczono, albowiem wiadomoæ o tym maj¹ od Sz. Pana,
wiêc nie chcê polemizowaæ ?
Nie uwa¿a³bym za wstyd, gdyby takie napisy by³y, bo znaczy³oby to, ¿e je
po³o¿y³em, a za ka¿dy czyn cz³owiek musi odpowiadaæ, ale ¿e tego nie by³o, wiêc
uwa¿a³em sprostowanie za wskazane. Obecnie uwa¿am sprawê za wyczerpan¹
i nie chce wiêcej wznawiaæ, tylko uwa¿am postêpek Redakcji za niekorektny,
albowiem list by³ przeze mnie podpisany, zatem móg³ by³ byæ ca³kiem wydrukowany  i za treæ jego odpowiada³bym sam, a nie Redakcja. ¯e za nazwisko
Sz. Pana by³o wymienione, uwa¿a³em za wskazane Sz. Panu o tym napisaæ.
Szanownego Rektora Dobrodzieja s³uga zawsze oddany i pe³en uszanowania.
1927 r. 21 maja Bydgoszcz

E. Woyni³³owicz

List nr 7. Wielce Szanowny Panie
Sprostowanie nades³ane przez Wielce Szanownego Pana, o które siê Pan
upomina, zosta³o umieszczone w Numerze 103 S³owa, na stronicy czwartej,
szpalta pierwsza, wiersz 21 i nastêpnie od góry (S³owo z 7 maja 1927r.).
Sprostowanie to nie obejmuje jednak kwestii napisu umieszczonego rzekomo
przez Wielce Szanownego Pana na grobie cz³onka jego rodziny. Wiadomoæ tê
us³ysza³em swego czasu z ust w³asnych Rektora Zdziechowskiego i jeli mam
prostowaæ, to musia³bym powo³aæ siê ma ród³o, wraz ze stanowczym stwierdzeniem, ¿e istotnie Pan Rektor Zdziechowski mi to opowiada³. Byæ mo¿e
swego czasu Rektor Zdziechowski le Wielce Szanownego Pana zrozumia³,
albo te¿ intencje przez niego wyra¿one uzna³ za rzecz wype³nion¹.
Raczy Sz. Pan przyj¹æ wyrazy najg³êbszego szacunku.
Wilno, 16 Maja 1927

Stanis³aw Mackiewicz

List nr 8. Najczcigodniejszy i wielce ³askawy Panie Prezesie
Niewymownie przykr¹ jest dla mnie rzecz¹ post¹pienie redaktora Mackiewicza. Zdolny to m³odzieniec ale niewyrobiony i zarozumia³y. Natychmiast po
otrzymaniu pisma Pañskiego wys³a³em do niego list nastêpuj¹cej treci: Postawi³ miê Pan w przykrej sytuacji wobec p. Woyni³³owicza, nie umieszczaj¹c
jego sprostowania. Pan Woyni³³owicz zbyt zas³u¿onym i wybitnym jest cz³o-
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wiekiem, najznakomitszym z tych, którzy u nas przed wojn¹ pracowali
i dzia³ali, a¿eby wolno by³o nad s³owami jego przejæ do porz¹dku. Najprzykrzejsze dla mnie jest to, ¿e odmowê swoj¹ Pan motywowa³ tym, ¿e wiadomoæ o napisach na grobach ma Pan ode mnie  nawet gdyby tak by³o, to
przecie¿ p. Woyni³³owicz lepiej ode mnie wie o jêzyku napisów. Poza tym nic
podobnego nigdy nie stwierdzi³em, powiedzia³em tylko, ¿e mówiono, i¿ p.
Woyni³³owicz nada³ by³ p. Synowi swojemu imiê Szymon w brzmieniu bia³oruskim Siemion, jak np. niektórzy u nas zamiast Grzegorz u¿ywaj¹ Hrehory
[wszystkie podkrelenia rêk¹ E. Woyni³³owicza  R.J.]
Zawczoraj spotka³em Mackiewicza na posiedzeniu i ostre zrobi³em mu
wymówki przy wiadkach. Ale co z tego, tylko niesmak. Nauka, jak ostro¿nym trzeba byæ w rozmowach z dziennikarzami. Serdecznie proszê mi ³askawie wybaczyæ przykroæ, której mimowolnie by³em powodem.
Z przyjemnoci¹ dowiadujê siê z listu mojej matki, ¿e w zdrowiu Czcigodnej ¯ony Pañskiej nast¹pi³o polepszenie. Proszê przyj¹æ serdeczne wyrazy
najg³êbszej czci.
M. Zdziechowski
30 V. P.S. Pozwalam sobie za³¹czyæ odpis niedrukowanego dotychczas artyku³u w sprawie uwiêzionych genera³ów Rozwadowskiego i Zagórskiego35. Artyku³u chcieli oni i chcia³ ich adwokat, uwa¿aj¹c, ¿e mia³by on znaczenie ze
wzglêdu na to, ¿e w opinii ogó³u nale¿ê do obozu Marsza³ka, który
w r[oku]z[esz³ym] raczy³ mnie wymieniæ wród kandydatów swoich na najwy¿szy urz¹d. Tymczasem dot¹d sprawê genera³ów bra³y w obronê tylko
pisma przeciwnego obozu. Napisa³em, ale niestety ani S³owo, ani Czas
drukowaæ nie chcia³y. Stanowczo za nie chcê og³aszaæ tego w gazecie Ndeckiej jakiej, gdy¿ w takim razie artyku³ utraci³by ca³e znaczenie. Bêdê Sz.
Panu wdziêczny, jeli Pan zechce rzecz tê przeczytaæ i interesuj¹cym siê t¹
spraw¹ daæ do przeczytania.
List nr 9. Wielce Szanowny Rektorze Dobrodzieju
Nie trzeba nigdy wygrzebywaæ spod popio³ów zapomnienia ludzi, których jak
powiadaj¹ Rossjanie Ïåñåíêà ñïåòà  to co napisa³em, przez Sz. Pana do
g³osu powo³any, nic rzeczy nie zmieni: tyczy³o siê to g³ównie tezy  czy
s³usznie granice 1920 roku zosta³y postawione tak daleko od granic 1-go
rozbioru? S¹ to tylko debata de lana caprina36  wszak nikt traktatu ryskiego nie zmieni, a wszelkie g³owy w Ma³opolsce, Wielkopolsce i Kongresówce
tak s¹ zakute i tak dalekie od zrozumienia zbrodni wzglêdem kresów pope³35 Chodzi³o o artyku³, który potem w rozbudowanej wersji M. Zdziechowski wyda³ w³asnym nak³adem pt. Sprawa Sumienia polskiego.
36 Dos³ownie: dyskusje o koziej we³nie
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nionej i straty, któr¹ pañstwo wskutek tego ponios³o, [podkrelenie w tekcie
prawdopodobnie rêk¹ M. Zdziechowskiego  R.J.] ¿e wszelkie g³osy nawo³ywawcze, to g³os w pustyni, widzê to ju¿ chyba z tego i¿ nigdzie nie spotka³em
polemiki lub protestu z powodu artyku³ów moich, a tylko Sz. Pana narazi³em
na pewne przejcia nieprzyjemne z Redakcj¹, która wzglêdem mnie nie by³a
w porz¹dku, bo mnie ¿adnego numeru ze sprostowaniem nie przys³a³a, nawet wtedy, gdy na to 2 z³ote pos³a³em. Móg³bym w innym pimie list mój do
redakcji adresowany wydrukowaæ, ale nie chcia³em mniej wiêcej z tych samych powodów, dla których Sz. Rektor w endeckich dziennikach Sumienia
polskiego nie drukuje. Jeszcze raz przepraszam za niepokoje z mego powodu
powsta³e Z wielkim zaciekawieniem czytamy ³askawie mnie przys³ane pogl¹dy Sz. Rektora na sprawê uwiêzionych genera³ów. Nie mówi¹c o wielu innych, da³em do czytania Mich.[a³owi] £empickiemu37  niegdy cz³onkowi
Tymczasowej Rady Stanu, a obecnie opracowuj¹cemu kwestie finansowe
w Dzienniku Bydgoskim (Ch.D.), a nastêpnie wybitnemu cywilicie z Kijowa mecenasowi St. ¯eromskiemu38, otrzyma³ tak¿e Grzyma³a-Siedlecki39
i Józef Weyssenhoff40, a potem zwrócê z podziêkowaniem Sz. Panu: przygnêbiaj¹cem jest dla mnie, to brak wszelkiego szlachetnego gestu u Marsza³ka
po wypadkach majowych. Wszêdzie tylko zaciêtoæ stronnicza, w zmianach
w posadach cywilnych, dyplomatycznych i wojskowych. Brak wszelkiej pracy
w zmianie organizacji wyborczej i ¿adnej linii wytycznej, która by by³a drogowskazem dla swych nastêpców. Artyku³ Zdziechowski i Arcybaszew41 ju¿
mia³em w swym rêku i nieraz w rozmowach z Sz. Panem niektóre z podjêtych tam kwestii porusza³em: kurjê wielkorossyjsk¹ nie uzna³bym w Polsce
jako mniejszoci narodowej  bo to nie autochtoni a nap³ywowi  o tyle
uznani, o ile s¹ dobrymi obywatelami pañstwa i jako lojalni poddani maj¹
tylko prawo pielêgnowaæ sw¹ wiarê i swoj¹ kulturê  bez szkody dla interesów pañstwa polskiego.
Przepraszam za d³ug¹ gawêdê  s³uga pe³en uszanowania.
6 czerwca 1927 r.
E. Woyni³³owicz
37

Micha³ £empicki, (18651930), przemys³owiec i ekonomista, pose³ do IV Dumy z guberni piotrkowskiej. Od stycznia 1917 r. cz³onek Tymczasowej Rady Stanu, szef Departamentu
Spraw Wewnêtrznych. W 1918 r. cz³onek Rady Stanu Królestwa Polskiego. Od 1923 r.
w Bydgoszczy, aktywny publicysta Dziennika Bydgoskiego.
38 Stanis³aw ¯eromski - znany kijowski adwokat. Jeden z dobroczyñców Dziennika Kijowskiego, cz³onek zarz¹du Kijowskiego Rzymsko katolickiego Towarzystwa Dobroczynnoci, cz³onek
Rady Opiekuñczej Szko³y Parafialnej za³o¿onej przy kociele w. Aleksandra w Kijowie (1916 r.).
39 Adam Grzyma³a  Siedlecki (1876-1967), krytyk literacki, teatralny, dramatopisarz,
dyrektor teatrów w Warszawie i Krakowie, wspó³pracownik i wpó³redaktor Kuriera Warszawskiego (19251939), od 1922 r. w Bydgoszczy.
40 Józef Weyssenhoff (18601932), brat malarza, Henryka. Powieciopisarz, autor m.in.
Puszczy, Syna marnotrawnego i Sobola i Panny bêd¹cych apologi¹ kresowego ziemiañstwa.
41 W artykule pt. Arcybaszew i kwestia rosyjska w Polsce, (S³owo, 1927, nr 79 z 6 IV)
M. Zdziechowski wypowiada³ siê przeciw Ukrainizowaniu i bia³orusizowaniu cerkwi prawos³awnej oraz uzna³, ¿e rz¹d winien sprzeciwiæ siê wszelkim rewolucyjnym zamierzeniom
w obrêbie cerkwi i staæ na stra¿y tego, co uwiêcone zosta³o wielowiekow¹ tradycj¹.
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N.B. Bóg da³ mi syna blisko przed 50-ciu laty, kiedy o ruchu bia³oruskim
ma³o co s³yszano, nadanie wiêc imienia Siemion nie mia³o ¿adnych motywów nacjonalistycznych  ale raczej dynastyczne, albowiem pierwszy dokument znajduj¹cy siê w archiwum Sawickim, kirylic¹ pisany i pieczêci¹ herbow¹ przypieczêtowany, by³ podpisany przez Siemiona Stetkowicza Woyni³³owicza. Stetko widocznie by³ ojcem Siemiona. Po Siemionie poszli: Iwany, Borysi, a¿ dopiero w XVII wieku, pod wp³ywem zapewne Jezuitów, a mo¿e
zwi¹zków ma³¿eñskich zaczê³y siê Ludwiki, Franciszki itd.  od tego Siemiona przesz³o 10-æ pokoleñ, myla³em, ¿e Bóg pozwoli zacz¹æ jedenaste i to da³o
asumpt imiê tego przodka nadaæ synowi? Bóg zrz¹dzi³ inaczej, wiedzia³, ¿e
gniazda rodzinnego pozbawieni bêdziemy, niech imiê jego bêdzie b³ogos³awione, koció³ w Miñsku pod wezwaniem B³. Symeona i Heleny niech bêdzie
przeb³aganiem za grzechy wszelkich zesz³ych pokoleñ42.
1927 r. 6 czerwca

E. Woyni³³owicz

List nr 10. Wielce Szanowny i [......] Panie Prezesie
Omielam siê znowu Pana trudziæ, wracaj¹c do sprawy artyku³u Pañskiego.
Nie mogê wybaczyæ m³odemu redaktorowi jego niew³aciwego (delikatnie)
mówi¹c postêpku, za który nale¿a³oby mu daæ nauczkê. S¹dzê, ¿e tak¹ nauczk¹ by³oby umieszczenie sprostowania  w jakim powa¿nym [podkrelenie rêk¹ E. Woyni³³owicza  R.J.] pimie  chyba najpowa¿niejszym w Polsce
jest Czas. Bêd¹c w Krakowie niedawno (z powodu dorocznego posiedzenia
Akademii Um.[iejêtnoci] ), mówi³em o tym z redaktorem czasu p. Antonim
Beauprè i ten mi dwukrotnie [podkrelenie rêk¹ E. Woyni³³owicza  R.J.]
obieca³, ¿e sprostowanie Pañskie umieci. Chyba dotrzyma s³owa [podkrelenie rêk¹ E. Woyni³³owicza  R.J.]. I dlatego pozwalam sobie ponownie ow¹
sprawê poruszyæ, decyzji Pañskiej j¹ pozostawiaj¹c. Przy tej sposobnoci za³¹czam mój artyku³ w sprawie Kowerdy43.
Proszê przyj¹æ wyrazy g³êbokiej czci.
15 VI [1927 r.]

M. Zdziechowski

42 Obszerne informacje o sawicko-puzowskiej linii rodu Woyni³³owiczów zawiera artyku³
S³awomira Augusiewicza Rodowód Woyni³³owiczów na Sawiczach. Próba rekonstrukcji genealogii rodu w XVI-XX wieku, Przegl¹d Wschodni, 2006, t. 10, z. 1(37), s. 2142.
43 Borys Kowerda by³ 20-letnim emigrantem z Rosji narodowoci bia³oruskiej, który 7 VI
1927 r. zamordowa³ pos³a ZSRR w Warszawie Piotra Wojkowa (18881927). Artyku³ M. Zdziechowskiego broni¹cy B. Kowerdê i oskar¿aj¹cy w³adze bolszewickie o mordy na wybitnych
Rosjanach np. rozstrzelanie ks. Paw³a Do³gorukowa, ukaza³ siê w S³owie, 1927, nr 134 z 15 VI
i nosi³ tytu³ Sowiety a pó³bolszewizm polski.
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List nr 11. Wielce Szanowny Rektorze Dobrodzieju
Odsy³am ³askawie mnie przys³ane opracowanie Sumienia polskiego. Dawa³em Weysenhoffowi, Grzyma³a-Siedleckiemu, M. £empickiemu i ¯eromskiemu, u ka¿dego z nich sumienie ju¿ nie by³o i przedtem g³uchym, a przyjemnie im by³o us³yszeæ potwierdzenie swych odg³osów w opracowaniu Sz. Pana.
Smutnym jest tylko, ¿e ani w Wilnie, ani w Krakowie, prasa powa¿niejsza
nie chcia³a na swych szpaltach  taki brak odwagi cywilnej.
Wed³ug wskazówek Sz. Pana pos³a³em sprawozdanie do Czasu, które
p. Mackiewicz nie chcia³ og³osiæ w S³owie  poniewa¿ Czasu nie prenumerujê, nie wiem czy tam by³o powodzenie?
Dwie uroczystoci narodowe: pogrzeb S³owackiego w Krakowie44 i koronacja ostrobramska w Wilnie45, wed³ug sprawozdañ dziennikarskich nosi³y
wysoce urzêdowy charakter, wskutek wielkiego udzia³u wojsk i stra¿y bezpieczeñstwa w utrzymywaniu porz¹dku i obawy o ¿ycie najwy¿szych dygnitarzy, nie wiem czy by³o to uzasadnionym w Wilnie, ale Krakowowi mo¿na
by³oby przypomnieæ wypadki listopadowe i pogrom u³anów X cia Józefa
rozgrzeszony przez s¹dy przysiêg³ych46.
Nieweso³o nigdzie  a brak kierunku praworz¹dnego nie zachêca kapitalistów do udzielania po¿yczki.
Proszê tylko do mnie nie odpisywaæ, ja mam czasu za wiele, a Sz.
Rektorowi na wszystko brak czasu.
S³uga pe³en uszanowania
1927 r. 23 lipca, Bydgoszcz

E. Woyni³³owicz

List nr 12. Wielce Szanowny Rektorze Dobrodzieju
Wyczyta³em w Nr 247 Warszawianki, przedruk z Czasu listu Sz. Pana do
prezydenta Rzeczypospolitej47, mo¿e u niego odezwie siê poczucie obowi¹zku,
i¿ na tym stanowisku nie mo¿na byæ wci¹¿ nieodpowiedzialnym pionkiem
44 28 VI 1927 r. prochy Juliusza S³owackiego sprowadzone z Francji spoczê³y obok
A. Mickiewicza w kryptach wawelskich.
45 Koronacji Obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej dokona³, w obecnoci J. Pi³sudskiego
i I. Mocickiego  kardyna³ Aleksander Kakowski  metropolita warszawski, w dniu 2 VII 1927 r.
46 E. Woyni³³owicz nawi¹zuje tutaj do wydarzeñ z 6 XI 1923 r. w Krakowie. Po og³oszeniu
przez CKW PPS strajku powszechnego, manifestanci rozbroili wys³an¹ przeciw nim kompaniê
rezerwistów 16 pu³ku piechoty i uzbrojeni (ok. 200 karabinów wraz z amunicj¹) rozpoczêli
walkê z dwoma szwadronami 8 pu³ku u³anów. Zginê³o wtedy 3 oficerów i 11 szeregowców i 18
cywilów, rany odnios³o 101 ¿o³nierzy i oficerów oraz 38 policjantów i kilkudziesiêciu cywilów.
S¹dy potraktowa³y bardzo ³agodnie demonstrantów strzelaj¹cych do wojska i policji.
47 List M. Zdziechowskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej napisany po og³oszeniu informacji o zaginiêciu gen. W³odzimierza Zagórskiego zamieci³ Czas (1927, nr 205 z 9 IX)
Edward Woyni³³owicz zna³ tekst listu z Warszawianki, 1927, nr 247 z 10 IX.
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w rêku czynników Rz¹dz¹cych, ale i samemu porz¹dek utrzymywaæ nale¿y
 nie tylko na do¿ynkach w Spale  ale i w pañstwie. Za czasów odrodzenia
we W³oszech Borgiowie nasy³ali zbirów dla usuniêcia niepotrzebnych jednostek, powtarza siê to obecnie w Bolszewii, a mo¿e nawet w poselstwie warszawskim, ale konfiskat¹ pisma, opinii spo³ecznej siê nie uspokaja. Szczêliwym trafem list Sz. P. nie uleg³ temu losowi, co wielk¹ jest otuch¹ dla
narodu, i¿ jednak ludzie wybitni, z których zdaniem i sfery Rz¹dowe liczyæ
siê musz¹, maj¹ odwagê cywiln¹ wypowiadaæ g³ono, co w duszy le¿y na dnie
u ka¿dego mi³uj¹cego honor narodowy. Czeæ Ci Wielce Szanowny Rektorze
S³uga pe³en uszanowania
10 Wrze[nia] 1927 r.

E. Woyni³³owicz

List nr 13. Wielce Szanowny Rektorze Dobrodzieju
Serdecznie dziêkujê za przys³an¹ ze S³awoszewka kartkê z ¿yczeniami wi¹tecznymi i za przys³any Nr 295-ty S³owa z odcinkiem  [...] Ma³ego pered
Bolszym48  tak dla mnie zajmuj¹cym jak wszystko co pochodzi spod pióra
Sz. Pana, które nigdy nie patrzy sk¹d wiatr wieje, a przeciwnie wypowiada
siê mia³o z pogl¹dami zupe³nie nawet niespodziewanymi, bo pochodz¹cymi
z prze¿ytych chwil g³êbokiej rozwagi i odg³osów sumienia.
Bezwarunkowo trudno ¿yæ obecnie temu pokoleniu, które na tradycjach
wychowane i w odrodzonej Polsce chcia³oby nawi¹zaæ niæ zerwan¹ epok¹
zaborów, a widzi siê teraz z przesz³oci¹ zerwan¹ wród nowych hase³ nie
z ducha narodu i wiary pochodz¹cych i pomimo ciê¿kich dowiadczeñ
wschodniego s¹siedztwa, jednak swoj¹ mg³awic¹ nêc¹cych: postêp z tradycjami siê licz¹cy to podstawa wszelkich partii zachowawczych, nie wiem czy
S³owo zawsze tych hase³ siê trzyma?. Wierzê twardo w zwyciêstwo prawdy,
dobra i piêkna  negacja tych zasad sama sobie zgubê przepowiada, ale
nieraz trwa to zbyt d³ugo, d³u¿ej ni¿ egzystencja jednego pokolenia. Proszê
sobie przypomnieæ dobê panowania nihilizmu w Rosji, wiêc maj¹c 80 lat
wieku zmierzchu bolszewizmu chyba te¿ nie doczekam, ale Polska zabezpieczona chyba tym pewnikiem, ¿e wszelka wojna zewnêtrzna by³aby kresem dla Sowdepii, mog³aby mia³o patrzeæ wrogowi w oczy i nie tak siê daæ
rz¹dziæ przedstawicielstwu bolszewików w Warszawie jak niegdy za czasów Repnina. Wszelkie objawy uni¿onoci przy incydencie z Wojkowym49
48 Chodzi³o o artyku³ M. Zdziechowskiego Triepiet ma³awo pieried bolszim , S³owo, 1927,
nr 295 z 28 XII.
49 Piotr Wojkow, sekretarz Obwodowego Biura Zwi¹zków Zawodowych i przewodnicz¹cy
Dumy Miejskiej w Jekaterynburgu w latach 1917-1918, potem komisarz aprowizacji Obwodu
Uralskiego by³ osobicie zaanga¿owany w mord ma rodzinie Miko³aja II (nowe szczegó³y:
R. Pipes, Rewolucja rosyjska, wyd. II Warszawa 2006, s. 805). Gdy jesieni¹ 1924 r. strona
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ciê¿ko rani³y honor narodowy, nie ju¿ci by on mia³ byæ w nurtach Elstry
utopionym?
Otrzyma³em odezwê z Wilna o wspó³pracownictwo w G³osie Polaków
Zakordonowych50  nie wierzê w egzystencjê d³u¿sz¹ tego organu, kto go
bêdzie czyta³ i popiera³, wszak w Polsce czekaj¹ tylko abymy prêdzej wymarli i wyrzutem sumienia przed pañstwem nie stali, a ka¿dy zakordonowy to go³y biega za chlebem powszednim  gdzie¿ jemu gazety patronowaæ.
Przepraszam Sz. Pana, ¿e dziêkuj¹c za pamiêæ, d³u¿ej siê rozpisa³em, to
dowód staroci. Proszê przyj¹æ zapewnienia szczerej ¿yczliwoci od pe³nego
uszanowania s³ugi.
8 stycz.[nia] 1928 r., Bydgoszcz

E. Woyni³³owicz

List nr 14. Wielce Szanowny Rektorze Dobrodzieju
W chwilach rozterki duchowej, która zapanowa³a w spo³eczeñstwie w epoce
przedwyborczej, pozwalam sobie zwróciæ siê z moimi uwagami do Szanownego Rektora Dobrodzieja.
Przed 25 laty, przed powiêceniem pomnika Katarzyny w Wilnie51, ówczesny wielkorz¹dca litewski, nastêpnie minister, ksi¹¿ê wiatope³k-Mirski52, zwróci³ siê do prezesów Tow. Rolniczych z ¿¹daniem, aby obecnoci¹
swoj¹ na tej uroczystoci dali dowód lojalnych aspiracji ziemiañstwa w dobie
ówczesnej, ³udz¹c ich domniemanymi zmianami w ustawach wyj¹tkowych,
krêpuj¹cych istnienie i rozwój stanu posiadania ziemiañstwa polskiego
w Zachodnim Kraju. Ciê¿ki ten obowi¹zek przyjêli na siebie m. in. hr. Alekradziecka zaproponowa³a jego kandydaturê na pos³a w Warszawie, rz¹d polski odmówi³ mu
akredytacji w³anie z tego powodu i dopiero po wyjanieniach, w listopadzie, udzielono mu
agrèment (W. Materski, Polska a ZSRR 1923-1924. Stosunki wzajemne na tle sytuacji politycznej w Europie, Wroc³aw, Warszawa, Kraków, Gdañsk, £ód, 1981, s. 329). Po zabójstwie
P. Wojkowa prasa prawicowa broni¹ca B. Kowerdê szeroko rozpisywa³a siê o udziale Wojkowa
w represjach bolszewickich. Uwaga E. Woyni³³owicza spowodowana by³a w³anie opisami okrutnych zachowañ Wojkowa w latach 1917-1918. Postêpowanie rz¹du polskiego po zabójstwie nie
by³o uni¿one, mo¿na je nazwaæ poprawnym, wszak to w Warszawie zamordowano dyplomatê
reprezentuj¹cego s¹siada Polski (szczegó³y: M. Leczyk Polityka II Rzeczypospolitej wobec ZSRR
w latach 1925-1934, Warszawa 1976, s. 168-176, tam¿e b³¹d w imieniu Wojkowa (Pawe³, zamiast w³aciwego - Piotr)
50 Nie uda³o siê ustaliæ czy by³ to oddzielny organ prasowy Zwi¹zku Polaków Zakordonowych, czy dodatek do S³owa.
51 Ods³oniêcie pomnika Katarzyny II w Wilnie mia³o miejsce w dniu 10(23) IX 1904 r.
52 Ksi¹¿ê Piotr wiatope³k-Mirski by³ genera³ gubernatorem grodzieñskim, kowieñskim
i wileñskim w okresie od 15.XI 1902 r. do 26 VIII 1904 r. Ksi¹¿ê specjalnie opóni³ objêcie
stanowiska ministra spraw wewnêtrznych (nast¹pi³o to 16(29) IX 1904 r. i powróci³ do Wilna,
aby namówiæ, z powodzeniem, szlachtê z guberni litewskich do uczestnictwa w uroczystoci
ods³oniêcia pomnika.
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sander Tyszkiewicz53, Meysztowicz54 i K. Skirmunt55: dwaj pierwsi w zrozumieniu swej ofiary i odpowiedzialnoci, trzeci niepotrzebnie t³umacz¹c siê
w Grodnie na zebraniu u Orzeszkowej z pope³nionej rzekomo omy³ki56 .
Wszyscy byli wyprowadzeni w pole przez rz¹dy zaborcze. W zupe³nie analogicznym po³o¿eniu znalaz³y siê ¿ywio³y zachowawcze ziemiañstwa w obecnej
dobie przedwyborczej: nie mog¹c rachowaæ na zdobycie odpowiedniej iloci
mandatów do izb prawodawczych, zagro¿eni wzmo¿on¹ parcelacj¹ przez Dyktaturê obecn¹, posz³y ¿ywio³y zachowawcze, ziemiañskie do Canossy, zapisuj¹c siê na listê nr 21, daj Bo¿e z lepszym powodzeniem ni¿ przed 25 laty57.
W danym wypadku mylnym by³oby t³umaczenie i¿ stanie w jednym szeregu z rozmaitymi wywrotowcami, innowiercami nie usuwa inicjatorów spod
hase³ odezwy Episkopatu, a lepiej by³oby milcz¹c przyznawaæ siê do motywów,
które tê drogê wskaza³y58. Tote¿ ceni¹c niepospolite zdolnoci ks. Janusza59
53 Hr. Aleksander Tyszkiewicz (18641944). We wrzeniu 1904 r. by³ on cz³onkiem Rady
Kowieñskiego Towarzystwa Rolniczego, na pocz¹tku 1905r. zosta³ jego wiceprezesem. E. Woyni³³owicz pope³nia b³¹d, hr. A. Tyszkiewicz nie by³ obecny na Placu Katedralnym w dniu 10(23) IX
1904 r. Prawdopodobnie b³¹d ten wynika³ z tego, ¿e on i 5 uczestników ods³oniêcia pomnika
otrzymali nied³ugo potem wysokie tytu³y dworskie.
54 Aleksander Meysztowicz, od powstania Kowieñskiego Towarzystwa Rolniczego 8(21)X
1900 r. do 27 II (12III) 1904 r. pe³ni³ funkcje wiceprezesa.
55 Konstanty Skirmunt (18661949), w okresie od kwietnia 1904 r. do koñca 1905 r. by³
wiceprezesem Grodzieñskiego Towarzystwa Rolniczego.
56 Konstanty Skirmunt, który na uroczystoæ wileñsk¹ specjalnie przyjecha³ z W³och, tak
pisa³ w swoich wspomnieniach (Moje wspomnienia 1866-1945. Wstêp i opracowanie Ewa Orloff,
Andrzej Pasternak, Rzeszów 1997), sta³o mi siê jasnym, ¿e konsekwencje naszego czynu bêd¹
ujemne [...] postanowi³em od razu postêpowaæ, t³umacz¹c nas, broni¹c, ale nie skrywaj¹c, ¿e
moglimy pope³niæ b³¹d (s. 30). O reakcji Orzeszkowej: by³a wyrozumia³a i co do mnie wierzy³a w czystoæ pobudek mojej tam bytnoci. Gdy z w³asnej inicjatywy, na zebraniu towarzyskim
u niej, tê sprawê nastêpnie poruszy³em, przyznaj¹c siê do b³êdu, ale t³umacz¹c swe pobudki,
zabra³a sama g³os, by mi powiedzieæ, ¿e w pe³ni mi wierzy, a doda³a, ¿e na jasnym tle ka¿da
nieznaczna nawet plama staje siê szczególnie widoczn¹ (s. 38).
57 Listy wyborcze nr 1,10,15,21 i 30 w wyborach z marca 1928 r. by³y listami rz¹dowymi
i prorz¹dowymi. Opowiedzenie siê Komitetu Zachowawczego (skupiaj¹cego Stronnictwo Chrzecijañsko-Narodowe, Polsk¹ Organizacjê Zachowawczej Pracy Pañstwowej i Stronnictwo Prawicy Narodowej) po stronie BBWR i obozu pomajowego, nie by³o Canoss¹ zachowawców  bo
zdecydowana ich wiêkszoæ nie by³a w konflikcie z Pi³sudskim (nawet po maju 1926 r.). By³o to
dobrze kalkulowane dzia³anie konserwatystów w celu zbli¿enia do obozu rz¹dowego go z zamiarem uczestnictwa w obozie w³adzy. Sarkazm E. Woyni³³owicza wynika³ z jego przewiadczenia
i¿ konserwatyci, szczególnie po uchwaleniu reformy rolnej, zamachu majowym i sprawie
genera³ów  id¹c na wspó³pracê z Pi³sudskim sprzeniewierzyli siê, jego zdaniem, kardynalnym
zasadom ruchu konserwatywno-zachowawczego.
58 List pasterski Episkopatu Polski podpisany przez biskupa Szel¹¿ka og³oszono 6 XII
1927 r. Jego g³ówn¹ ide¹ by³ apel o utworzenie wspólnego frontu katolickiego w zbli¿aj¹cych siê
wyborach. Zdaniem E. Woyni³³owicza obecnoæ partii konserwatywnych na prorz¹dowych listach wyborczych (g³ównie 1 i 21) razem z socjalistami i ugrupowaniami mniejszoci narodowych, wyklucza³o konserwatystów z grupy partii, których dotyczy³ list Episkopatu. Jego zdaniem lepiej by³oby przejæ do porz¹dku dziennego nad motywami poparcia Pi³sudskiego ni¿
zas³aniaæ siê domniemanymi wskazówkami kurii rzymskiej.
59 Ks. Janusz Franciszek Radziwi³³ (18801967), XII ordynat o³ycki, w³aciciel O³yki
i Nieborowa, wybitny polityk konserwatywny.
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i nie stawi¹c krzy¿yka nad jego polityczn¹ karier¹, przy tym jako dawnymi
stosunkami z Ojcem jego zwi¹zany i z nim te stosunki utrzymuj¹cy, szczerze
¿a³ujê i¿ ks. Janusz odezwê z dnia 8 lutego napisa³60. Mia³ zupe³ne prawo
zsy³aæ siê na rozgrzeszenie i probê biskupa Szel¹¿ka jako podpisanego na
orêdziu Episkopatu i stawiæ siebie na licie nr 1 na Wo³yniu dla wys³ania do
Sejmu choæ jednego Polaka z Kresów po³udniowych, lecz by³o b³êdem bardzo
ciê¿kim i na d³ugo do osoby ksiêcia przywi¹zanym, powo³ywanie siê na zakulisowe wskazówki rzekomo ze sfer watykañskich pochodz¹ce dla wyt³umaczenie postawienia swego nazwiska w Warszawie na licie nr 1, kiedy tam
zupe³nie inne motywy Ksiêciem kierowaæ musia³y61, o których je¿eli g³ono
mówiæ by nie wypada³o, dyskretnie zamilczeæ by nale¿a³o, a nie mieszaæ
sacrum cum Profana62.
Le¿ê w ³ó¿ku z racji brzêkniêcia nogi od dni 10, mam siê trochê lepiej,
lecz aby Sz. Rektor mia³ list wyraniej napisany, prosi³em ¿onê, aby by³a
moim sekretarzem. Oboje polecamy siê ³askawym wzglêdom Rektora Dobrodzieja, a ja go przepraszam za czas stracony w czytaniu listu znudzonego
le¿eniem cz³owieka.
13 luty 1928 r.

E. Woyni³³owicz

List nr 15. Wielce Szanowny Rektorze Dobrodzieju
Mo¿e bym jeszcze zwleka³ z podziêkowaniem Sz. Panu za przys³an¹ broszurê
Lui et moi63 gdybym nie szuka³ mo¿noci podzielenia siê z Sz. Panem
moim oburzeniem wobec tego faktu, którego terenem sta³a siê Warszawa
przy pogrzebie 3-ch robotników zabitych zawaleniem siê domu przy Placu
60 Owiadczenie ks. Janusza Radziwi³³a opublikowa³ Dzieñ Polski w numerze z 8 II 1927 r.
Pisa³ on: Prowadz¹c akcjê polityczn¹, która w rezultacie doprowadzi³a do stworzenia listy
niedwuznacznie popieraj¹cej rz¹d Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego, dwukrotnie w bie¿¹cym miesi¹cu zosta³em do tej roboty osobicie zachêcony przez najwy¿szy autorytet kocielny i to za
porednictwem powa¿nych osób, które mia³y szczêcie uzyskaæ prywatne pos³uchanie u Ojca
wiêtego Piusa XI, przy czym pad³y s³owa wyranego potêpienia prób rozbijania bloku popieraj¹cego rz¹d, przez nadu¿ywanie listu pasterskiego biskupów polskich.
61 E. Woyni³³owicz nie znaj¹c podstawowych motywów publikacji Owiadczenia ks.
J. Radziwi³³a, którym by³ zamiar zjednania konserwatystom, a tym samym ich propi³sudczykowskiemu kursowi w zbli¿aj¹cych siê wyborach  wahaj¹cych siê rodowisk zachowawczoklerykalnych i poprzez to os³abienie si³y endecji wykorzystuj¹cej w walce wyborczej apel
Episkopatu, s¹dzi³, ¿e Owiadczenie mia³o za cel tylko wzmocnienie pozycji ks. Janusza
Radziwi³³a.
62 Zdaniem E. Woyni³³owicza wystawienie ks. J. Radziwi³³a na licie nr 1 w Warszawie
wynika³o z jego ambicji politycznych i d¹¿enia partii konserwatywnych do uczestnictwa
w rz¹dach obozu pomajowego. Na krytykê natomiast, jego zdaniem, zas³ugiwa³o u¿ywanie
autorytetu papie¿a do tego rodzaju gry politycznej.
63 M. Zdziechowski, Lui et moi. Z przesz³oci i teraniejszoci, Przegl¹d Powszechny,
1926, nr 47.
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Starynkiewicza64. Pogrzeb mia³ charakter oficjalny, bo z przedstawicielami
magistratu, którzy szli na czele, pogrzeb urzêdowy w kraju katolickim, bez
udzia³u duchowieñstwa, prowadzi³ t³um przewa¿nie ¿ydowski, a¿ na cmentarz na Woli, w asycie sztandarów z napisami antypañstwowymi, nad grobem przemowy komunistów antyrz¹dowe i nastêpnie starcie siê zwolenników
i przeciwników mówców, Policji massa konnej i pieszej, która potrafi³a tylko
aresztowaæ pijanych osobników!!! . Czy¿by w Moskwie taka ceremonia bezwyznaniowa inaczej siê odby³a? Jedna jaskó³ka wiosny nie czyni, ale wiosnê
zapowiada, to by³a pierwsza próba demonstracji komunistycznej w Warszawie, wiêc zjawia siê te¿ zapytanie, dok¹d idziemy?, czy raczej dok¹d nas
prowadz¹ (szczegó³y Dzieñ Polski 1 kwietn [ia]1928r.). Z wielkim zajêciem
odczytywa³em Lui et Moi, jako ilustracjê pogl¹dów Sz. Pana sprzed 9-ma
laty, niewiele chyba by siê w nich zmieni³o gdyby Sz. Pan przedrukowa³
w 1928 r. Urok wielkiej przepotê¿nej zasobami bogatej natury Rossji, stanowi¹cej 1/6 czêæ wiata, której ludnoæ w dodatku ma zdolnoci kolonizacyjne
(Syberia, rednia Azja)  jest bardzo wielki, szczególnie dla Czechów, którzy
wszêdzie dostarczali elementu biurokratycznego uciskaj¹cego autochtonów
(jak ongi w Galicji). Wiêc mo¿e chcieliby zostaæ genera³gubernatorstwem
Bu³garzy i Serbowie, bo ju¿ przedsmak rz¹dów X. Czerkaskiego w 1878 r.65
poczuli, ale Czesi tylko by marzyli zaj¹æ te miejsca w Rosji, które dawniej
Niemcy zajmowali66. To wielkie pytanie, czy nie by³o b³êdem daæ zgin¹æ
Denikinowi i Wranglowi i mo¿e Mere¿kowski67 mia³ racjê, by Polacy szli na
Moskwê, aby tam porz¹dek zaprowadziæ, nie tak jak za Samozwañców, ale jak
niegdy Waregi to czynili i ostrzega³, ¿e to jedyna chwila historyczna, która siê
nie powtórzy, a jeli Polacy jej nie uchwyc¹  to sami za to odpokutuj¹.
Wci¹¿ jestem niezdrów  choroba ciê¿ka bo 81 rok zacz¹³em  to wyjadê
do Warszawy na dni parê, to znowu tydzieñ w ³ó¿ku pole¿ê, sclerosa poczê³a
mi siê od nóg, gdy dojdzie do g³owy, proszê wybaczyæ nastrojom. Z powodu
wi¹t nadchodz¹cych ¿yczê Szanownemu Rektorowi zdrowia do pracy i doczekania siê lepszych konjunktur. S³uga oddany.
1928 r. 2 kwietnia, Bydgoszcz

E. Woyni³³owicz

64 Uwagi E. Woyni³³owicza oparte s¹ na relacji Dnia Polskiego, 1928, nr 92 z 1 IV,
w której podkrelano, ¿e komunici wyzyskali tragiczny wypadek dla zbrodniczej agitacji [...]
agitatorzy komunistyczni wznosili has³a:  Niech ¿yje Lenin, Niech ¿yj¹ Sowiety, [...] Niesiono transparenty z napisami antypañstwowymi.
65 Ks. W³odzimierz Czerkasski (1824-1878), do swojej mierci by³ dowódc¹ rosyjskich
wojsk okupuj¹cych Bu³gariê na mocy pokoju w San Stefano (3 III 1878 r.).
66 W broszurze Lui et moi M. Zdziechowski niechêtnie wyra¿a³ siê o czeskiej, moskalofilskiej polityce panslawistycznej przed 1918r. i maj¹cej korzenie w panslawizmie, proradzieckiej
polityce Czechos³owacji w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Wyrazem niechêci do Czechów
by³o nieskrywane propagowanie oderwania S³owacji od Czechos³owacji i uzyskanie tym sposobem wspólnej granicy z Wêgrami.
67 Nie uda³o siê ustaliæ ród³a, z którego E. Woyni³³owicz zaczerpn¹³ tê wypowied Dymitra Mierie¿kowskiego (18651941) wybitnego rosyjskiego pisarza.
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Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

NARODOWE SI£Y ZBROJNE
WOBEC PODZIEMIA KOMUNISTYCZNEGO.
INSTRUKCJA WYWIADU Z 15 MARCA 1943 R.
W 1943 r. polski wysi³ek niepodleg³ociowy skierowany by³ nie tylko
przeciwko zewnêtrznym wrogom, ale tak¿e przeciw wszelkim wewn¹trzspo³ecznym, wewn¹trznarodowym si³om, których wizje programowe, jak i faktyczna dzia³alnoæ godzi³y w polsk¹ racjê stanu, a tym samym realizowa³y
cele polityki zagranicznej obcego, wrogiego pañstwa. W okupowanej przez
Niemców Polsce by³o to prosowieckie podziemie komunistyczne. Te w ca³ej
okaza³oci realizowa³o koncepcje militarne oraz polityczne nakrelone przez
Moskwê, zarówno w kwestii natychmiastowego, nie uwzglêdniaj¹cego polskich celów wojennych oraz oderwanego od za³o¿eñ sztabu Naczelnego Wodza i KG ZWZ  AK1, doprowadzenia do wybuchu antyniemieckiego powstania powszechnego, jak równie¿ w sprawie integralnoci terytorialnej i losów
powojennych. Przeciw takim postawom czynnie, zarówno na p³aszczynie
konfrontacji polityczno-propagandowej, jak równie¿ wywiadowczo-informacyjnej, a czasem i militarnej, wystêpowa³o polskie podziemie niepodleg³ociowe2.
W jego krêgach istnia³y doæ powa¿ne rozbie¿noci, nie tyle co do samej
oceny postawy K, ale co do form przeciwdzia³ania akcji komunistycznej3.
1 Zob. M. Ney-Krwawicz, Koncepcje powstania powszechnego na ziemiach polskich, [w:]
Operacja Burza i Powstanie Warszawskie 1944, pod red. K. Komorowskiego, Warszawa 2004,
s. 6495; idem, Koncepcje walki i powstania [w:] Armia Krajowa. Szkice z dziejów Si³ Zbrojnych
Polskiego Pañstwa Podziemnego, pod red. K. Komorowskiego, Warszawa 1999, s. 196232;
idem, Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach Sztabu Naczelnego Wodza i Komendy
G³ównej Armii Krajowej, Warszawa 1999.
2 Zob. Polskie Pañstwo Podziemne wobec komunistów polskich (19391945). Wypisy prasy
konspiracyjnej, oprac. K. Sacewicz, Olsztyn 2005; K. Sacewicz, Wspó³pracowaæ czy zwalczaæ?
Centralna prasa Polskiego Pañstwa Podziemnego wobec komunistów polskich (19391945), Olsztyn 2006, praca doktorska, msp.
3 Zob. K. Sacewicz, op. cit., s. 301 i n.
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O ile rodowiska ludowe, demokratyczne i lewicowe przejawia³y umiarkowane
stanowisko, to na bezkompromisowych pozycjach, oceniaj¹c jednoznacznie akcjê polityczno-militarn¹ PPR i GL jako wyraz zdrady narodowej, a tym samym
uznaj¹c koniecznoæ stosowania nawet metod fizycznej likwidacji komunistycznych struktur, trwa³o m.in. podziemie narodowe, szczególnie ONR-owskie Narodowe Si³y Zbrojne4. Postrzega³y one ZSRS oraz jego agendy na ziemiach
polskich, jako czynnik zagra¿aj¹cy niepodleg³oci, integralnoci terytorialnej
i suwerennoci Polski w nie mniejszym stopniu ani¿eli III Rzesza5. Konsekwencj¹ takiej by³y rodki usprawniaj¹ce w³asn¹ strukturê na wypadek konfrontacji z czynnikami K.
Przedmiotem opracowania jest dokument stanowi¹cy tajn¹ instrukcj¹
Centralnej S³u¿by Wywiadowczej NSZ z 15 marca 1943 r. okrelaj¹c¹ zasady
organizacji oraz wywiadu antykomunistycznego, który mia³ dostarczaæ kierownictwu organizacji informacje niezbêdne dla przeciwdzia³ania dzia³alnoci K. Dowodzi on rozeznania grup niepodleg³ociowych o dzia³alnoci
komunistów polskich i ich powi¹zañ sowieckich. Jest to tak¿e informacja
o przygotowaniu do zbli¿aj¹cego siê nieuchronnego konfliktu z prosowieckim podziemiem w momencie prze³omowym, tj. w okresie ostatecznej walki
o w³adzê i kszta³t powojennej Polski.
Dokument znajduje siê w zasobach Archiwum Akt Nowych w Warszawie6,
jak równie¿ w Instytutcie Pamiêci Narodowej w Gdañsku i Warszawie. Dotychczas nie by³ znany w obiegu naukowym7. Tekst opracowano zgodnie z zasadami
publikacji materia³ów ród³owych. Zachowana zosta³a oryginalna pisownia dokumentu (b³êdy stylistyczne, ortograficzne i rzeczowe zosta³y zasygnalizowane
oznaczeniem [sic!]). Wszystkie skróty rozwiniêto w kwadratowych nawiasach.
CSW/IV C.8

Do Of.[icerów] Inf.[formacyjnych] Okr.[êgów]

W za³¹czeniu przesy³am Instr.[ukcjê] K9 do wykonania.
Instrukcja ta jest cile tajna, jest ona przeznaczona dla Of. Inf. Okr.
i Pow.[iwatów] i podleg³ych im kierowników Sekcji K i tylko oni w zasadzie
maj¹ znaæ tê Instrukcjê w ca³oci.
4 Wytyczne akcji przeciwkomunistycznej [w:] Narodowe Si³y Zbrojne. Dokumenty, struktury, personalia, oprac. L. ¯ebrowski, t. 1, Warszawa 1994, s. 109112; Blok Henryka Glassa
wobec zagro¿enia sowiecko-komunistycznego na podstawie Planu C (padziernik 1943r.), oprac.
K. Sacewicz, Echa Przesz³oci 2007, t. 8, s. 221234; K. Sacewicz, op. cit., s. 306307, 311326.
5 Narodowe Si³y , s. 110.
6 Zob. AAN, Narodowe Si³y Zbrojne [dalej: NSZ], 207/3, Instrukcja wywiadu przeciw K,
15 III 1943r., k. 1519.
7 Wyj¹tek stanowi opracowanie Wydzia³u C MSW; zob. AIPN Gd, 0046/433, t. 1, Walka
Armii Krajowej i Delegatury Rz¹du z ruchem lewicowym (19391944), MSW C, Warszawa 1974,
s. 5869; IPN BU, 01435/16, s. 5869; Niemniej dostêpnoæ tego opracowania by³a ograniczona.
Ponadto w tym opracowaniu b³êdnie zakwalifikowano instrukcjê jako dokument KG AK, a nie NSZ.
8 Centralna S³u¿ba Wywiadowcza, Referat IV C  Antykomunistyczny, kierowany przez
Antoniego Szperlicha.
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Za udostêpnienie Instr.[ukcji] K innym osobom, odpowiedzialni s¹ osobicie Of. Inf. Wszystkie egzemplarze Instr. s¹ numerowane. Of. Inf. Okr.
sporz¹dzi wykaz egzemplarzy dostarczonych Of. Inf. Pow., Kier.[ierownikom]
Sekcji K i ewentualnie innym osobom, podaj¹c pseudo ka¿dej z tych osób
obok numeru dostarczonego jej egzemplarza. Oddawanie Instr. K do rak
agentów czy konfidentów jest zabronione. Wywiadowcy winni otrzymywaæ
jedynie wskazówki, wzglêdnie zapytania, na podstawie tej Instr. opracowane.
Do u¿ytku wszystkich cz³onków n.O.10, którzy maj¹ byæ u¿yci jako obserwatorzy w swych rodowiskach, opracowaæ nale¿y na podstawie Instr. K
specjaln¹ instrukcjê zawieraj¹c¹ konkretne wskazania i zapytania /dzia³
Instr. K/

mp. 15.III.43r.

Szef S.W.
/-/ Hubert11

0019112

CSW/IV C.
INSTRUKCJA WYWIADU PRZECIW K

I. Cele roboty K, niebezpieczeñstwo i koniecznoæ przeciwdzia³ania.
Utworzona przez wys³anników Kominternu i Sztabu G³ównego armii
czerwonej t.zw. Polska Partia Robotnicza, w skrócie PPR /oraz Gwardia Ludowa, jako organizacja wojskowo-bojowa/ otrzyma³a do spe³nienia zadanie13:
1/ wojskowe i 2/ polityczne.
9 Symbolem K oznaczano wszelkie sprawy zwi¹zane z dzia³alnoci¹ komunistów i próbami przeciwdzia³ania ich skutkom, podejmowanymi przez polskie podziemie niepodleg³ociowe. W instrukcji konspiracyjnej w sprawie K z 19 grudnia 1943 r. czytamy: Do spraw K
zaliczamy sprawy dotycz¹ce dzia³alnoci organizacji, ugrupowañ i oddzia³ów wojskowych, politycznych, które w dzia³alnoci swej wystêpuj¹ wrogo przeciwko legalnym w³adzom polskim [...]
wiadomie lub niewiadomie wspó³pracuj¹c: a) z ZSRR w kierunku zaprowadzenia ustroju
komunistycznego w Polsce i podporz¹dkowania Rosji; b) z miejscowymi organizacjami komunistycznymi w tym¿e celu; c) w wytworzeniu warunków, mog¹cych u³atwiæ realizacjê zadañ
i celów komuny; AIPN Gd, 0046/433, t. 1, Walka Armii Krajowej i Delegatury Rz¹du z ruchem
lewicowym, wyd. MSW, Warszawa 1974, s. 54; IPN BU, 01435/16, s. 54; ibidem, 0397/251, t. 1,
k. 112; AAN, Spo³eczny Komitet Antykomunistyczny Antyk [dalej SKA], 228/1-1, Instrukcja
w sprawach K i organizacji pokrewnych, 19 XII 1943r., k. 2; M. Malinowski, W. Poterañski,
Na marginesie archiwum tzw. Antyku, Nowe Drogi 1957, nr 9(99), s. 109.
10 Najprawdopodobniej: naszej organizacji lub narodowej organizacji.
11 Gostomski Wiktor (Hubert, Wiktor )  por. rez./mjr, prawnik, w okresie grudzieñ
1942 r.  grudzieñ 1943 r. szef Oddzia³u II Sztabu Dowództwa NSZ (Centralnej S³u¿by Wywiadowczej), w 1943 r. zamordowany przez Gestapo.
12 Nr egzemplarza instrukcji.
13 Na temat powstania i dzia³alnoci PPR, GL; zob. P. Gontarczyk, Polska Partia Robotnicza. Droga do w³adzy 19411944, Warszawa 2003.
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Ad. pkt. 1/.
a/ zorganizowaæ i prowadziæ akcjê dywersyjn¹ i sabota¿ow¹ na ziemiach
Polski, jako wspó³dzia³anie z armi¹ czerwon¹,
b/ przygotowaæ zbrojne powstanie polskie w momencie dogodnym dla Sztabu
sowieckiego,
c/ wspó³dzia³aæ z wywiadem wojskowym Sztabu sowieckiego.
Ad. pkt. 2/.
a/ urabiaæ przychylne nastroje do ZSSR14 i armii czerwonej,
b/ rozbiæ polski ruch niepodleg³ociowy,
c/ wyniszczyæ spo³eczeñstwo polskie /nie tylko [sic!] w rodowiskach inteligenckich, ale tak¿e wiejskich i robotniczych/ nara¿aj¹c je na represje niemieckie przez sta³e prowokacje /przygotowanie t.zw. powstania narodowego obok celów wojskowych  patrz wy¿ej  ma równie¿ cel polityczny, to
znaczy masowe wyniszczenie narodu polskiego/.
d/ przygotowaæ grunt do zmiany ustroju politycznego, spo³ecznego i gospodarczego w przysz³ej Polsce, w duchu ideologii komunistycznej,
e/ przygotowaæ siê do objêcia w³adzy w Polsce po upadku Niemiec, a¿eby
wcieliæ Polskê do Zwi¹zku Sowieckiego.
Z zadañ w³o¿onych na PPR, Gwardiê Ludow¹ i inne samodzielne grupy
komunistyczne widaæ jasno, jak wielkie niebezpieczeñstwo zagra¿a Polsce ze
strony Komuny.
Obowi¹zkiem wiêc wszystkich Polaków, kochaj¹cych sw¹ Ojczyznê i pragn¹cych Jej wolnoci, niepodleg³oci i potêgi jest prowadzenie nieub³aganej
walki z tym niebezpieczeñstwem to zn.[aczy] z Komun¹.
A¿eby walka by³a skuteczna, konieczne jest dok³adne poznanie wroga
i to nietylko [sic!] jego historii, struktury organizacyjnej i metod dzia³ania,
ale tak¿e wszystkich najdrobniejszych szczegó³ów. Pozwoli to z jednej strony
na przeciwdzia³anie propagandowe, z drugiej na sparali¿owanie w odpowiednim momencie wrogiej akcji.
Zbieraniem wiadomoci o wrogu zajmuje siê wywiad, który informuje
odpowiednie w³adze, powo³ane do kierowania walk¹ z wrogiem  st¹d te¿
wyp³ywa koniecznoæ zorganizowania sprawnie dzia³aj¹cego wywiadu przeciwkomunistycznego.
Poniewa¿ bez tych informacji, zbieranych przez wywiad, walka nie mo¿e
byæ prowadzona nale¿ycie i nie mo¿e zapewniæ zwyciêstwa, przeto praca
w wywiadzie jest tak¿e s³u¿b¹ ¿o³niersk¹, s³u¿b¹ zaszczytn¹, a czêsto niebezpieczniejsz¹ ni¿ s³u¿ba w polu.
II. Sekcje K.
W zwi¹zku z koniecznoci¹ zorganizowania specjalnego wywiadu przeciwkomunistycznego poleca siê natychmiastowe zorganizowanie:
1/ specjalnych Sekcji K na szczeblu Okr.[êgu] i Pow.[iatu] przeznaczonych
wy³¹cznie do spraw K
14

Zwi¹zek Socjalistycznych Sowieckich Republik.
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2/ specjalnych Brygad K jako organu wykonawczego na poszczególne rejony, dzielnice, orodki przemys³owe, osiedla robotnicze itp.
III. Zadania Sekcji K.
Zadaniem Sekcji K jest dok³adne i gruntowne rozpoznanie:
1/ PPR
2/ Gwardii Ludowej
3/ lenych grup K15
4/ organizacji sympatyzuj¹cych i wspó³pracuj¹cych z K
5/ wywiadu sowieckiego16
6/ oddzia³ów dywersyjnych sowieckich17
7/ innych oddzia³ów dywersyjnych, dzia³aj¹cych w danej miejscowoci
8/ nastrojów ludnoci miejscowej i jej stosunku do akcji K.
Rozpoznanie polega na ustaleniu : ad pkt. 1,2,3,4 
a/ systemu organizacyjnego: poznanie instrukcji, okólników, rozkazów itd.
/sk¹d pochodz¹, ³¹cznicy/
b/ sk³adu osobowego: Komitetów Okr.[êgowych], Komitetów Dzielnicowych, Komitetów Fabrycznych, Narodowych Komitetów Walki18 itd.
/funkcje, nazwiska policyjne, pseudonimy, adresy, rysopisy, charakterystyka/, czy maj¹ zorganizowan¹ ochronê osobist¹, czy nosz¹ broñ, jak¹
siê ciesz¹ opini¹, wp³ywy osobiste,
c/ zasiêgu terenowego i stanu ilociowego: rozmieszczenie jednostek organizacyjnych, liczebnoæ, personalia cz³onków, jakoæ /wartoæ  ideowi,
dla pieniêdzy, jak¹ maj¹ opiniê/, poziom wyrobienia politycznego, lokale
zebraniowe itd.
d/ dzia³alnoci poszczególnych jednostek organ.[izacyjnych]:
15 Mowa o oddzia³ach partyzanckich GL, jak równie¿ wszelkich czêsto na po³y bandyckich
formacjach lenych sympatyzuj¹cych z K b¹d do nich formalnie przynale¿nych oraz o zbrojnych grupach ¿ydowskich; szerzej zob. A. Pu³awski, Postrzeganie ¿ydowskich oddzia³ów partyzanckich przez Armie Krajow¹ i Delegaturê Rz¹du RP na Kraj, Pamiêæ i Sprawiedliwoæ 2003,
nr 2(4), s. 271-300.
16 Szerzej na temat problemu dzia³alnoci sowieckiego wywiadu w okupowanej Polsce;
zob. P. Wróbel, Wokó³ problemu rezydentury NKWD w getcie warszawskim, Pamiêæ i Sprawiedliwoæ 2005, nr 2(8), s. 197216; P. Ko³akowski, Dzia³alnoæ sowieckich s³u¿b specjalnych na
ziemiach polskich 19391945, Przegl¹d Wschodni 2000, z. 3(23), s. 499519; idem, NKWD
i GRU na ziemiach polskich 19391945, Warszawa 2002.
17 Szerzej na temat problemu dzia³alnoci sowiecko  komunistycznych formacji dywersyjno-partyzanckich; zob. A. Pu³awski, Sowiecki partyzant  polski problem, Pamiêæ i Sprawiedliwoæ 2006, nr 1(9), s. 217-253; K. Sacewicz, Obraz sowieckich akcji dywersyjnych w okupowanej
Polsce (19411943) na ³amach Biuletynu Informacyjnego, Echa Przesz³oci 2003, t. 4, s. 127151.
18 Narodowe Komitety Walki (NKW) w myli programowej PPR stanowi³y podstawê lansowanej przez ni¹ koncepcji jednolitego frontu narodowego; zob. Narodowe Komitety Walki,
Okulnik [sic!], 15 VI 1942, nr 7 [w:] Polska Partia Robotnicza. Dokumenty programowe 1942
1948, pod red. M. Malinowskiego, Warszawa 1984, s. 6769; Narodowe Komitety Walki, Trybuna Wolnoci, 1 VII 1942, nr 11 [w:] Publicystyka konspiracyjna PPR 19421945. Wybór artyku³ów, pod red. A. Przygoñskiego, t.: 1942, Warszawa 1962, s. 3941; Zadania Narodowych Komitetów Walki na wsi, Trybuna Ch³opska, 5 VII 1942, nr 5 [w:] Publicystyka..., t. 1, s. 5657; Na
temat reakcji Polski Podziemnej na koncepcjê NKW oraz o jej klêsce zob. K, Sacewicz, Wspó³pracowaæ , s. 265267; P. Gontarczyk, op. cit., s. 142143.
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politycznej: agitacja i werbunek, w jakich rodowiskach, jakimi metodami, has³a, z jakim skutkiem /przyczyny/ itd.
propagandowej: jakie kolportowane pisma /zapewniæ sobie regularny
dop³yw egzemplarzy/, w jakiej iloci, system kolporta¿u, sk¹d dostarczane, dok¹d wysy³ane, kolporterzy /nazwiska, adresy, rysopisy/, punkty rozdzia³u /adresy, czy s¹ chronione, jak/, regularnoæ dop³ywu, inna
bibu³a /komunikaty, odezwy, ulotki/, lokalna i zamiejscowa, czy s¹ drukarnie /adresy, obs³uga, ochrona/;
propaganda szeptana  w jakich rodowiskach, jakie has³a, kto nadaje,
kto rozpowszechnia itd.
wojskowo-bojowej: system organizacji, rozmieszczenie, stany ilociowe
w poszczególnych terenach /ofic.[erów], podofic..[erów], szeregowych
 przeszkolonych, nie/, nastroje w /oddzia³ach, poziom dyscypliny, wyszkolenie/ instrukcje i ich wykonanie, personalia dowódców /adresy,
nazwiska policyjne, pseudonimy, rysopisy, charakterystyka/, zaopatrzenie w broñ i amunicjê, rodzaj, iloæ, stan broni, gdzie zmagazynowana,
jak strze¿ona, kto konserwuje, kto dysponuje, sposób odbioru, sk¹d
nap³ywa /kto, od kogo, sposoby itd./, czy cz³onkowie org.[anizacji] wojskowej posiadaj¹ broñ osobist¹ /przy sobie czy w mieszkaniu/, plan
akcji wojskowej /instrukcje, rozkazy/ termin akcji, jakie przewidziane
obiekty, jakimi si³ami maj¹ byæ opanowane, przeciw komu akcja bojowa
ma byæ skierowana,
sabota¿owo-dywersyjnej: organizacja akcji sabota¿owo-dywersyjnej
w poszczególnych Dzieln.[icach] itd. dowódca, sk³ad, wyszkolenie, zaopatrzenie w broñ i rodki techniczne, plan akcji, konkretne zamierzenia i wykonanie /sabota¿ wielki, sabota¿ ma³y, akcje dywersyjne/, notowaæ wszystkie akty sabota¿owo-dywersyjne i sprawdzaæ, które s¹ dzie³em K
wywiadowczej: organizacja s³u¿by wywiadowczej, instrukcje, wykonanie, czy wyodrêbniony jest aparat wywiadowczy, czy nie, jaki element
/tak¿e personalia/, zadania, czym specjalnie siê interesuj¹, szczególnie
w stosunku do n.O. oraz innych polskich organizacji niepodleg³ociowych, wyniki /co wiedz¹/,
e/ ustalenie organizacji ³¹cznoci: jaki system ³¹cznoci /instrukcje, wykonanie/. Punkty, skrzynki, sk³adnice, ³¹cznicy /personalia, rysopisy/, jakimi pos³uguj¹ siê dowodami /szczególnie w ³¹cznoci dalekobie¿nej/
f/ ustalenie kontaktów z KPD19 /niemieckimi komunistami/: przez kogo
/personalia, adresy/ jak¹ utrzymuj¹ ³¹cznoæ, ewent.[ualnie] zale¿noæ,
zakres wspó³pracy, jej metody, realizacja20,
19

Kommunistische Partei Deutschland (Niemiecka Partia Komunistyczna).
Wart podkrelenia jest fakt, ¿e na mo¿liwoæ wspó³pracy na linii PPR  KPD wskazywa³y w okresie 1941-1942 raporty wywiadowcze oraz publikacje prasowe niepodleg³ociowego
podziemia; szerzej K. Sacewicz, Wspó³pracowaæ , s. 131135; Z kolei pod koniec 1942 r.
20
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g/ ustalenie kontaktów z organizacjami polskimi: z jakimi, przez kogo
/personalia, adresy/, ³¹cznoæ, na jakiej p³aszczynie, zakres wspó³pracy,
metoda, realizacja,
h/ ustalenie stan finansowego: jakimi rozporz¹dzaj¹ funduszami /ogólnie
i w poszczególnych wypadkach/, sk¹d je otrzymuj¹ /ród³a/, jakimi drogami, sposób zdobywania pieniêdzy we w³asnym zakresie, organizacja
/sk³adki, ofiary, wymuszenia, grabie¿e/, wyniki.
ad pkt. 5.
a/ ustalenie komórek wyw.[iadu]  sow.[ieckiego], b/ organizacja, c/ instrukcje, d/ zadania, e/ wspó³praca z org.[aniazacjami] K, f/ kontakty
z org. polskimi /przez kogo, w jaki sposób/, g/ kontakty z Niemcami, h/
zasiêg wp³ywów a mo¿liwoci, i/ metody pracy, j/ wyniki /co wiedz¹,
jakie maj¹ macki/, k/ ³¹cznoæ, finanse, wyposa¿enie /dok¹d i jak przekazuj¹ materia³, sk¹d jak i ile maj¹ pieniêdzy, czy posiadaj¹ radioaparaty, jakimi dokumentami siê pos³uguj¹, l/ element ludzki /personalia,
rysopisy, charakterystyka/.
ad pkt. 6.
a/ ustalenie organizacji, b/ stanu ilociowego /ofic[erowie], podofic[erowie],
szereg[owi]/, c/ uzbrojenie /w jaka [sic!] broñ, amunicjê itd./, d/ zaopatrzenie, e/ ³¹cznoæ, f/ uzupe³nienie /w jaki sposób/, g/ rozmieszczenie, h/
sekcje /sabota¿owo  dywersyjne, rabunkowe, polityczno  propagandowe/, i/ stosunek do Niemców, wojska, policji, ¿andarmerii /ofic. i szereg/,
j/ stosunek do ludnoci /z uwzglêdnieniem poszczególnych narodowoci,
k/ ewentualna ³¹cznoæ z organ.[ami] K, l/ stosunek ludnoci /poszczególnych narodowoci/ do oddzia³ów sowieckich, ³/ kontrakcje niemieckie.
ad pkt. 7.
ustalenie jak do pkt. 6 ze specjalny uwzglêdnieniem band ¿ydowskich oraz
sposobów werbunkowych do oddzia³ów dywers.[yjnych] i wyników.
IV. Organizacja s³u¿by K.
1/ Za ca³okszta³t pracy odpowiedzialny jest Of. Inf. Okr., który wyznacza
Szefa Sekcji K
2/ Szef Sekcji K podleg³y jest organizacyjnie Ofic. Inf. Okr., merytorycznie
Szefowi Wydzia³u K w CSW.
Uwaga: przy obsadzaniu tego stanowiska staraæ siê o fachowca, a wiêc kogo
z policji politycznej, wydzia³u bezpieczeñstwa ¿andarmerii, prokuratury.
3/ Szefowi sekcji K w Okr. podlegaj¹ brygady K w danym Okr. oraz
referenci K w Plac.[ówkach] Powiat.[owych], tym za skolei [sic!] brygady K na terenie Powiat.[u]
i w pocz¹tkach 1943 r. sprawa relacji niemiecko (volksdeutschów)  komunistycznych ponownie
pojawi³a siê w podziemnym obiegu; zob. AAN, Armia Krajowa, 203/III134, Sytuacja w ruchu
komunistycznym /XI 1942r./, k. 7; Czerwoni volksdeutsche, Wolna Polska, 1 I 1943, nr 48(83);
O jednoæ robotnicz¹, Walka Ludu, 5 I 1943, nr 1; Czerwoni Volksdeutsche, Biuletyn Informacyjny, 7 I 1943, nr 1(156); K. Sacewicz, Wspó³pracowaæ , s. 288289.
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4/ Do obowi¹zków Szefa Sekcji K w Okr. nale¿y miêdzy innymi:
a/ kierowanie i kontrolowanie s³u¿by K na terenie Okr.,
b/ zbieranie i segregowanie materia³ów oraz opracowanie raportów okresowych,
c/ opracowywanie zadañ dla s³u¿by K w Okr.
d/ wykonywanie wszelkich poleceñ Szefa W-³u K w CSW oraz Of. Inf.
Okr., przeprowadzanie zleconych zadañ i opracowywanie raportów specjalnych,
e/ organizowanie brygad K, powiêkszanie sieci agentów, nawi¹zywanie
i utrzymywanie kontaktów itp.
f/ prowadzenie miejscowego archiwum K
g/ czuwanie nad bezpieczeñstwem s³u¿by K
5/ Raporty okresowe /wraz z materia³ami dowodowymi, prasa, ulotki/ przesy³a Szef Sekcji K w Okr. za porednictwem Of. Inf. Okr. do CSW co dwa
tygodnie, to znaczy na 1- go i 15- go ka¿dego miesi¹ca.
V. Finanse.
Preliminowane i wydatkowane sumy na s³u¿bê K winny byæ w preliminarzu Okr. i Pow. wyodrêbnione. O brakach w dziedzinie finansowej meldowaæ Centrali.
VI. Dobór ludzi.
1/ Dobrego wywiadowcê powinny cechowaæ: z jednej strony du¿y rozwój umys³owy, bystroæ i przytomnoæ umys³u, zimna krew, opanowanie, spryt,
umiejêtnoæ obserwowania i dostosowania siê do ró¿norodnych warunków,
szybka orientacja  z drugiej strony rzetelnoæ, obowi¹zkowoæ, uczciwoæ,
hart woli, wiernoæ, odwaga i pewna determinacja.
2/ Wyszukiwanie odpowiadaj¹cych powy¿szym wymaganiom pracowników
nastrêcza niew¹tpliwie kierownictwu du¿e trudnoci, b³êdy s¹ wiêc niestety nieuniknione. A¿eby wiêc doprowadziæ do minimum procent pomy³ek
nale¿y kierowaæ siê zasad¹: szukaæ powoli. Nale¿y wiêc przedewszystkim
[sic!] poznaæ ¿ycie upatrzonego na wywiadowcê, charakter, moralnoæ,
zdolnoci, zasiêg stosunków i wp³ywów, pogl¹dy polityczne i ród³a utrzymania. Maj¹c te dane w rêku ostateczn¹ decyzjê oprzeæ na osobistym
wra¿eniu, jakie kandydat robi na werbuj¹cym.
3/ Po dokonaniu werbunku nale¿y przeprowadziæ rozmowê wstêpn¹, zaznajamiaj¹c¹ i wprowadzaj¹c¹ w istotê pracy i teren, a nastêpnie daæ dok³adne
instrukcje, dotycz¹ce pracy oraz zachowania siê na wypadek aresztowania
i w czasie ledztwa.
Ponadto nale¿y bezwzglêdnie ustaliæ z wywiadowc¹ ³¹cznoæ, a¿eby
w jedn¹ stronê materia³  a w drug¹ polecenia szybko dochodzi³y, przy
zachowaniu maximum bezpieczeñstwa. Systemy ³¹cznoci musz¹ byæ tak
skonstruowane, a¿eby gwarantowa³y bezpieczeñstwo ca³oci pracy i poszczególnych cz³onków na wypadek dekonspiracji jednego z nich.
VII. Metody pracy.
1/ Wskazania: a/ Ofic. Inf. Okr. zarz¹dzi dostarczenie s³u¿bie K wszelkich
ladów, celem rozpracowania. W zwi¹zku z tym wszyscy wywiadowcy
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otrzymaj¹ instrukcjê poszukiwania takich ladów. b/ Ofic. Inf. Okr. porozumie siê z Komendantem Okr. w sprawie zarz¹dzenia, aby wszyscy
cz³onkowie n.O. interesowali siê robot¹ K i meldowali spostrze¿enia
/instrukcja ogólna w sprawie K dla wszystkich cz³onków n.o./ c/ wszelkie
uzyskane lady s³u¿ba K wykorzysta do dalszej pracy. ¯aden lad nie
mo¿e byæ zaniedbany, ani stracony.
2/ Wskazania ogólne:
Najskuteczniejsz¹ metod¹ jest wywiad g³êboki, to znaczy wtyczki i podrzuty /posiadania kogo w K wzglêdnie podrzucenie do K/.
a/ szukaæ i anga¿owaæ ludzi, ju¿ wci¹gniêtych w robotê K, staraj¹c siê
dotrzeæ do centrów roboty K. Upatrzonego dzia³acza K nale¿y poddaæ gruntownej i wnikliwej obserwacji. Poznaæ cechy osobiste, warunki
i tryb ¿ycia, stosunki i upodobania, wady charakteru, u³omnoci,
a zw³aszcza na³ogi. Poznanie upodobañ, s³aboci, na³ogów  poci¹g do
kobiet, kart, alkoholu, ¿¹dza pieniêdzy, nienawiæ, chêæ zemsty  stwarza wyj¹tkowo du¿o mo¿liwoci do opanowania danego osobnika, zwi¹zania i utrzymania w rêku, a wiêc w konsekwencji do eksploatowania,
¿¹dania dostarczania materia³ów, zdradzania tajemnic itd. Groba, wymuszenie i pieni¹dze s¹ jednymi z najskuteczniejszych rodków otrzymania wiadomoci, pozyskania piewaj¹cego wspó³pracownika.
rodki te jednak nie zawsze musz¹ i powinny byæ stosowane. Mo¿na
bowiem w odniesieniu do ofic.[erów] Gwardii Ludowej zastosowaæ
i inne  przekonaæ i pozyskaæ na p³aszczynie ideowej przy ewentualnym zastosowaniu tak¿e odpowiedniego poparcia /organ.[izacyjnego]
i materialnego/.
b/ wciskaæ swoich ludzi do K, gdzie tylko s¹ szanse, ¿e podrzutek mo¿e
wnikn¹æ g³êbiej do organizacji. Musz¹ to byæ ludzie pewni ideowo, wyrobieni ¿yciowo, o mocnym charakterze, zdecydowani, odwa¿ni, a przytym [sic!] inteligentni, sprytni, obdarzeni dobr¹ pamiêci¹. Po¿¹dane
a¿eby byli nie obarczeni rodzin¹ i pochodzenia proletariackiego, lub
mog¹cy to sfingowaæ.
Wywiadowca id¹cy na podrzutka zrywa kontakty z n.O., ³¹cznoæ
utrzymuje tylko z bezporednim szefem /którego nazwiska i adresu nie
powinien znaæ/, a kontakty z przyjació³mi i rodzin¹ musz¹ byæ odpowiednio zamaskowane. Wywiadowca musi iæ na robotê pe³n¹ par¹ dla
K /przynajmniej pozornie/, nie uchylaæ siê od niczego, a¿eby pozyskaæ
zaufanie. Celem bowiem jest dojcie jak najwy¿ej w hierarchii partyjnej. Wywiadowca musi mieæ zapewnienie, ¿e bêdzie kryty.
3/ Uzupe³nienie:
Uzupe³nieniem wywiadu g³êbokiego jest obserwacja:
a/ stworzyæ mo¿liwie najgêstsz¹ sieæ obserwacyjn¹ w zak³adach przemys³owych i rzemielniczych oraz w innych zak³adach pracy, w osiedlach
robotniczych, w robotniczych dzielnicach mieszkaniowych, skupiskach
wysiedleñców, barakach dla bezdomnych, w biedniejszych wsiach i kolo-
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niach. Specjaln¹ uwagê zwróciæ nale¿y na zak³ady u¿ytecznoci publicznej  elektrownie, gazownie, wodoci¹gi, kanalizacjê, rzenie, tramwaje,
koleje, kolejki itd. Przeszkoliæ obserwatorów wg. wskazówek zawartych
w cz. II nin.[iejszej] instrukcji.
b/ podaæ obserwacji:
organ[izacje] socjal.[istyczne] zw³aszcza P.S21. /Robotnik22, Barykada
Wolnoci23/
dzia³aczy socjal.[istycznych] znanych z sympatii do K lub szczególnego
radykalizmu
radykalnych libera³ów, zw³aszcza pochodzenia ¿ydowskiego
ukrywaj¹cych siê ¿ydów [sic!] /meldowaæ wszelkie dane/
c/ obserwacja uliczna /t.zw. cynk/
osób podejrzanych
znanych dzia³aczy K
osób, lokali, punktów nadanych przez wywiad g³êboki, celem uzyskania
dalszych ladów lub informacji
d/ nale¿y przeszkoliæ specjalne zespo³y do obserwacji ulicznej pod kierunkiem fachowca /np. z policji ledczej/
e/ do obserwacji ogólnej nale¿y wykorzystaæ wszystkich cz³onków n.O.
i sympatyków, zainteresowaæ ich t¹ prac¹, podkreliæ jej wagê itd.
f/ do obserwacji ulicznej wybieraæ ludzi m³odych, zdrowych, silnych, maj¹cych du¿o czasu, o szarej powierzchownoci, ostro¿nych, obdarzonych
sprytem, znaj¹cych teren.
Unikaæ zapaleñców.
Uwagi ogólne
a/ pamiêtaæ, ¿e K ma bardzo dobry kontrwywiad, ka¿dy nowy bêdzie
wiêc dok³adnie obw¹chany, tote¿ nie podawaæ fa³szywych danych,
gdy¿ mog¹ byæ sprawdzane.
b/ ka¿dy wywiadowca musi byæ odpowiednio przeszkolony. Dok³adnie pouczyæ zadaniach, metodach pracy, rodkach zabezpieczenia przed dekonspiracj¹ (we w³asnym interesie) dok³adnie ustaliæ ³¹cznoæ.
c/ instrukcji pisemnych agentom nie dawaæ do rêki, zw³aszcza tkwi¹cych
ju¿ w K
21

Polscy Socjalici.
Robotnik  dwutygodnik, czo³owy organ PS powsta³y w 1942 r. w wyniku po³¹czenia
Barykady Wolnoci z Gwardi¹. Pismo redagowali kolejno: Stanis³aw Chudoba, od lipca do
sierpnia 1942 r.  Józef Fell, od wrzenia do listopada 1942 r.  W³adys³aw Jakubowski, od
listopada 1942 r. do marca 1943 r.  Teofil G³owacki; T. G³owacki, Prasa lewicy socjalistycznej
w okresie okupacji hitlerowskiej w Polsce, Rocznik Biblioteki Narodowej 1967, t. 3, s. 306;
szerzej zob. J. Mulak, Prasa RPPS i kolporta¿ jej w czasie okupacji, Rocznik Historii Czasopimiennictwa Polskiego 1986, t. 3, z. 2, s. 162182.
23 Barykada Wolnoci czo³owy organ lewicowych socjalistów, redagowany przez komunizuj¹cego Stanis³awa Duboisa i Stanis³awa Chudoby. W raportach agend Polski Podziemnej
postrzegany jako organ bolszewizuj¹cy; zob. AAN, Delegatura Rz¹du RP na Kraj, 202/II22,
Charakterystyka organizacji politycznych, 1 VI 1942 r., k. 56, 58.
22
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VIII. Szkolenie wywiadowców, kierowanie i kontrola
1/ Jako materia³u szkoleniowego nale¿y u¿ywaæ instrukcjê ogóln¹ i instrukcjê niniejsz¹. Ponadto obszernie pouczyæ o celach i zadaniach oraz niebezpieczeñstwie zagra¿aj¹cym Polsce ze strony K. Podkreliæ niebezpieczeñstwo roboty wywiadowczej w K oraz jej donios³oæ, dalej za, wynikaj¹c¹
st¹d potrzebê absolutnej dyskrecji i ostro¿noci oraz dok³adnoci, cis³oci
i wnikliwoci.
2/ Zadania podawaæ w miarê rozwoju pracy, kierowaæ prac¹ wywiadowcy,
pomagaæ mu w niej stale. Zwracaæ uwagê na rzeczy specjalnie wa¿ne
i interesuj¹ce. Wymagaæ stale danych konkretnych.
3/ Nie dawaæ zadañ ogólnych, chyba, ze ludziom bardzo wyrobionym w tej
pracy.
4/ Otaczaæ wywiadowców opiek¹, interesowaæ siê ich ¿yciem. Ludziom zdolnym i ofiarnym, daj¹cym dobre wyniki, a znajduj¹cym siê w trudnych
warunkach materialnych pomagaæ finansowo.
5/ Mniej pewnych agentów stale kontrolowaæ. Poddaæ delikatnej obserwacji,
czy nie pracuj¹ na dwie strony.
6/ Wywiadowcy na K nie mog¹ wiedzieæ nic o n.O. Znaæ mog¹ tylko swego
bezporedniego prze³o¿onego t.zw. Kier. Brygady, lub innego wywiadowcê,
który kieruje jego prac¹ oraz instrukcje potrzebne do pracy. Nie mog¹
znaæ wy¿szych prze³o¿onych i innych wywiadowców, prócz tych, z którymi
razem przeprowadzaj¹ jakie zadania.
IX. Instrukcje dla wywiadowców i obserwatorów
1/ Pierwszym zadaniem wywiadowcy jest zapoznanie siê z has³ami, programem, organizacj¹ i metodami prac grup komunistycznych wszelkiego rodzaju, a zw³aszcza PPR /Polska Partia robotnicza [sic!]/ i Gwardii Ludowej. Wobec tego, ze komuna maskuje siê doæ cile pozorami akcji czysto
niepodleg³ociowej, nale¿y w razie w¹tpliwoci, czy dany osobnik, lub akcja
jest komunistyczna, traktowaæ j¹ jako tak¹ i przedstawiæ kierownikowi.
2/ Po trzymaniu zadania wywiadowca winien przede wszystkim stworzyæ
sobie tak¹ pozycjê dla swej pracy, a¿eby pod ¿adnym pozorem nie wzbudzaæ podejrzenia, ¿e prowadzi akcjê wywiadowcz¹. Pozycj¹ taka mo¿e byæ
np. przynale¿noæ do organizacji zawodowej, /jeli taka istnieje/ interesy
handlowe, lub bli¿sze stosunki towarzysko  przyjacielskie w interesuj¹cym nas rodowisku.
3/ W szczêliwej sytuacji znajduje siê wywiadowca, który zna teren, zorientowany jest w nastrojach i sympatiach politycznych. Znacznie trudniej jest
rozpocz¹æ pracê na terenie ma³o, lub prawie wcale nie znanym. W takim
wypadku przede wszystkim nale¿y odegraæ komediê, ¿e jest siê w niczym
nie zorientowanym, ¿e nie jest siê zwolennikiem, czy sympatykiem ¿adnego ugrupowania, ¿e wszystko co mówi¹ przyjmuje siê za prawdê. Nale¿y
wiêc s³uchaæ, skrzêtnie notowaæ, naturalnie pocz¹tkowo w pamiêci, a dopiero w domu na pimie  co, kto i gdzie mówi, a samemu milczeæ. Mieæ
uszy i oczy otwarte, a usta zamkniête.
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4/ Obserwacja bierna
Przyjmuj¹c tak¹ pozycjê nale¿y zwróciæ uwagê na wszystkich ludzi z otoczenia /miejsce pracy, towarzystwo itp./ Wy³owiæ naprzód ruchliwszych,
gadaj¹cych i agituj¹cych. Zbli¿yæ siê do nich, poznaæ ich tryb ¿ycia, warunki domowe, materialne, ród³o dochodu, znajomych, przyjació³ oraz s³aboæ
charakteru. Wzbudziæ w nich zaufanie, wkraæ siê w ich ³aski. S³uchaæ,
potakiwaæ, ganiæ razem z nimi, wreszcie schlebiaæ  jeli sytuacja tego
wymaga, byæ potulnym, innym znów razem  odwa¿nym, bojowym, lecz
nigdy nie ci¹gaæ na siebie uwagi.
Dziêki tej taktyce, której zreszt¹ nigdy nie mo¿na uj¹æ w jaki sztywny
szablon i cis³e instrukcje, a któr¹ nale¿y stosowaæ kieruj¹c siê intuicj¹
i wyczuciem, otrzyma siê na pewno cenne wiadomoci o danym osobniku,
o rodowisku i stosunkach w nim panuj¹cych itd. Otrzyma siê te¿ prawdopodobnie propozycjê wst¹pienia do organizacji. Nie nale¿y nigdy zbytnio
anga¿owaæ siê bez wyranego rozkazu kierownika, a¿eby na wypadek
polecenia zabraniaj¹cego wst¹pienie do organizacji nie utraciæ kontaktu
i zaufania.
5/ Obserwacja ruchliwszych jednostek w danym rodowisku, czy w danym
terenie zaprowadziæ mo¿e dalej i g³êbiej do tych jednostek, czy komórek,
które s¹ g³êboko zakonspirowane, a wiêc najwa¿niejszych.
6/ Przy minimalnym wzbudzeniu do siebie zaufania nie jest rzecz¹ trudn¹
otrzymywaæ prasê i bibu³ê podziemn¹  uwa¿aæ kto j¹ rozdaje, kto przynosi itd. Zwracaæ uwagê czy s¹ wypadki odosobnione, czy powtarzaj¹ siê
stale w pewnych okresach.
7/ Nale¿y równie¿ zwracaæ uwagê, kto ma zbyt wiele pieniêdzy, jak na swoje
zarobki, sk¹d je ma, z kim utrzymuje bli¿sze kontakty, czy tylko w miejscu
pracy, czy tak¿e prywatnie, kto i jak czêsto u kogo bywa, czy s¹ jakie
sta³e terminy, czy bywaj¹ jakie liczniejsze zebrania, kto na nich bywa, czy
bywaj¹ ci sami, jak czêsto, czy s¹ sta³e pory i co siê tam robi. Do kogo
(i mo¿liwie kto) przyje¿d¿aj¹ znajomi, sk¹d i znów  czy odbywa siê to
w jakich sta³ych powtarzaj¹cych siê terminach. Kto wyje¿d¿a, dok¹d,
przypadkowo, czy w jakich okrelonych terminach.
8/ Kto robi sabota¿ i dywersjê, gdzie  charakterystyki osób, ich przekonana
polityczne itd.
9/ Kto i co mówi o:
ZSRR
armii czerwonej i jej sukcesach na froncie
koniecznoci zbrojnego oporu
powstania i walce czynnej
biernoci polskich organizacji niepodleg³ociowych i krajowego przedstawicielstwa Rz¹du londyñskiego
taktyce aliantów
mo¿liwoci przyjcia bolszewików
¯ydach
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faszystach polskich
niesprawiedliwoci spo³ecznej
Polsce Ludowej
10/ Jakie s¹ ogólne nastroje w danym rodowisku, jaki stosunek do Sowietów, do komuny, do Rz¹du londyñskiego, do idei powstania, do ustroju
przysz³ej Polski.
11/ Prowokacja
Chc¹c uzyskaæ informacje na tematy poruszone w pkt. 9 oraz szereg
innych podobnych, nale¿y podsuwaæ w rozmowach te tematy, sugerowaæ
je, stwarzaæ pozory, ¿e siê jest zwolennikiem PPR-u itp. Mo¿na równie¿
dopuszczaæ ró¿ne pisma i ulotki PPR /Trybuna Wolnoci24, Barykada
Wolnoci/ i obserwowaæ, jaki wywo³uj¹ oddwiêk, jak siê do nich ustosunkowuj¹.
Uwaga: prowokacji nie mog¹ stosowaæ ludzie znani poprzednio z odmiennych przekonañ.
12/ Meldunki
G³ównym obowi¹zkiem wywiadowcy jest donosiæ o wszystkim co jest mu
znane, o wszystkim co przypuszcza, ale nie wolno nigdy informowaæ
fa³szywie.
13/ Zbieraæ konkretne dowody, zw³aszcza na pimie /fotografie/ czêsto bowiem materia³ s³owny jest wadliwy i niewystarczaj¹cy.
14/ Meldunek musi byæ sk³adany obowi¹zkowo na pimie /pisaæ czytelnie/
zaopatrzony w datê, miejsce i czas obserwacji, podpisany znakiem wywiadowcy.
15/ Meldunek musi byæ aktualny, treciwy i rzetelny, fakty podane cile, bez
upiêkszeñ i w³asnych wniosków. Uk³ad meldunku winien byæ przejrzysty,
aby czytaj¹cy móg³ odró¿niæ
a/ co wywiadowca osobicie stwierdzi³
b/ co tylko s³ysza³ /od kogo, w jakich okolicznociach, gdzie, kiedy/
i wreszcie
c/ jaka jest opinia wywiadowcy, jego przypuszczenia, wnioski oraz dowody stwierdzaj¹ce ich prawdziwoæ. Wnioski w³asne musz¹ byæ oparte
na cis³y rozumowaniu i wytrwalej obserwacji, bez fantazjowania.
16/ Meldunki /nazwiska i adresy pisaæ kluczem/ oraz dowody zabezpieczeæ
przed mo¿liwoci¹ wpadki.
ród³o: AAN, NSZ, 207/3, k. 1519, maszynopis; AIPN Gd, 0046/433, t. 1, Walka Armii Krajowej
i Delegatury Rz¹du z ruchem lewicowym (19391944), MSW C, Warszawa 1974, s. 5869;
IPN BU, 01435/16, s. 5869.

24 Trybuna Wolnoci  dwutygodnik teoretyczno-programowy, naczelny, centralny organ
prasowy KC PPR, wydawany w Warszawie od lutego 1942 r. do lipca 1944 r. Od sierpnia 1944 r.
wydawany w Lublinie. Nak³ad pisma siêga³ 7 tys. egzemplarzy. Kolejnymi redaktorami organu
byli: Zygmunt Jarosz, Andrzej Weber, Jerzy Morawski, Boles³aw Bierut; J. Jarowiecki, J. Myliñski, A. Notkowski, Prasa Polska 19391945, Warszawa 1980, s. 104105.
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W 90. ROCZNICÊ ODZYSKANIA NIEPODLEG£OCI

M£ODZIE¯ PODZAMOJSKA W 1918 ROKU.
Z TRADYCJI RODZINNYCH
Na pocz¹tku kilka s³ów o korzeniach mojej Matki. Jej dziadek, Marcin
Paczos, rzemielnik wiejski w powiecie bi³gorajskim, uczestniczy³ w bitwie
 jak mówiono wówczas  z Moskalami 3 wrzenia 1863 r. pod Panasówk¹
ko³o Zwierzyñca. Istnieje tam pomnik ufundowany w okresie miêdzywojennym. Syn Marcina, Micha³ Paczos, mój dziadek, organista w Dzierzkowicach
ko³o Kranikia, samouk, zaanga¿owa³ siê w dzia³alnoæ narodowo-uwiadamiaj¹c¹ miejscowego w³ociañstwa. Aresztowany w 1905 r., kilka tygodni
odsiedzia³ w janowskim wiêzieniu wraz z liczn¹ grup¹ lubelskich ch³opów.
Sporz¹dzone po wypuszczeniu ich na wolnoæ tabbleu, zosta³o opublikowane
w 1939 r. w Tece Zamojskiej. Widzimy na nim tak¿e Micha³a Paczosa1. Po
wyjciu z wiêzienia nie przesta³ dzia³alnoci politycznej i obywatelskiej. M.in.
domaga³ siê za³o¿enia w Janowie Lubelskim czteroklasowej Polskiej Szko³y
Filologicznej, upomina³ siê o polsk¹ ksiêgarniê. W Dzierzkowicach stan¹³ na
czele ko³a Polskiej Macierzy Szkolnej, licz¹cego 35 cz³onków; skutecznie wal1 Z. Klukowski, Proces polityczny w³ocian gminy Radecznica, pow. zamojskiego w latach
19061907, Teka Zamojska, 1939, nr 1, s. 2535. Jeden z aresztowanych, Piotr Podobiñski,
organista we Frampolu, po latach tak¿e w parafii w. Piotra i Paw³a w Lublinie, w nastêpuj¹cy
sposób dzieli³ siê wspomnieniami: Wiêkszoæ wiêniów zosta³a skazana za walkê o jêzyk polski
w gminie. Jako wspomnienie z wiêzienia zaznaczam, ¿e zorganizowa³em chór, piewalimy na
nabo¿eñstwach w kaplicy nawet pieni patriotyczne »Bo¿e Ojcze«, »Z dymem po¿arów«, czym
pobudzilimy wszystkich do wiêkszej jednoci i patriotyzmu; naczelnik wiêzienia na razie nie
czyni³ przeszkód, póniej zabroniono piewaæ w kaplicy. ¯ycie w wiêzieniu zosta³o tak zorganizowane, ¿e wiatlejsi prowadzili kurs z historii Polski i niektórzy w³ocianie dowiedzieli siê, za co
odbywaj¹ karê. Ka¿dy w³ocianin wychodzi³ wiêcej uwiadomiony i utwierdzony w walce
o Polskê.

304

Janusz Jasiñski

czy³ o spolszczenie gminnych w³adz samorz¹dowych. Znajdowa³ siê pod wp³ywem Józefa Nakoniecznego, dzia³acza Stronnictwa Demokratyczno-Narodowego, pos³a do Dumy Rosyjskiej w 1906 r. i po raz drugi do III Dumy w 1907 r.2
Mojej Matce imponowa³ przede wszystkim z tego powodu, ¿e do tak wielkiego
znaczenia politycznego doszed³ drog¹ w³asnej pracy samokszta³ceniowej. Jeden
z podopiecznych dziadka, wójt z Dzierzkowic, Kazimierz Wojtaszek, zosta³
pos³em do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r., ale nie z ramienia endecji, lecz
PSL Wyzwolenie, za co w specjalnym licie podziêkowa³ dziadkowi. Zreszt¹
i dziadek zmieni³ pogl¹dy, zbli¿y³ siê do PPS i Pi³sudskiego.
Pod koniec 1906 r. przeprowadzi³ siê do miejscowoci Sitaniec ko³o Zamocia, gdzie tak¿e pe³ni³ funkcjê organisty; nale¿a³ tam do za³o¿ycieli Zwi¹zku
Organistów w diecezji lubelskiej. Kontynuowa³ te¿ dzia³alnoæ patriotycznoowiatow¹, na któr¹ krzywym okiem patrzy³y w³adze carskie. By³ entuzjast¹
Sienkiewicza, tote¿ swoje korespondencje do Ziemi Lubelskiej podpisywa³
pseudonimem Wo³odyjowski. Oto jego relacja o sobie z okresu sitanieckiego:
Organista tutejszej parafii za³o¿ywszy chór piewaczy z samych ch³opców, mniejszych i wiêkszych, od paru miesiêcy kilka razy w tygodniu, wieczorem odbywa lekcje piewu kocielnego. Niezale¿nie od tego przyj¹³ kilkoro
dzieci do nauki czytania i pisania. Ale nie podoba³o siê to p. Osipowowi,
naczelnikowi stra¿y ziemskiej z Zamocia, bo oko³o 16 lutego [1907] pos³a³ do
organisty, tj. na miejsce zbrodni, dla »podpiski« wachmistrza i so³tysa, dlaczego uczy piewaków rewolucyjnych pieni, i na jakiej zasadzie uczy dzieci.
Gdy mu wyt³umaczono, ¿e rewolucyjnych pieni nie uczy, a czytania i pisania
uczyæ mo¿e, kategorycznie »prikazywa³«, ¿e uczyæ nie wolno. A gdy mu t³umaczono, ¿e czasy Apuchtina minê³y i kto inny teraz prawa wydaje, a naturalnie nie takie [jak za czasów Apuchtina], domaga³ siê kilkakrotnie deklaracji, ¿e uczyæ siê nie bêdzie, na co mu znowu powiedziano, ¿e p. naczelnik nie
jest naczelnikiem owiaty, by móg³ zmieniaæ lub nie uznawaæ praw, jakie
wydano dla ludnoci i stanowczo odmówiono wydania ¿¹danej »podpiski«.
Gorliwi opiekunowie owiaty nie zaniedbali »obowi¹zku«; w kilka dni póniej
znów wpadli do organisty. Ale tym razem dla wiêkszej powagi czy strachu
gromadniej, bo trzech stra¿aków i dwóch so³tysów, penetruj¹cych ucz¹ce siê
dzieci, zapisawszy osobistoci z paszportu do »nieb³agonadio¿noje lico«, znów
¿¹daj¹c »podpiski«. A gdy i tym razem owiadczono, ¿e dzieci uczyæ siê musz¹
i deklaracji odmówiono, poszli, zostawiaj¹c na po¿egnanie »czto budiet, ne
znaju«. Wiedzielimy o tym, ¿e p. Osipow wcale siê nie kryje, ¿e nie uznaje
¿adnych praw, albowiem niedawno powiedzia³ do ludu, ¿e »tiepier nikakich
ukazow niet«3. Ostatecznie Paczos nie zosta³ ukarany, bo Osipow prowadzi³
rewizje gwoli tylko zastraszenia, a wbrew porewolucyjnemu prawu.

2 Z. £ukawski, Nakonieczny Józef (18791915). W: Polski s³ownik biograficzny, t. 22, 1977,
s. 474475.
3 Ziemia Lubelska, 1906, nr 159 z 8 VII; ibidem, 1907, nr 137 z 25 V.
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Bracia Antoni i Stanis³aw Jasiñscy. Antoni
w 1918 r. wróci³ z niewoli austriackiej, w 1920 r.
bi³ siê z bolszewikami
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Jadwiga Paczosówna, nauczycielka w Majdanie
Ruszowskim, nastêpnie w Wysokiem k. Zamocia; cz³onek POW

W 1914 r. rodzina Paczosów przenios³a siê do £abuñ, miejscowoci po³o¿onej 10 km od Zamocia w kierunku Tomaszowa. Tam Micha³ Paczos otrzyma³ pracê magazyniera, nastêpnie buchaltera w maj¹tku hrabiego Aleksandra Szeptyckiego, brata póniejszego genera³a Stanis³awa i brata metropolity
grekokatolickiego we Lwowie, Andrzeja. Przysz³a wojna; dziêki roztropnej
i odwa¿nej postawie wobec uciekaj¹cych kozaków, nie da³ siebie i rodziny
zabraæ do Rosji, jako tzw. bie¿eñców.
Nast¹pi³a okupacja austriacka, a z ni¹ o¿ywienie ¿ycia narodowego, chocia¿  jeli chodzi o budzenie wiadomoci polskiej  przede wszystkim przypominaj¹ca chlubne poczynania Polaków wobec rosyjskiego zaborcy. Na przyk³ad. Wiosn¹ 1916 r. przypad³a 125 rocznica Konstytucji 3 maja. Ca³a by³a
Kongresówka organizowa³a patriotyczne akademie i obchody. Podobnie dzia³o siê i w £abuniach. G³ówny referat o znaczeniu konstytucji wyg³osi³ Micha³
Paczos; w czasie akademii Matka sprzedawa³a cegie³ki na cele owiatowe.
Niebawem zosta³ og³oszony s³ynny akt 5 listopada 1916 r., nadaj¹cy Polsce
pseudoniepodleg³oæ. Chocia¿ wiat³e krêgi polskie odnios³y siê do obu
pañstw niemieckich z uzasadnion¹ nieufnoci¹, to jednak wykorzysta³y szansê dla krzewienia ducha narodowego, wiêcej, tak¿e dla zintensyfikowania
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dzia³añ zmierzaj¹cych do odzyskania niepodleg³oci. Tego rodzaju postêpowanie mo¿na by³o zaobserwowaæ równie¿ w £abuniach i w innych miejscowociach powiatu.

Helena Paczosówna (z lewej) i Maria Jasiñska
by³y pielêgniarkami w Szpitalu Wojskowym
w Zamociu (19181919)

Peowiacy w £abuniach. U do³u od lewej: Franciszek Jasiñski, Stanis³aw Paczos. Stoj¹ od lewej: Stanis³aw Bajankiewicz, Stefan Paczos

W £abuniach organist¹ by³ mój drugi dziadek, Stanis³aw Jasiñski (1861
1942), maj¹cy gromadkê dzieci wychowan¹ równie¿ w duchu patriotycznym. M³odzie¿ z obu rodzin, Jasiñskich i Paczosów, umuzykalniona, rozpiewana, niczym magnes przyci¹ga³a bli¿szych i dalszych s¹siadów, znajomych,
przyjació³. Urz¹dzano wspólne wycieczki, majówki, prywatne koncerty,
w czasie których piewano pieni patriotyczne, ludowe, przygodowe. Jednoczenie rozwija³o siê ¿ycie polskie bardziej zorganizowane. Dwaj m³odsi bracia mojej Matki, Stanis³aw i Stefan Paczosowie, byli uczniami Szko³y Lubelskiej, póniej przemianowanej na Gimnazjum Stefana Batorego. Tam udzielali siê w Organizacji M³odzie¿y Narodowej, powsta³ej z inspiracji POW,
a nastêpnie w samym POW. Na przyk³ad 10 padziernika 1916 r. wraz
z ogó³em m³odzie¿y szkolnej wziêli udzia³ w uroczystoci ekshumacji szcz¹tków powstañców 1863 r. z miejsca straceñ za koszarami na cmentarz przy
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ul. Lipowej4. W styczniu 1917 r. m³odzie¿ szkolna manifestowa³a na rzecz
POW; w stuletni¹ rocznicê mierci Kociuszki (5 X 1917) ca³y Lublin cieszy³
siê, ¿e ul. Gubernatorska zosta³a przemianowana na al. Rac³awickie5. Obaj
bracia Paczosowie odwiedzaj¹c dom rodzinny w £abuniach, przywozili z sob¹
materia³y peowiackie, a tak¿e nowe pieni legionowe. Nic dziwnego, ¿e starszy brat Stanis³aw, kipi¹cy energi¹, za³o¿y³ rych³o w £abuniach placówkê
POW, pe³ni¹c funkcjê dowódcy (ps. K³onica), jego zastêpc¹ zosta³ mój Ojciec
(ps. Kwiatkowski). Do POW nale¿a³a tak¿e Matka (ps. Jagienka), jej
siostra Jadwiga i przypuszczalnie siostra Ojca, Maria. Ojciec w ¿yciorysie
z 1937 r. pisa³: Praca moja polega³a na organizowaniu wespó³ z wymienionym wy¿ej Stanis³awem Paczosem, którego by³em zastêpc¹ jako komendanta
placówki, w uczestniczeniu i prowadzeniu æwiczeñ praktycznych i wyk³adów
z dziedziny wojskowej, uwiadamianiu i agitacji po³¹czonej z werbunkiem
dla placówki w £abuniach i okolicznych wsiach: Majdan Ruszowski, Ruszów,
Wierzbie, £abuñki. W zwi¹zku z tym prowadzi³em nauczanie czytania, pisania, historii o Polsce, zasadnicze wiadomoci o pisarzach polskich, traktuj¹c
to jako pomocniczy czynnik uwiadamiania obywatelskiego. W okresie obostrzonego kursu okupacji austriackiej, rekwizycji, rozlepialimy ulotki propagandowe, polecaj¹ce przeciwstawianie siê okupantowi. W zwi¹zku z parokrotnym wyjazdem do Warszawy w celu utrzymania kontaktu z Konserwatorium Muzycznym [ojciec by³ jego studentem], przewozi³em ka¿dorazowo
ksi¹¿ki, podrêczniki wojskowe oraz tajne druki i ulotki propagandowe, przy
czym raz na stacji w Zamociu zosta³em aresztowany. Materia³, który mia³em, zosta³ mi skonfiskowany i tylko dziêki osobistej znajomoci Ojca mego
z komendantem posterunku ¿andarmerii w £abuniach, wachmistrzem
Schodkiem, zosta³em z aresztu zwolniony6.
Szkolenie wojskowe w POW prowadzone by³o w terenie pod pozorem
æwiczeñ Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. Pewnego razu ¿andarmeria austriacka
z Zamocia przeprowadzi³a w mieszkaniu Paczosów dok³adn¹ rewizjê, ale
dziêki przytomnoci umys³u Matki, nic nie znalaz³a7. Oprócz POW dzia³a³y w
£abuniach tak¿e inne organizacje: Polska Macierz Szkolna, Zwi¹zek M³odzie¿y, Kó³ko Rolnicze i Stra¿ Kresowa. Ko³a tej ostatniej istnia³y w wielu gminach powiatu zamojskiego. Reprezentantem gminy ³abuñskiej by³ dziadek
Micha³ Paczos, który na zjedzie w Zamociu upomnia³ siê o o¿ywienie dzia³alnoci owiatowej, o stypendia dla ucz¹cej siê m³odzie¿y, ponadto o pomoc
finansow¹ dla nauczycieli8.
4 Archiwum Pañstwowe w Lublinie, C. i K. Komenda Powiatowa w Lublinie, 242, sygn.
719. Raport policji z 11 X 1916 r.
5 Ibidem, raport policji z 6X 1917 r.
6 Archiwum rodzinne Janusza Jasiñskiego w Olsztynie.
7 J. Jasiñski, Czas odleg³y i bliski. Paczosowie i Jasiñscy w XIX i XX wieku, Olsztyn 1998,
s. 31.
8 Kronika Powiatu Zamojskiego, 1918, nr. 31.
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Paszport Heleny Paczosówny wystawiony przez komendanturê austriack¹ w Zamociu
w 1917 r.

U³an Franciszek Jasiñski w styczniu 1919 r. w Warszawie
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U³an Franciszek Jasiñski w Rydze 1 kwietnia 1920 r.

Dowództwo 7 Pu³ku U³anów Lubelskich odznaczy³o Franciszka Jasiñskiego 12 lutego 1921 r.
Krzy¿em Walecznych
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W³anie problem owiaty w latach 19161918 bodaj¿e najbardziej zaprz¹ta³ uwagê polskich organizacji w powiecie zamojskim. O ile przed wybuchem I wojny wiatowej istnia³o w powiecie zaledwie 40 szkó³ ludowych, to
ju¿ na pocz¹tku 1918 r. 164, zatrudniaj¹ce 190 nauczycieli. W Majdanie
Ruszowskim nauczycielk¹ by³a Maria Paczosówna, córka Micha³a, a po jej
rych³ej mierci obowi¹zki nauczycielki przejê³a siostra Jadwiga Paczosówna.
Wed³ug wspomnieñ sprzed II wojny wiatowej Stefana Pomarañskiego, nauczycielk¹ w £abuniach by³a moja Matka. Ciotka Jadwiga Paczosówna pisa³a
w 1918 r., ¿e szko³a ludowa w Majdanie Ruszowskim dzia³a od dwóch lat,
liczy 80 dzieci9, zorganizowa³a trzy przedstawienia teatralne z udzia³em
dziatwy szkolnej i m³odzie¿y doros³ej10. Opisa³a te¿ dzia³alnoæ owiatow¹
w pobliskiej miejscowoci Wierzbie: O trzy wiorsty od £abuñ, wród ³¹k
i rozci¹gniêtych pastwisk, le¿y doæ ma³a lecz bardzo mi³a i sympatyczna
wioska Wierzbie, nale¿¹ca do parafii i gminy £abunie. Do gminy tej nale¿¹
trzy wioski, sporód których Wierzbie zaczyna siê wyró¿niaæ coraz ¿ywszym
d¹¿eniem do owiaty. W samym Wierzbiu nie ma wprawdzie ko³a Polskiej
Macierzy Szkolnej ani Ko³a Rolniczego, ani te¿ Stra¿y Ogniowej, ale wielu
mieszkañców tej wioski nale¿y do ko³a Polskiej Macierzy Szkolnej i Ko³a
Rolniczego pobliskich £abuñ, a m³odzie¿ mêska nale¿y do Stra¿y Ogniowej.
Od trzech miesiêcy istnieje ko³o Zwi¹zku M³odzie¿y, do którego nale¿y
wszystka m³odzie¿ tej wioski. M³odzie¿ ta okazuje siê bardzo chêtna w tej
pracy, zbiera siê na naznaczone zebrania i wycieczki zawsze licznie. Prac¹ t¹
kieruje nauczycielka miejscowa p. Józefa Zimkówna, która chêtnie powiêca
ca³y swój wolny czas tym zajêciom. Za jej staraniem, przy chêtnej pomocy
m³odzie¿y, odby³o siê niedawno przedstawienie amatorskie. Grano »Wesele
Zosi«, amatorzy wywi¹zali siê ze swego zadania znakomicie, szczególnie za
dobrze wykonane by³y role Walka, Macieja i matki Zosi. Urozmaicony by³ ten
wieczór deklamacjami i piewami chóralnymi, w których wzi¹³ udzia³ ca³y Zwi¹zek [M³odzie¿y]. Czysty dochód przeznaczono na bibliotekê miejscow¹. Za³o¿ono
tu ochronkê na czas letni. Ochroniank¹ jest miejscowa nauczycielka11.
Polska Macierz Szkolna prowadzi³a liczne kursy nauczycielskie m. in.
trzytygodniowy w sierpniu 1918 r. w pielgrzymkowej miejscowoci Radecznica. Wyk³adali pedagodzy z Zamocia, Lublina, a nawet z Warszawy12. Na
wczeniejszy kurs zg³osi³a siê tak¿e Melania Burdyñska z £abuniek, przysz³a
¿ona mego stryja Antoniego Jasiñskiego. Oto jej podanie: Do wietnej C.
i K. Komendy Obwodowej w Zamociu. Podpisana, tymczasowa nauczycielka
szko³y ludowej w £abuñkach, gmina £abunie, uprzejmie prosi o przyjêcie na
kurs nauczycielski. Odnonie do zawiadomienia zaznaczam, ¿e chcê uczêszczaæ na jêzyk polski, historiê Polski, arytmetykê, geografiê i rysunek. £abuñki, 15 kwietnia 1917 roku13.
9
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Ppor. Stanis³aw Paczos poleg³ w po³owie sierpnia 1920 r. ko³o Lwowa w walkach z armi¹ Budionnego

Ko³o Macierzy Szkolnej w £abuniach powsta³o 10 grudnia 1916 r., przewodnicz¹cym zosta³ proboszcz Walenty Goliñski (stryj póniejszego biskupa
lubelskiego Zbigniewa Goliñskiego, 19081963), sekretarzem moja Matka.
W ci¹gu dwóch lat, dziêki energicznej dzia³alnoci, ko³o dysponowa³o w³asn¹
bibliotek¹, czytelni¹, prenumerowa³o czasopisma, organizowa³o odczyty i pogadanki14. Wszystkie polskie stowarzyszenia w wa¿niejszych uroczystociach
patriotycznych cile ze sob¹ wspó³pracowa³y, tym bardziej ¿e ich cz³onkowie
nale¿eli bardzo czêsto do tych samych organizacji.
W £abuniach po raz trzeci du¿¹ uroczystoæ trzeciomajow¹ przygotowano w 1918 r. Na pocz¹tku proboszcz Goliñski wyg³osi³ patriotyczne kazanie w kociele. Po [jego] przemówieniu ruszy³ pochód ze sztandarem narodowym na czele. W pochodzie sz³y szko³y wszystkie ze swymi sztandarami, Stra¿ Ogniowa [tzn. POW] ³abuñska, Zwi¹zki M³odzie¿y, chór parafialny
lud piewaj¹c pieni patriotyczne i religijne. Pochód pod¹¿y³ do krzy¿a
pami¹tkowego, wzniesionego i powiêconego w ubieg³ym roku podczas obchodu 3-go maja. Wówczas jeszcze raz przemówi³ ks. Goliñski i niejaki
Szulc, nastêpnie odpiewano Rotê, po czym pochód wróci³ do kocio³a15.
14
15
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Najwiêkszym powodzeniem cieszy³y siê przedstawienia amatorskie, ³¹czone z regu³y z chóralnymi piewami. Zespo³y ³abuñskie zosta³y zaproszone
latem 1918 r. na gocinne wystêpy do Zamocia. G³ównym organizatorem by³
Zwi¹zek M³odzie¿y. W sali Oaza gocie zajêli wszystkie miejsca. Re¿yserem
przedstawieñ amatorskich Urlopnik i Ulicznik warszawski by³ J. Rojewski.
W pierwszej sztuce grali Ojciec i jego brat Antoni, Matka i jej brat Stefan
(lub Stanis³aw), ponadto Jan Franczak, Bajankiewicz; w drugiej która
z sióstr Ojca i inni mieszkañcy £abuñ, jak A. Cyc oraz Binduga. Wszyscy
wykazali siê ca³ym szeregiem zalet w graniu. Wyst¹pi³ te¿ chór Zwi¹zku
M³odzie¿y z pieniami ludowymi, dyrygowany przez Ojca. Na zakoñczenie
ca³a sala odpiewa³a Nie rzucim ziemi. Sprawozdawca uroczystoci wyrazi³
¿yczenie: Bodaj Zamoæ móg³ czêciej przyjmowaæ tak mi³ych goci16. Podobn¹ dzia³alnoæ patriotyczno-owiatow¹ prowadzono w Starym Zamociu;
tam skupia³a siê ona wokó³ znanego muzyka, twórcy kapeli w³ociañskiej,
Karola Namys³owskiego i jego ¿ony Ludmi³y. Zwi¹zek M³odzie¿y powsta³
równie¿ w Sitañcu; w odpust w. Bart³omieja (24 sierpnia) wyst¹pi³ z dwoma
przedstawieniami Bzik mojej ¿ony i Wierz tu kobiecie. W sitanieckim ruchu
patriotycznym uczestniczy³ m.in. Walenty Wako, za kilka lat m¹¿ Jadwigi
Paczosówny, któr¹ z Majdanu Ruszowskiego skierowano na posadê nauczycielki do podzamojskiego Wysokiego17. Dodajmy, ¿e rozpoczêt¹ w 1918 r. patriotyczn¹ dzia³alnoæ Walenty Wako przypieczêtowa³ mêczeñsk¹ mierci¹
w Owiêcimiu (1941).
Nadesz³a jesieñ 1918 roku. Atmosfera polityczna w austriackim genera³gubernatorstwie stawa³a siê coraz bardziej gor¹ca. Ró¿ne organizacje polskie
domaga³y siê powrotu Pi³sudskiego z Magdeburga; 15 padziernika 1918 r.
POW w Zamociu opublikowa³a nastêpuj¹c¹ odezwê:
Potêgi okupantów zdeptaæ jeszcze nie zdo³a³y narody Francji, Anglii
i Ameryki. Staæ siê mo¿e, ¿e na polach walki we Francji fortuna znowu
pos³u¿y Niemcom, i ¿e wówczas przeciwnicy ich podejm¹ uk³ady, by targowaæ
siê przede wszystkim o swoje. A my pozostaniemy sami sobie, bêdziemy mieli
niepodleg³oæ na papierze, jak dot¹d bywa³o i brutalny but pruski na piersi,
bardziej jeszcze niepewni ostatniego kêsa chleba, po który siêgn¹ bezwzglêdne rekwizycje okupantów. Nadto na wschodzie nieprzyjazne nam, utworzone
przez Niemców pañstwo ukraiñskie, po¿¹da ziem polskich i zagra¿a nam
odebraniem Che³mszczyzny i Podlasia. By tak siê nie sta³o, musimy wznowiæ
prace komendanta Pi³sudskiego nad utworzeniem armii polskiej. By tak siê
nie sta³o, wzywamy m³odzie¿, a przede wszystkim by³ych legionistów i innych wojskowych do broni, zanim rz¹d warszawski [Rada Regencyjna] bêdzie
siê czu³ na si³ach utworzyæ regularn¹ armiê polsk¹ z wodzem naczelnym
Józefem Pi³sudskim. Kadrami za zbrojnej si³y polskiej s¹ Polskie Organizacje Wojskowe dzia³aj¹ce w ka¿dym powiecie. Polacy! Pamiêtajmy, ¿e naród,
16
17
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który nie chce broniæ swojej Ojczyzny, musi pójæ w niewolê obcych i gin¹æ
w szeregach nieprzyjacielskich za ich sprawy. Do broni wiêc! Do szeregów
Polskiej Organizacji Wojskowej18.
Na razie w Zamociu ju¿ 17 padziernika powo³ano polsk¹ Stra¿ Obywatelsk¹ pod komend¹ ppor. piechoty Stefana Pomarañskiego, który za¿¹da³ od
austriackiego dowódcy 30 Pu³ku Piechoty, pp³k. Fischera wydania broni
i zakazu rekwizycji w powiecie. W £abuniach czym prêdzej dobrowolnie
opodatkowano siê na potrzeby Stra¿y Obywatelskiej. Komórki Stra¿y Obywatelskiej zaczê³y powstawaæ niemal we wszystkich wiêkszych miejscowociach Zamojszczyzny, m.in. w Starym Zamociu, Suchowoli, Zwierzyñcu,
Nieliszu, Wysokiem, Mokrem. Ppor. Pomarañski 21 padziernika zarz¹dzi³
mobilizacjê zdolnych do noszenia broni. Gdy pp³k. Fischer nie chcia³ przekazaæ w³adzy w Zamociu, peowiacy rozbroili ¿o³nierzy 30 Pu³ku Piechoty
(w rozbrajaniu uczestniczy³ wspomniany Walenty Wako z Sitañca z bratem
Zygmuntem). Jednak¿e Ukraiñcy wchodz¹cy w sk³¹d 30 Pu³ku Piechoty stawiali opór. Po negocjacjach pozwolono im z broni¹ odejæ w kierunku Lwowa19. By³a to du¿a grupa, licz¹ca m.in. 50 kawalerzystów na koniach. Przemaszerowali przez £abunie, ale pod Komarowem, dziêki odwadze i rozwadze
oddzia³u POW z powiatu tomaszowskiego, bez sprzeciwu oddali uzbrojenie
i konie. Poniewa¿ Stanis³aw Paczos na prze³omie padziernika i listopada
przebywa³ w Lublinie, a jego zastêpca Franciszek Jasiñski w Warszawie,
posterunek austriacki w £abuniach, licz¹cy 7 ¿andarmów, zosta³ rozbrojony
przez miejscow¹ komórkê POW pod dowództwem Jana Franczaka, póniejszego burmistrza Szczebrzeszyna. Tymczasowo w³adzê przejêli nowi polscy
policjanci pod komend¹ niejakiego Pietrzyka. Czerwoni agitatorzy próbowali
nak³oniæ s³u¿bê folwarczn¹ do parcelacji maj¹tku hrabiego Szeptyckiego, ale
rewolucja rozesz³a siê po kociach20.
Polska Organizacja Wojskowa zosta³a rozwi¹zana na Zamojszczynie
2 listopada 1918 r. Nast¹pi³ ochotniczy werbunek do regularnego wojska
polskiego. W Zamociu zacz¹³ siê tworzyæ 35 Pu³k Piechoty, a niezale¿nie od
niego 7 Pu³k U³anów Lubelskich, którego poszczególne szwadrony formowa³y
siê w Zamociu, Lublinie, Kraniku i Tomaszowie. Rodziny Jasiñskich i Paczosów, jak równie¿ ich wielu przyjació³, nie tylko cz³onkowie POW, nie zawiod³y. Moja Matka i siostra Ojca, Maria Jasiñska, zg³osi³y siê do Szpitala
Wojskowego w Zamociu. Mariê Jasiñsk¹ widzimy póniej na poci¹gu pancernym Mciciel, operuj¹cym w czasie bitwy warszawskiej (sierpieñ 1920)
w okolicach Miñska Mazowieckiego. Jej brat Antoni Jasiñski, który w 1918 r.
wróci³ z niewoli austriackiej, uczestniczy³ przynajmniej w trzech bitwach
z bolszewikami. Ppor. Stefan Paczos, który zgin¹³ bohatersk¹ mierci¹ pod
18
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Lwowem w krwawym boju z kozakami Budionnego, zosta³ pomiertnie odznaczony krzy¿em Virtuti Militari. Jego brat Stefan, uczeñ Szko³y Lubelskiej, walczy³ krótko na Podlasiu w sierpniu 1920 r.
Epopei wojennej mego Ojca w latach 19191920 powiêci³em w ksi¹¿ce
rodzinnej obszerny rozdzia³. Tylko raz w ci¹gu dwóch lat, gdy przemierza³
szlaki na pó³nocnej Bia³orusi, skorzysta³ z krótkiego urlopu. Otrzyma³ Krzy¿
Walecznych, poza tym dowództwo dywizji (gen. Roja) z³o¿y³o wniosek o odznaczenie go krzy¿em Virtuti Militari, niestety nie otrzyma³ go, poniewa¿
zabrak³o na pu³k dostatecznego limitu21. Gdy moja ksi¹¿ka rozesz³a siê na
Zamojszczynie, otrzyma³em od mi³oniczki Zwierzyñca, p. Haliny Mat³awskiej, wycinki wspomnieñ o wojnie polsko-bolszewickiej Ignacego Kurzêpy.
By³ on d³ugoletnim organist¹ w Zwierzyñcu, przyjani³ siê z moim Ojcem,
razem z nim od samego pocz¹tku walczy³ w tym samym plutonie, ramiê
w ramiê, przez ca³e dwa lata. S¹dzê, ¿e Kurzêpa prowadzi³ dziennik, poniewa¿ jego relacje s¹ bardzo dok³adne i na ogó³ zgodne z innymi ród³ami.
Pamiêtam pana Kurzêpê, czasem odwiedza³ Ojca w Lublinie po 1944 r. Obecnie odwo³am siê jedynie do jego opisu spotkania z Pi³sudskim w czasie Wigilii
1918 r. w Warszawie, opisu, którego nie zna³em w czasie zbierania materia³ów
do ksi¹¿ki. 7 Pu³k U³anów Lubelskich stacjonowa³ w koszarach ³azienkowskich, dowódc¹ by³ mjr Janusz G³uchowski. Pisze Kurzêpa:
Wiêkszoæ naszych ¿o³nierzy by³a umuzykalniona, zw³aszcza w naszym
4-tym plutonie. Franio Jasiñski skoñczy³ Konserwatorium w Warszawie
[w rzeczywistoci jeszcze studiowa³], ja by³em uczniem Szko³y Muzycznej
[w Lublinie], Tadzio Gruszczyñski [z £abuñ] mia³ piêkny g³os i ucho muzykalne, Sandecki gra³ na tr¹bce i mia³ wysoki tenor, Stachula i Ho³owiñski
mieli wspania³e basy i samorzutnie zaczêlimy piewaæ piosenki wojskowe
i rewolucyjne. Potem dowódca zaproponowa³ Jasiñskiemu, by zorganizowa³
chór, przez trzy dni w tygodniu æwiczylimy pieni. I tak powsta³ chór wojskowy, znany i s³ynny nie tylko w naszej brygadzie. Przed wiêtami Bo¿ego
Narodzenia w 1918 roku rozesz³a siê wieæ, ¿e na Wigiliê odwiedzi nasz pu³k
Pi³sudski. Zaszczyt to dla nas wielki i radoæ bez miary. Ten Wódz, zwany
przez nas Dziadkiem, bêdzie siê z nami dzieli³ op³atkiem! Zapa³ by³ ogromny,
wszystko czycilimy i sprz¹talimy, a chór zapamiêtale æwiczy³ kolêdy i inne
pieni. Przywieziono choinkê, udekorowano dwie przyleg³e do siebie najwiêksze sale i niecierpliwie oczekiwalimy wi¹t. W Wigiliê o wyznaczonej godzinie ustawilimy siê dwoma szeregami wzd³u¿ przejcia. Oficer dy¿urny oczekiwa³ goci na progu naszych koszar i coraz to wpada³ do nas sprawdziæ, czy
wszystko w porz¹dku. Po krótkiej chwili us³yszelimy brzêk ostróg i tupot
w korytarzu, a oficer dy¿urny zawo³a³: »bacznoæ«. Wyprostowani jak struna
skierowalimy wzrok w stronê drzwi i na chwilê wstrzymalimy oddech.
Pierwszy wszed³ dowódca pu³ku major Janusz G³uchowski, bystrym spojrzeniem ogarn¹³ nas i widaæ, ¿e by³ zadowolony, bo twarz siê rozjani³a i odwró21
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ci³ siê w stronê, z której wy³oni³a siê postaæ, tak dobrze nam znana z portretów. Dowódca pu³ku z³o¿y³ raport, Pi³sudski podziêkowa³ i zawo³a³: »czo³em
u³ani«, a my grzmotnêlimy z ca³ych si³: »czo³em Panie Komendancie«, co
wysz³o jak salwa armatnia. Potem Komendant przeszed³ wzd³u¿ szeregów
i zatrzyma³ siê na honorowym miejscu. Chór zapiewa³ »Jeszcze Polska nie
zginê³a«, a potem »Pierwsz¹ Brygadê«. Pi³sudski wys³ucha³ piewu stoj¹c,
a potem przemówi³ do nas kilka s³ów, które zawiera³y wszystko: mi³oæ
i powiêcenie siê dla Ojczyzny, gotowoæ niesienia wszelkich ofiar i trudów
dla Niej, z utrat¹ ¿ycia w³¹cznie. Wtedy by³a u nas jedna myl, jedna wola
i bi³o jedno serce. Po przemówieniu Pi³sudski podzieli³ siê op³atkiem z dowódc¹ pu³ku i dowódcami szwadronów, po czym podszed³ do najmniej pokanego u³ana, s³u¿¹cego w taborach, o nazwisku Borowiec i z nim podzieli³ siê
op³atkiem. Borowiec wzruszony niespodziewanym wyró¿nieniem zrobi³ ruch,
jakby chcia³ poca³owaæ Pi³sudskiego w rêkê, ale ten wzi¹³ go w ramiona
i uca³owa³. Entuzjazm ogarn¹³ wszystkich, krzyczelimy: »Niech ¿yje nasz
Wódz, niech ¿yje nasz Dziadek« itp. Gdy uciszy³o siê, Pi³sudski zwróci³ siê do
wszystkich ¿o³nierzy mniej wiêcej tymi s³owami: »W osobie tego u³ana widzê
Was wszystkich i wszystkich przyciskam do serca. Dzielê siê z Wami tym, co
najwa¿niejsze  op³atkiem, który jest symbolem mi³oci i braterstwa«. Potem
oficerowie i delegaci z ka¿dego szwadronu czêstowali siê lampkami wina,
chór za zapiewa³ kilka kolêd i pieni patriotycznych. Wtedy Pi³sudski podszed³ do Frania Jasiñskiego, podziêkowa³ mu za piêkny piew i wyszed³
odprowadzony przez oficerów. Po ich powrocie zasiedlimy do wieczerzy. Bohaterem dnia by³ Borowiec, wszyscy sk³adali mu ¿yczenia i gratulacje22.
* * *
Wracam jeszcze do £abuñ, do okresu charakteryzuj¹cego siê wzmo¿onym
¿yciem spo³ecznym, obywatelskim i patriotyczno-religijnym.
W papierach rodzinnych zachowa³y siê dwa rêkopisy mojej Matki. S¹ to
referaty przygotowane dla miejscowych organizacji. Pierwszy z nich pt.
O obowi¹zku i pe³nieniu jego wyg³osi³a Matka przypuszczalnie w 1917 r. dla
cz³onków Zwi¹zku M³odzie¿y. Widaæ, ¿e g³êboko go przemyla³a, ca³kiem
mo¿liwe, i¿ przyszed³ jej z pomoc¹, jeli chodzi o czêæ teologiczn¹, miejscowy
proboszcz Walenty Goliñski, sk¹din¹d prezes ³abuñskiego ko³a Polskiej Macierzy Szkolnej. Dalsze partie referatu maj¹ charakter  mo¿na by rzec
 rekolekcji, bo mówi¹ o obowi¹zku ¿ycia zgodnego z przykazaniami bo¿ymi,
przy czym Autorka, aby jej napomnienia nie zawis³y w pró¿ni, cytuje niedobre przyk³ady z codziennego ¿ycia. Dopiero na tym tle mówi o powinnoci
bycia wzorowym Polakiem. Swoje nauki wprost wbija w g³owy s³uchaczy i to
kilkakrotnie. Czasem wpada w daleko id¹cy radykalizm, gdy stwierdza, ¿e
22
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obywatela postêpuj¹cego niegodnie mo¿e siê Ojczyzna wyprzeæ, na przyk³ad gdy Polak Polaka zadenuncjuje okupantowi: Lecz chyba najgorszym
z tych wszystkich [osobników], o których mówi³am, to jest taki, co to pójdzie
z jêzykiem i powie do wroga naszej Ojczyzny gospodaruj¹cego w naszym
kraju jak we w³asnym, wyciskaj¹cego z nas ka¿d¹ ¿y³ê, albo, ¿e ten to a to na
Was powiedzia³ [doniós³]. Problem dotyczy³ wielkiej bol¹czki miejscowych
rolników z powodu bezwzglêdnego wybierania przez Austriaków kontyngentów celem aprowizacji ich armii. Mylenie, ¿e Polska jest taka, jakimi s¹
Polacy w codziennym ¿yciu i nie tylko, by³o wówczas powszechne. Oto na
dalekiej pó³nocy, warmiñski ch³op Franciszek Kwas, niemal w identyczny
sposób pisa³: [...] i s¹dzê z tego, ¿e gdziekolwiek Polaka los postawi, powinien on byæ i ¿yæ jak n i e s k a z i t e l n y c z ³ o w i e k [podkrel. J.J.], gdy¿
Rzeczpospolita Polska jest wielka Rzecz, lecz sk³ada siê nie tylko z ziemi, lecz
i z ludzi, obywateli, a ¿e Polska musi byæ praworz¹dnym pañstwem, tak
powinien i ka¿dy Polak byæ praworz¹dny, g d y ¿ g d z i e k o l w i e k P o l a k
j e s t, p r z e d s t a w i a o n P o l s k ê [podkrel. J.J.]23. Równie¿ Matka
stawia³a wysok¹ poprzeczkê Polakowi. Byæ nim wówczas, w dobie niedoli, to
nie tylko walczyæ, lub w inny sposób domagaæ siê niepodleg³oci Ojczyzny, ale
tak¿e wykazywaæ ca³¹ swoj¹ postaw¹ w ¿yciu codziennym i w wa¿nych chwilach narodowych; dalej, wobec Boga i ka¿dego cz³owieka, udowadniaæ wysokim etosem, ¿e jest siê godnym tego miana. Matka nie chodzi³a do szko³y,
uczy³ j¹ ojciec. Wbrew ówszesnej opinii, nie uto¿samia³a Polaka z katolikiem,
niew¹tpliwie dlatego, i¿ stosunkowo dobrze zna³a historiê Polski, m.in. dzieje
l¹ska Cieszyñskiego.
Byæ mo¿e obecnie refleksje Heleny Paczosówny wydadz¹ siê zbyt naiwne
czy bogoojczyniane  jak to siê dzisiaj czêsto ironizuje  lub nadmiernie
wyidealizowane, k³ad¹ce nacisk, zgodnie z tytu³em referatu, na same obowi¹zki.
Pamiêtajmy jednak, ¿e by³ to ówczesny sposób mylenie wiêkszoci wiadomych
Polaków. Ostatecznie to oni wywalczyli niepodleg³oæ Polski i j¹ obronili.
Drugi referat, bez tytu³u, napisa³a Matka, przypuszczam, w po³owie padziernika 1918 r., gdy pañstwa centralne wojnê ju¿ przegra³y, gdy wy³ania³a
siê Polska. Wyst¹pienie Autorki by³o krótkie, mam wra¿enie, ¿e pisane
w popiechu, bo w³anie zamojskie dowództwo Polskiej Organizacji Wojskowej wzywa³o do broni. O ile w poprzednim referacie Matka upomina³a siê
o owiatê, realizuj¹c w ten sposób has³a pracy organicznej, to w zmienionej
sytuacji politycznej przypomnia³a tradycjê czynu zbrojnego (czasy wojen o
wolnoæ, powstañ co kilkanacie lat). Otacza³a wielkim kultem powstanie
styczniowe, m.in. z uwagi na pamiêæ dziadka. Tote¿ gdy Stanis³aw Stomma
w stuletni¹ rocznicê powstania na ³amach Tygodnika Powszechnego ostro
oceni³ polityczny wymiar roku 1863, Matka by³a oburzona a jednoczenie
poczu³a siê przez Tygodnik Powszechny niemal zdradzona. Nie oznacza
to, ¿e przesta³a go czytaæ.
23
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Jak wynika z drugiego referatu, ³abuñska dzia³aczka cieszy³a siê, ¿e
i l¹sk po 600 latach wróci do Polski. O Warmii i Mazurach jesieni¹ 1918 r.
pisano jeszcze niewiele. W rodzinie mojej zainteresowano siê nimi ¿ywiej
dopiero po ukazaniu siê ksi¹¿ki Wañkowicza Na tropach Smêtka. Dzie³o to,
pamiêtam, le¿a³o na biurku mego Ojca.

ANEKS
1.
Helena Paczosówna,
O obowi¹zku i pe³nieniu jego [1917]
Celem ka¿dego cz³owieka jest zdobycie szczêcia. Nie ka¿dy wprawdzie
jednakowo to szczêcie pojmuje i nie ka¿dy jednego i tego samego pragnie,
ale ka¿dy zdaje sobie z tego sprawê, ¿e je¿eli nie ma tego, czego by chcia³,
jest mu wtedy smutno; cierpi wtedy ten, ¿e nie jest szczêliwy. I wtedy
staramy siê tak robiæ, aby to zdobyæ, czego nam brak, s³owem, d¹¿ymy do
szczêcia.
Lecz spomiêdzy ró¿nych rodzajów szczêcia, to najwiêkszym jest szczêcie posiadania Boga ju¿ na ziemi, tzn. ¿e z Bogiem móc obcowaæ, czyli
rozmawiaæ z Nim, z zaufaniem takim, jak siê ma do jakiej bliskiej osoby.
Naturalnie rozmowê tak¹ prowadzi nasza dusza. Dalej, posiadaæ Boga, tzn.
widzieæ w ka¿dej rzeczy dzia³alnoæ bosk¹, rozumieæ na co Pan Bóg ka¿d¹
rzecz przeznaczy³, itd. Ale takie szczêcie posiadania Boga ma³o kto z nas
ma. A¿eby takie szczêcie zdobyæ, trzeba siê udoskonaliæ; trzeba, aby Boga
posi¹æ, trzeba staæ Mu siê podobnym w myl tego, o czym w katechizmie siê
uczy, ¿e ka¿dy cz³owiek jest stworzony na obraz i podobieñstwo bo¿e. A wiêc
d¹¿my do tego. Poznajmy najpierw swoje obowi¹zki, bo nie staniemy siê
podobnymi Bogu i tego szczêcia najlepszego nie zdobêdziemy, je¿eli obowi¹zków wype³niaæ nie bêdziemy. Ale czêsto niejeden, choæ chcia³by wype³niaæ obowi¹zki dobrze, jednak nie wype³nia, bo dobrze nie wie jak, bo tych
obowi¹zków nie zna.
Ja w krótkich s³owach chcia³abym o tych obowi¹zkach opowiedzieæ. Co to
jest obowi¹zek? Nim odpowiem na to, zrobiê przed tym jedn¹ uwagê: ka¿dy
myl¹cy cz³owiek zauwa¿y, ¿e ka¿da rzecz jest w jakim celu zrobiona, wskutek potrzeby, i¿ ka¿dy jaki wypadek wydarzy³ siê wskutek przyczyny, ¿e
kto zosta³ ukarany, bo le uczyni³, albo zosta³ pochwalony, czy nagrodzony,
bo swoim postêpkiem na to zas³u¿y³. Taki ju¿ porz¹dek w wiecie, ¿e ka¿da
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rzecz ma swój u¿ytek, ka¿dy wypadek ma swoj¹ przyczynê, ka¿dy z³y czyn
ma sw¹ karê, a ka¿dy dobry nagrodê. A wiêc, ¿ebymy otrzymali szczêcie,
musimy na to zas³u¿yæ, musimy wype³niaæ obowi¹zki. Obowi¹zek wiêc jest
to prawo sprawiedliwoci, jest to nakaz bo¿y, abymy oddali co boskie Bogu,
co ludzkie ludziom, jest to koniecznoæ moralna, przymus moralny, który
nam prawo nak³ada. Jest to koniecznoæ czynienia dobra a unikanie z³a.
Obowi¹zek jest to ten trud, praca, a stró¿em jego jest sumienie. Obowi¹zek dzielimy na trzy rodzaje g³ówne: obowi¹zek wzglêdem Boga, wzglêdem
Ojczyzny i blinich, choæ bymy jednego nie spe³nili, na przyk³ad obowi¹zku wzglêdem Ojczyzny, albo wzglêdem blinich, to ju¿ przeto nie wype³nilibymy nakazu bo¿ego, a wiêc wzglêdem Boga by³by nie spe³niony obowi¹zek.
Tak, ale jest specjalny, oddzielny jeszcze obowi¹zek wzglêdem Boga. Otó¿
taki: wierzyæ silnie, nie wdawaæ siê w znajomoci i rozmowy z tymi, którzy
mogliby tê wiarê nasz¹ zmniejszyæ, albo ca³kiem zniszczyæ. Koniecznie
w wiêta i niedziele byæ na Mszy w., albo na Sumie; o ile mo¿liwe staraæ siê
Ewangeliê us³yszeæ. Co dzieñ rano i wieczór pomodliæ siê bardzo uwa¿nie;
je¿eli nie ma kto czasu, albo nie mo¿e uwa¿nie i d³ugo siê modliæ, niech
modli siê krótko. Gdy przy nas kto powie przeciwko Bogu, przeciwko wierze,
mamy obowi¹zek  je¿eli tylko to jest mo¿liwe, je¿eli mamy prawo  zaprzeczyæ i nie pozwoliæ d³u¿ej mówiæ. I w ogóle staraæ siê jak najwiêcej pokochaæ
Boga i zaufaæ Mu.
cile, jak mówi³am ju¿, z tymi obowi¹zkami s¹ obowi¹zki wzglêdem
Ojczyzny i blinich. Jakie¿ to obowi¹zki ci¹¿¹ na nas wzglêdem Ojczyzny, tej
naszej biednej, nêkanej, tyle razy krwi¹ naszych ojców zlanej, tyle razy
nogami wroga deptanej, smutnej, a przecie¿ tak licznej. Bo czy¿ nie piêkna
jest, zieleni¹ swych ³¹k, pól i lasów na wiosnê, z³otem i srebrem zbó¿ latem
a ró¿nymi barwami z przewag¹ ¿ó³tego lasów i sadów jesieni¹, to znowu
wygl¹daj¹ca niby pustynia bezbrze¿na, gdy nieg j¹ pokrywa w zimie. Czy¿
nie uderza w nas mocniej serce wtedy, gdy wpatrzymy siê w piêknoæ tej
naszej ziemicy i mylimy, ¿e ta piêkna ziemia, to nasza w³asna, rodzona,
a dalej, gdy pomylimy, czy ta nasza rodzona jest szczêliwa, gdy do tych
piêknoci, do tych gajów brzozowych, do tych borów sosnowych, szumi¹cych
tak dwiêcznie, do tych pól ko³ysz¹cych siê jak fale wody, nikt nie ma prawa,
czy¿ z bólu nie cinie siê serce wtedy? Bo przecie¿ odpowiemy: niestety, nie
my tu panami.
Otó¿ wzglêdem Ojczyzny mamy takie obowi¹zki  cieszyæ siê jej kras¹,
jej weselem, a smuciæ siê jej niedol¹. Lecz tylko smuciæ siê, gdy widzimy jej
niedolê, to ma³o, trzeba staraæ siê tej niedoli ul¿yæ. A wiêc my m³odzie¿, my
Zwi¹zek, bêdziemy siê staraæ, aby tej niedoli ul¿yæ, prawda? Ale jak ul¿yæ?
Oto, gdy bêdziemy dobrymi, m¹drymi i z honorem. Z chwil¹, gdy dochodzimy
do rozumu, mamy po lat 1820 i wtedy powinnimy siê ju¿ czuæ obywatelami
polskiej ziemi. Ale có¿ to za obywatel, czy on ujmuje cierpieñ Ojczynie, je¿eli
spêdza wieczory w karczmie, bywa czêsto nietrzewy od wódki albo piwa,
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zatruwaj¹c w ten sposób dusze, umys³ i cia³o, zabija on w sobie takim przesiadywaniem w karczmie wszelk¹ dobr¹ myl, ka¿d¹ akcjê, takiego obywatela
mo¿e siê Ojczyzna zaprzeæ. A takim obywatelem, który ca³e wieczory spêdza
przy kartach z papierosem w ustach, albo przy p³ocie na pustej, a mo¿e
nieskromnej rozmowie z p³och¹ dziewczyn¹, czy mo¿e cieszyæ siê Matka
Ojczyzna? O, nie bêdzie siê cieszy³a. Do takiego tak¿e trudno siê jej bêdzie
przyznaæ. Albo, gdy pójdzie ch³opiec i wypasie w nocy cudz¹ ³¹kê, wejdzie do
cudzego sadu i jab³ka oberwie itd. Czy mo¿e taki ch³opiec powiedzieæ, ¿e on
tak¿e jest obywatelem kraju, on tak¿e chce ul¿yæ Ojczynie, oj tylko nie
takimi czynami!
Lecz chyba najgorszym z tych wszystkich, o których tu mówi³am, to jest
taki, co to pójdzie z jêzykiem i powie do wroga naszej Ojczyzny gospodaruj¹cego w naszym kraju jak we w³asnym, wyciskaj¹cego z nas ka¿d¹ ¿y³ê,
pójdzie i powie, ¿e ten tam schowa³ zbo¿e, krowê, albo, ¿e ten to a to na Was
powiedzia³ [doniós³  J.J.]. Wierzcie mi, ¿e kto takie rzeczy umie robiæ, tego
nie mo¿na nazwaæ nawet cz³owiekiem, nie tylko obywatelem kraju. Taki
nêdznik wiem, ¿e siê miêdzy nami nie znajduje, ale mówiê dlatego, ¿eby
Wam powiedzieæ, co o takim cz³owieku s¹dzê. A dziewczêta? Czy bêdzie ta
dobra obywatelka, która ca³e wieczory, a czêsto i ca³e kawa³y dni na pustych
rozmowach z kole¿ankami, czêsto na plotkach i obmawianiu drugich spêdza.
A ta, co to ci¹gle tylko myli o strojach i trwoni czas na takie myli,
a pieni¹dze na kupno tych strojów, czy mo¿e byæ pociech¹ Matki Ojczyzny?
Nie. A ta co myli, aby siê wszystkim ch³opcom podobaæ, czy godn¹ szacunku
bêdzie kobiet¹? A najgorzej znów chyba wypadnie nam powiedzieæ o tej
lekkomylnej i nieskromnej dziewczynie, co to nieraz do pó³nocy z ch³opcami
czas spêdza. O tym sama a¿ siê wstydzê mówiæ, ale muszê, bo je¿eliby
czasem miêdzy nami, albo miêdzy naszymi znajomymi, która w Zwi¹zku siê
trafi³a, tak¹ trzeba upomnieæ, a¿eby siê poprawi³a.
A wiêc najwiêtszym naszym obowi¹zkiem jest wzglêdem Ojczyzny
z tych wad siê leczyæ i to koniecznie, koniecznie. Powiedzia³ nasz wielki poeta
Adam Mickiewicz: O ile powiêksz¹ siê dusze wasze, o tyle powiêksz¹ siê
granice. A wiêc nie wolno chodziæ ch³opcom do karczmy i truæ duszê i cia³o
alkoholem i czas tak drogi dla nas, dla naszych m³odych lat, dla naszej
Ojczyzny trwoniæ, nie wolno ch³opcom honor plamiæ przez czynienie komukolwiek szkody albo mo¿e wziêcie komu jakiej rzeczy. Nie wolno czasu
trwoniæ na kartach, na wa³êsaniu siê wieczorami. Nie wolno dziewczynie
Polce myleæ tylko o strojach, o podobaniu siê, o plotkach, o obmawianiu, nie
wolno jej zazdrociæ powodzenia, urody, czy maj¹tku komu. A ju¿ najwiêcej
zabrania siê dziewczynie Polce, dziewczynie nale¿¹cej do Zwi¹zku naszego
spêdzania wieczorów gdzie tam i niewiadomo jak. Tego wszystkiego wymaga
nasza Ojczyzna, z ni¹ razem wymaga Bóg.
Z tego wynika, ¿e obowi¹zek wzglêdem Ojczyzny ka¿e nam byæ porz¹dnymi ludmi, ale to nie koniec na tym. Potrzeba byæ tak¿e wiat³ymi, m¹drymi. A¿eby staæ siê takimi, co potrzeba robiæ? Potrzeba przede wszystkim
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nauczyæ siê czytaæ. Umiejêtnoæ czytania jest koniecznym rodkiem do stania
siê wiat³ym i m¹drym. Tak wiêc potrzeba czytaæ stale, regularnie gazety,
chodziæ na kursa dla doros³ych, o ile s¹ takie kursa, a je¿eli nie ma, nale¿y
uczyæ siê samemu, czytaj¹c ksi¹¿ki naukowe: z geografii, przyrody, historii
Polski, historii innych narodów, literatury, robiæ wypracowania pimienne,
zadania rachunkowe i czytaæ tak¿e powieci i poezjê naszych pisarzy jak
Sienkiewicza, Prusa, Orzeszkowej, Kraszewskiego, Mickiewicza, Konopnickiej, Reymonta i innych. Chciejmy tylko szczerze, a znajdziemy sposób
kszta³cenia siê. Chcieæ to móc  s³ysza³am tak¿e zdanie i bardzo mi siê
podoba³o. Wszak o zmar³ym niedawno Józefie Nakoniecznym wszyscy pewno
s³yszeli: by³ on pos³em do Dumy rosyjskiej, cz³owiekiem wykszta³conym, wyrobionym a przecie¿ on nog¹ nawet w szkole nie by³. Pocz¹tek nauki dawa³
mu jaki ksi¹dz a dalej sam siê wykszta³ci³.
Nastêpnie [powinno siê] uczêszczaæ, gdy tylko trafia siê sposobnoæ, na
odczyty, pogadanki, nale¿eæ do ró¿nych kó³ek, stowarzyszeñ. Wdawaæ siê
chêtnie w rozmowy takie, z których co mo¿na skorzystaæ. A wszystko to
robiæ w tej myli, ¿e siê to robi dla Ojczyzny.
A teraz o obowi¹zku wzglêdem blinich naszych. Tych blinich mo¿emy
podzieliæ na bli¿szych i dalszych i jeszcze dalszych. Na przyk³ad: najwiêksze
obowi¹zki mamy dla cz³onków rodziny, póniej dla przyjació³, s¹siadów, znajomych, nastêpnie dla rodaków tj. mieszkañców tej samej ziemi, na której my
mieszkamy i wreszcie dla obcej narodowoci.
Rodzicom nale¿y siê od nas mi³oæ i szacunek, to znaczy, ¿e powinnimy
siê staraæ umniejszaæ, o ile to mo¿liwe, przykroci, pomagaæ im w pracy,
s³uchaæ ich rozkazów, ale je¿eli w nich nie ma takich, które ka¿¹ nam le
czyniæ, dalej  ustêpowaæ, nie odpowiadaæ hardo, niegrzecznie; je¿eli czasem
siê trafi, ¿e niesprawiedliwie siê gniewaj¹ na nas i uwagi nam robi¹, to my
w chwili ich gniewu milczmy, czekajmy, a¿ siê zupe³nie uspokoj¹, och³on¹,
dopiero wtedy wyjanijmy, jak siê rzecz mia³a. Potrzeba, ¿ebymy mieli du¿o
wyrozumia³oci dla nich, dla ich wad i nigdy siê z nich nie miaæ, ani wygadywaæ na nich. Przed nikim k³amaæ nie mo¿na, a tym bardziej przed rodzicami. A gdy rodzice nasi s¹ ju¿ staruszkami, nale¿y im siê od nas troskliwa
opieka, mieszkanie u nas i wy¿ywienie. A gdy bêdziemy im to dawaæ, powinnimy to czyniæ z radoci¹, ¿e mo¿emy im siê odwdziêczyæ za to wszystko, co
mymy od nich otrzymali. Niech Bóg broni, ¿eby oni kiedy odczuli albo
us³yszeli od nas, ¿e to ³aska, ¿e to nasze dobrodziejstwo. Nie dobrodziejstwo,
bo to sp³ata d³ugu, obowi¹zek.
Z braæmi i siostrami powinnimy ¿yæ zawsze w zgodzie, nie k³óciæ siê
nigdy. Od starszych z rodzeñstwa uwagi i nauki chêtnie przyjmowaæ, a m³odszych znowu my powinnimy uczyæ, ale w sposób dobry tak, ¿eby im znowu
bardzo nie dokuczaæ tymi naukami. Bracia i siostry wzajemnie powinni dbaæ
o swoje potrzeby co do zdrowia, co do nauki [krótkie zdanie nieczytelne].
A dla przyjació³, s¹siadów jakie mamy obowi¹zki? Dla przyjaciela  zawsze
byæ wiernym przyjacielem, nie zdradzaæ go nigdy, gdy Ci zaufa, ufnoci tej
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nie zawieæ, nie udawaæ broñ Bo¿e przyjani w oczy, a poza oczyma wynajdowaæ w nim ró¿ne braki i cieszyæ siê mo¿e, gdy mu siê czasem co nie
powiedzie, to samo stosuje siê do przyjació³ek. Z s¹siadem powinno siê ¿yæ
zawsze w zgodzie, je¿eli jednak prêdki jest do swarów, to drugi powinien
ust¹piæ, choæby to go nawet sporo kosztowa³o. Byæ ¿yczliwym jeden s¹siad
dla drugiego powinien, nigdy zazdrosnym okiem nie patrzeæ na jego maj¹tek, na jego powodzenie w interesach, ale powinien byæ zadowolony ze
swojego s¹siada, choæby nawet mnie siê ca³kiem przeciwnie powodzi³o, trzeba siê z tym zgodziæ, staraæ siê naturalnie, o ile to mo¿liwe, ¿eby i nam
[dobrze] sz³o.
Dla rodaków powinno siê czuæ sympatiê jako do synów tej samej ziemi
i gdy siê trafia sposobnoæ lub potrzeba, wiêc im to [nale¿y] okazaæ. W ogóle
dla wszystkich ludzi mamy obowi¹zek, gdy zachoruje kto, a nie ma komu
zaopiekowaæ siê nim, mamy obowi¹zek zaj¹æ siê nim. Gdy kto cierpi na
niedostatek w ¿ywnoci, a my mamy tyle, ¿e nam wystarcza na nasze konieczne potrzeby, dajmy temu.
Gdy kto jest smutny, zbola³y, pocieszmy go, broñ Bo¿e nie wstydmy
i nie wymiewajmy siê z niego. Widzimy, ¿eby obowi¹zek wype³niaæ, potrzeba
wielkiego trudu, wielkiej pracy i energii z siebie wy³adowaæ, a przede wszystkim trzeba ogromnej si³y woli. Wiêc wyrabiajmy w sobie t¹ wolê, t¹ moc, t¹
potêgê. Powiedzmy sobie, ¿e tak bêdziemy robiæ i dotrzymajmy s³owa. Wtedy,
gdy wype³nimy te obowi¹zki, gdy oddamy to, co jest boskie Bogu, a co jest
ludzkie ludziom, wtedy przekonamy siê, ¿e to szczêcie prawdziwe, tj. posiadanie Boga mieæ bêdziemy.
Zechce zapewne niejeden wyt³umaczyæ siê, ¿e na codzienne czytanie gazet i ksi¹¿ek czasu nie ma a szczególnie dziewczêta myl¹ to wszystko w tej
chwili, przecie¿ ka¿da z nich ma tyle roboty, sprz¹tanie, pranie, gotowanie,
szycie, ja to bardzo dobrze rozumiem, gdy¿ sama mam po uszy tych wszystkich robót, a jednak muszê znaleæ jeszcze chwilkê czasu, aby co przeczytaæ,
czego siê jeszcze nauczyæ, bo mylê, kiedy siê nauczê, jak nie teraz, a chcê
koniecznie, ¿eby mi w g³owie przybywa³o. Otó¿ i Wam dam radê tak¹: gdy
tylko wstaniecie, ranny pacierz zmówcie, wtedy zróbcie sobie rozk³ad wszystkich zajêæ  to mam zrobiæ przed po³udniem, a to po po³udniu, a na wieczór,
je¿eli jest nafta, zostawiæ sobie czas dla siebie na czytanie, a jak nie ma
nafty, to i w czasie dnia zostawiæ jakie dwie godziny, czy chocia¿ jedn¹.
A zreszt¹, je¿eli nie ma nafty, jest na to rada. Zwi¹zek otrzymuje naftê, wiêc
zbieraæ siê tu mo¿na do woli i czytaæ. Ale roboty, wszystko co potrzebne,
trzeba wykonaæ, my jak co robimy, to robimy najczêciej bezmylnie, wolno,
kiedy siê zrobi, to zrobi. A to w³anie ma byæ inaczej. Trzeba zawsze w ka¿d¹
czynnoæ wk³adaæ myl ca³¹ i zapa³, zawsze potrzeba ka¿d¹ robotê zrobiæ jak
najdok³adniej i najprêdzej, wtedy zobaczymy, ¿e na wszystko czas siê znajdzie. A jak to bêdzie przyjemnie po tak spêdzonym dniu uk³adaæ siê do
spoczynku, jakie to zadowolenie wtedy czuæ bêdziemy.
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2.
Helena Paczosówna,
[Historia i wspó³czesnoæ Polski] [po³owa padziernika 1918]
Wszyscy na pewno s³yszeli, ¿e nasz kraj rodzinny, nasza Polska zosta³a
og³oszona jako Pañstwo Niepodleg³e, tj. nie nale¿¹ce do ¿adnego innego pañstwa. Jest to dla nas tak bardzo radosne, tak szczêliwe i je¿eli my przyjmujemy to na ch³odno, nie cieszymy siê tak jak powinnimy siê z tego cieszyæ, to
dlatego, ¿e sobie dok³adnie nie mo¿emy jeszcze zdaæ sprawy z tego, nie
mo¿emy siê po³apaæ, co siê sta³o, a mo¿e tak¿e niezupe³nie wierzymy, ¿e to
prawda. Wszak sparzy³o nas niedawno nadanie nam przez Niemców i Austriaków wolnoci w dniu 5 listopada 1916 r. Lecz teraz inaczej siê rzeczy
przedstawiaj¹: oto z jednej strony wróg naszej Ojczyzny, Rosja jest z³amana,
rozbita, z drugiej Niemcy, Austria tak¿e pobite, nie w takim stopniu jak
Rosja, ale na tyle, ¿e ju¿ siê zrzekaj¹ wszelkich zdobyczy z teraniejszej
wojny, a nawet gotowi s¹ oddaæ dawniej zabrane ziemie, aby tylko uzyskaæ
pokój.
W styczniu jeszcze prezydent Stanów Zjednoczonych (tak siê nazywa
pañstwo jedno w Ameryce)postawi³ 14 warunków, aby siê Niemcy na nie
godzili, to bêdzie pokój. Miêdzy tymi ró¿nymi warunkami jeden mówi o tym,
¿e Polska musi byæ zjednoczona i niepodleg³a. Nie chcieli zaraz Niemcy
przystaæ na to i wojowali dalej, a¿ w koñcu tak im siê ju¿ dano we znaki, ¿e
zgodzili siê na wszystkie warunki prezydenta Wilsona i prosz¹ o zawieszenie
broni, aby zacz¹æ uk³ady pokojowe. O tym dowiedzia³a siê Rada Regencyjna
w Warszawie, to jest niby rz¹d polski ustanowiony przez Niemców, który do tej
pory nic nie robi³, poniewa¿ Niemcy na wszystkim ³apê trzymali. Otó¿ Rada
Regencyjna, gdy tylko dowiedzia³a siê, ¿e Niemcy na wszystkie punkty siê
zgodzili, a wiêc i na ten, który mówi o nadaniu Polsce niepodleg³oci
i o tym, ¿e oddane bêd¹ [ziemie] zabrane wiêcej ni¿ przed stu laty, w tej chwili
og³osi³a narodowi polskiemu, ¿e od tej chwili jest pañstwem samodzielnym.
I chocia¿ wszyscy na pewno o tym s³yszeli, lub czytali, ale ja powtórzê:
z góry tysi¹c lat temu Polska ukaza³a siê w wiecie jako pañstwo, przechodzi³a póniej ró¿ne koleje, to by³a potê¿na, ogromna, dla wrogów straszna, to
znowu nieraz zniszczona i spustoszona ró¿nymi najazdami i znów siê odradza³a i znów póniej podupada³a, a¿ w koñcu zaczê³a naprawdê upadaæ.
W roku 1773 [recte 1772] pañstwa s¹siednie Rosja, Prusy i Austria czyhaj¹ce
tylko na to, aby gdzie siê da rabowaæ ziemie, zmówi³y siê i poodkrawa³y po
kawale polsk¹ ziemiê. Póniej w blisko 20 lat znowu nast¹pi³ drugi rozbiór,
do tego rozbioru nale¿a³y tylko Prusy i Rosja. Po tym rozbiorze by³o Powstanie Kociuszkowskie, a potem trzeci rozbiór i koniec na d³ugie lata Pañstwa
Polskiego. Tym razem podzieli³y siê reszt¹ Polski wszystkie trzy pañstwa.
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I odt¹d rozpoczê³y siê dla Polski czasy wojen o wolnoæ, powstañ co
kilkanacie lat. Zosta³y stworzone Legiony D¹browskiego, które bi³y siê przy
boku Napoleona ale dla Polski, by³o Powstanie 1831 roku tzw. Listopadowe
dlatego, ¿e w listopadzie wybuch³o, by³o potem Powstanie Styczniowe. I la³a
siê krew polska, a dlaczego i na co? Oto dlatego, aby wywalczyæ sobie utracon¹ wolnoæ. A Legiony Pi³sudskiego podczas obecnej wojny nie bi³y siê dla
wolnoci?
Wiêc wolnoæ nie jest widocznie rzecz¹ ma³¹, kiedy w³asne ¿ycie, krew
dla niej ofiarujemy. Tak, ale dla wielu wolnoæ [jest] obojêtna, im ¿ywiej serce
na myl t¹ nie zabije. I dlaczegó¿ to? Dlatego, ¿e mymy siê urodzili ju¿
w niewoli, my nie wiemy co to za rozkosz byæ cz³owiekiem wolnym. I ptak
z³apany i osadzony w klatce jak¿e jest smutny, ale gdy wylêgnie siê malutkie
w tej¿e klatce, jemu ju¿ wszystko jedno - nie jest ono co prawda ju¿ takim
weso³ym jak ptak wolny, ale zawsze ju¿ nie jest tak smutny, jak jego matka.
Niewola ma to w sobie, ¿e upadla, wyradza w cz³owieku jakie uczucia
nienawici, zazdroci, gdy tymczasem wolnoæ uszlachetnia. Mamy znów na
przyk³ad psa. Nieraz przywi¹zany na ³añcuchu pies bywa ³agodny, nie rzuca
siê na ludzi, nie szczeka; gdy tylko uwi¹¿¹ go od razu staje siê inny, zaraz
jest z³y strasznie, rzuca siê na wszystkich, k¹sa. Otó¿ mamy dowód: niewola
zrodzi³a nienawiæ, z³oæ. Z ludmi dzieje siê to samo.
A wiêc cieszmy siê, ¿e bêdziemy mieli wolnoæ, cieszmy siê, ¿e nasi
bracia z Poznañskiego, które nale¿a³o do tej pory do Niemców i by³o bardzo
niemczone, bêd¹ tak¿e mieli wolnoæ, cieszmy siê, ¿e bracia z Galicji bêd¹
wolni i bêd¹ obywatelami Polski, jak i my. A nawet kraina l¹sk oderwana od
Polski 600 lat temu, wraca nam znowu. Lecz my nie zdobêdziemy siê na
radoæ tak¹ wielk¹ z odzyskania wolnoci, dopóki nie siêgniemy po owiatê.
A wiêc owiaty jak najwiêcej.
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WSPOMNIENIA ZES£AÑCA
ALEKSANDRA MODZELEWSKIEGO (19391942)
Wspomnienia Aleksandra Modzelewskiego s¹ zapisem tragicznych losów
polskiej rodziny, mieszkaj¹cej na kresach wschodnich Rzeczypospolitej. Choæ
spisane po piêædziesiêciu latach, s¹ niezwyk³ym dokumentem. Pisane prostym, oszczêdnym jêzykiem oddaj¹ dramatyzm sytuacji, w jakiej znaleli siê
Polacy po agresji sowieckiej z 17 wrzenia 1939 r. Autorem wspomnieñ jest
Aleksander Modzelewski, który urodzi³ siê w 1919 r. na Podolu, gdzie jego
ojciec Adrian by³ ksiêgowym w dobrach Potockich. Matka Janina z Pankiewiczów pochodzi³a z rodziny o bogatych tradycjach patriotycznych, której cz³onkowie za udzia³ w powstaniach narodowych musieli nie raz przemierzyæ
szlaki syberyjskiej katorgi. Uchodz¹c przed nawa³¹ bolszewick¹ w 1920 r.
Modzelewscy i Pankiewiczowie ewakuowali siê popiesznie do centrum kraju
wraz z cofaj¹cymi siê oddzia³ami Wojska Polskiego. Po krótkim pobycie
w Radomsku, rodziny te osiad³y w Sto³pcach nad Niemnem, gdzie ojciec
Aleksandra rozpocz¹³ pracê w starostwie. Zapleczem ekonomicznym kilku
skoligaconych rodzin: Pankiewiczów, Modzelewskich, Gawinków i Martyków
by³ oddalony o 16 kilometrów od miasta folwark Za³ucze, gdzie brat Janiny,
kpt. Adam Pankiewicz w ramach osadnictwa wojskowego otrzyma³ tzw. dzia³kê oficersk¹ za zas³ugi w walce o niepodleg³oæ Polski. Za³ucze po³o¿one
w zakolu Niemna, na obrze¿u Puszczy Nalibockiej, poza wspania³¹ przyrod¹
mia³o te¿ swoj¹ legendê, bowiem w³anie tu przed osiemdziesiêciu laty ¿y³
i tworzy³ poeta W³adys³aw Syrokomla.
Kpt. Adam Pankiewicz (18951926)  oficer II Oddzia³u Sztabu Generalnego WP zajêty ochron¹ granicy pañstwowej powierzy³ zarz¹dzanie maj¹tkiem Za³ucze swemu ojcu Ignacemu. Po jego mierci maj¹tek w 1936 r. objêli
Modzelewscy, którzy zaczêli tam gospodarowaæ z du¿¹ energi¹ i dobrymi
rezultatami. Ten stan zosta³ przerwany 10 lutego 1940 r., kiedy dosz³o do
pierwszej deportacji ludnoci polskiej wywiezionej w g³¹b Zwi¹zku Sowieckiego. Nale¿y dodaæ, ¿e poza wywiezion¹ z Za³ucza rodzin¹ Modzelewskich,
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w 1940 r. ofiar¹ sowieckich represji pad³y trzy dalsze osoby: matka Janiny
Modzelewskiej, siedemdziesiêcioletnia Cezaryna Pankiewicz, brat Tadeusz
Pankiewicz, który do 17 wrzenia 1939 r. by³ komendantem Stra¿y Po¿arnej
w Stolinie na Polesiu oraz jego dwuletni synek Leszek. Tadeusz Pankiewicz
unikn¹³ kani w Katyniu tylko dlatego, ¿e  gdy przypadkowo zosta³ ujêty
przez NKWD  przytomnie zatai³ swój zawód podaj¹c siê za ksiêgowego.
W Sto³pcach pozosta³a Amelia Gawinek z Pankiewiczów, u której schroni³a
siê uwolniona z transportu siostra Aleksandra Modzelewskiego Julia zwana
Lil¹, która organizowa³a pomoc wysy³aj¹c deportowanym paczki ¿ywnociowe; wymieniaj¹c z okolicznymi rolnikami rzeczy osobiste na artyku³y spo¿ywcze. Warto dodaæ, ¿e paczki, które stanowi³y przecie¿ nieocenion¹ pomoc
dla wysiedlonych, choæ czêstokroæ okradane przewa¿nie dociera³y jednak do
adresatów. Akcja takiej pomocy trwa³a, a¿ do wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej w czerwcu 1941 r. i do zajêcia Sto³pców przez wojska niemieckie.
Warto dodaæ, ¿e na mocy uk³adu Sikorski-Majski z 30 lipca 1941 r. Aleksander Modzelewski odzyska³ wolnoæ i wst¹pi³ do tworz¹cej siê Armii Polskiej
w Zwi¹zku Sowieckim, której dowódc¹ zosta³ gen. W³adys³aw Anders.
W 1942 r. wraz z wojskiem zosta³ ewakuowany na Bliski Wschód. W maju
1944 r. walczy³ w bitwie pod Monte Cassino, a nastêpnie przeszed³ ca³y szlak
bojowy 2. Korpusu Polskiego. Po wojnie osiad³ na sta³e w Ameryce, najpierw
w Kanadzie, potem w USA i dopiero po 45 latach nieobecnoci w kraju
wreszcie odwiedzi³ Polskê, gdzie po raz pierwszy spotka³ swoich bliskich,
którzy ocaleli z po¿ogi wojennej.
* * *
Zaczê³o siê to we wrzeniu 1939 r., wojna wybuch³a 1 wrzenia i w ci¹gu
krótkiego czasu wojska niemieckie zala³y wiêksz¹ czêæ Polski. 17 wrzenia
wojska Czerwonej Armii przekroczy³y wschodni¹ granicê Polski, aby wed³ug
ich propagandy zaopiekowaæ siê ludnoci¹ wschodnich terenów Polski. My
mieszkalimy w osadzie wojskowej w Za³uczu i ju¿ 17 wrzenia po po³udniu
wojskowi sowieckiej armii byli u nas, szukali broni w domu, bo im powiedzieli na wsi, ¿e mamy broñ. Pocz¹tkowo zostawili nas na osadzie, póniej Lila
i Marek te¿ zamieszkali tam z nami. Kiedy moja matka czêsto opowiada³a
o prze¿yciach podczas rewolucji, któr¹ prze¿y³a na Ukrainie. Straszne to by³y
opowiadania o tym, co siê wtedy dzia³o i nigdy tego nie zapomnia³em, lêk
i obawa by³y g³êboko zakorzenione w mojej pamiêci.
W³adze sowieckie zaczê³y szykowaæ siê do masowego wysiedlenia Polaków. 10 lutego 1940 r. o godz. 4.00 w nocy, kto dobija³ siê do drzwi naszego
domu. Otworzy³em drzwi i zaraz zobaczy³em bagnet osadzony na karabinie
wetkniêty w drzwi. Przyjechali przedstawiciele NKWD. Zebrali nas wszystkich w jednym pokoju. Przeszukali nasze ubrania, kazali siê ubraæ. Dali nam
pó³ godziny czasu, aby przygotowaæ siê do podró¿y, bo nas, jako nieprzychylny element przesiedlaj¹ do Rosji. Kazali wzi¹æ na dwa tygodnie ¿ywnoci
i ciep³e ubrania, bo bêdziemy je potrzebowaæ. Dali nam jedne sanie do za³a-
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dowania naszych rzeczy. Na drugich saniach, naszym koniem jecha³a nasza
rodzina. By³ ogromny mróz i g³êboki nieg, ¿e nie mo¿na by³o szybko jechaæ,
bo droga by³a zasypana i musielimy dopiero j¹ przecieraæ. Ja obawia³em siê,
¿e ma³y Marek zamarznie w drodze i prosi³em oficera NKWD, aby jecha³
mo¿liwie jak najprêdzej. Mnie zabronili schodziæ z sañ i grozili, ¿e zastrzel¹
jeli zejdê. Pewno obawiali siê ¿ebym nie ucieka³, choæ to by³o niemo¿liwe
w g³êbokim niegu. W koñcu nogi mi tak zmarz³y, ¿e zeskoczy³em z sañ
i powiedzia³em ¿o³nierzowi, ¿e mo¿e strzelaæ, ale ja ju¿ d³u¿ej nie mogê
wytrzymaæ mrozu. Pozwolili mi iæ ko³o sañ. Nie wiedzia³em, czy my to
prze¿yjemy, myla³em, ¿e nas gdzie pozbawi¹ ¿ycia.
Kiedy z lasu dojechalimy do g³ównej drogi pe³no na niej by³o sañ
z ludmi, których wieli do stacji kolejowej w Sto³pcach. Moja m³odsza siostra Hala by³a w Sto³pcach u cioci Lusi. Matka zatrzyma³a siê tam, aby j¹
zabraæ z nami. Na stacji kolejowej sta³y wagony towarowe, do których nas
za³adowano. Ja, zostawi³em naszego konia i sanie przy stacji. Nie wiem co
siê sta³o z koniem. Po za³adowaniu naszych rzeczy do specjalnego wagonu
szed³em w kierunku wagonu, gdzie by³a moja rodzina. Sowiecki ¿o³nierz,
który nas pilnowa³, zatrzyma³ mnie, zagrodzi³ drogê karabinem na którym
by³ osadzony d³ugi bagnet i nie chcia³ przepuciæ. Ty kuda idziosz?. Kiedy
mu wyjani³em sytuacjê, to pokiwa³ tylko g³ow¹. Wiedzia³ dobrze, co nas
czeka³o. Ja mo¿e móg³bym uciec, ale nie chcia³em zostawiæ rodziny i mo¿e by
mnie póniej z³apali i by³oby jeszcze gorzej. Jedna m³oda kobieta, kole¿anka
Lili z gimnazjum, tak siê przejê³a tym wysiedleniem, ¿e dosta³a co w rodzaju pomieszania zmys³ów i chodzi³a ko³o wagonów prawie nago, choæ by³ silny
mróz. Zabrali j¹ do szpitala w Miñsku i po roku do³¹czy³a do swojej matki,
która by³a z nami w osiedlu. Ona nazywa³a siê Jadzia Parchimowiczówna.
Ludzie w wagonach zaczêli jeæ zapasy, które przywieli z domu. Jedli bez
umiarkowania i zaczêli chorowaæ na ¿o³¹dki. Ja zabi³em indyka w Za³uczu
i potem nasza babcia Pankiewiczowa upiek³a go i przynios³a do wagonu
w Sto³pcach i jedz¹c oszczêdnie starczy³ nam na jaki czas. Trzymali nas tydzieñ
w Sto³pcach, aby uzupe³niæ transport. W wagonach umiecili du¿o rodzin. Spalimy na piêtrowych pryczach z desek. Dla za³atwiania potrzeb naturalnych
by³a wyciêta dziura w cianie wagonu z korytkiem. Ludzie pocz¹tkowo wstydzili siê u¿ywaæ tego urz¹dzenia. Potem zawiesilimy koc woko³o tego korytka,
ale po kilku dniach wszystko zamarz³o i by³o nie do u¿ytku i przewa¿nie
za³atwialimy nasze potrzeby naturalne na dworze ko³o wagonów. Lila co
dzieñ narzeka³a do komendanta transportu, ¿e nie mog¹ jej wywoziæ, bo jej
m¹¿ pochodzi spod okupacji niemieckiej i wedle umowy miêdzy Zwi¹zkiem
Sowieckim, a Niemcami nie powinni jej wywoziæ. Po paru dniach wypucili j¹
z Markiem bez ¿adnych rzeczy, tylko w tym ubraniu, które mieli na sobie1.
1 Julia (Lila) Szymanowska wraz z synkiem Markiem znalaz³a schronienie u swojej cioci
Amelii (Lusi) Gawinek i razem przetrwa³y wojnê opiekuj¹c siê trójk¹ dzieci. M¹¿ Julii  Teodor
Szymanowski  oficer artylerzysta przebywa³ w niewoli niemieckiej w Oflagu IIc w Woldenbergu.
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Po za³adowaniu transportu poci¹g ruszy³ na wschód. Przeje¿d¿aj¹c granicê polsko-sowieck¹ w Ko³osowie, by³a stra¿nica po polskiej stronie postrzelana z karabinów maszynowych. Po stronie sowieckiej te¿ by³a stra¿nica.
By³a pomalowana od strony polskiej, a ponura od drugiej strony. Jad¹c
w g³¹b Rosji, poci¹g zatrzymywa³ siê na wiêkszych stacjach, gdzie pod nadzorem ¿o³nierza szlimy z wiadrami po wodê. Krajobraz by³ podobny do naszego z okolicy Sto³pców. Na jednej ze stacji s³ysza³em, jak ludzie rozmawiali.
Jeden pyta³ kogo wioz¹ w wagonach, a drugi t³umaczy³, ¿e to wioz¹ Carow
z Bia³orusi. Po tygodniu jazdy wysadzili nas na polu ko³o linii kolejowej
w Wo³ogockiej ob³asti. Tam czeka³o du¿o ko³choników z koñmi i saniami,
aby nas zawieæ do lasu, gdzie mielimy pracowaæ i mieszkaæ. Oni kradli co
mogli i nam zginê³o du¿o rzeczy z kuferka, na którym rozbili zamek. Porozrzucali te¿ rodzinne zdjêcia i chyba czêæ ich zginê³a.
Droga, któr¹ jechalimy prowadzi³a korytem rzeki. Nie pamiêtam jej
nazwy, ale by³a to du¿a rzeka. Ja chcia³em siê napiæ wody i widzia³em otwór
w lodzie. Kiedy zrobi³em kilka kroków od drogi, lód siê za³ama³ i jedna noga
wpad³a mi do wody po kolano. Zaraz zamarz³ but i ubranie. Potem, kiedy
nawet móg³bym jechaæ na saniach, to nie jecha³em, bo ba³em siê, ze zamarznie noga. Droga by³a szeroka tylko na jednego konia i jedne sanie. Mój ojciec
spad³ z sañ, kiedy jecha³y pod górkê. Zobaczy³em puste sanie i ko³chonik
nawet nie wiedzia³, co siê z nim sta³o. Zatrzyma³em sanie i pomog³em ojcu
znowu usi¹æ. Ojciec zgubi³ ciep³¹ burkê, kiedy spad³ z sañ. Potem znalaz³em
j¹ na innych saniach i ludzi mi j¹ oddali. Szlimy dwie noce i jeden dzieñ od
linii kolejowej do lasu. W osiedlu do którego nas przywieli (starsi ludzie,
kobiety i dzieci jecha³y na saniach, m³odsi szli na piechotê) umiecili nas
w barakach. Tak du¿o ludzi by³o w jednej sali, ¿e w nocy nie mo¿na by³o
obróciæ siê na drugi bok, bez podnoszenia siê na pos³aniu. Spalimy jak
sardynki w puszce, na pryczach z desek. Na drugi dzieñ po przybyciu, zebrali
nas i og³osili, ¿e wszyscy musz¹ iæ do pracy w lesie, z wyj¹tkiem dzieci
i starszych ludzi. Kto nie pracuje, nie bêdzie jad³, takie by³o zarz¹dzenie.
Bylimy tam miesi¹c w tych ciasnych warunkach. Po miesiêcznym pobycie,
znów za³adowali nas na sanie, to znaczy prawie po³owê ludzi i przewieli do
innego osiedla. Nasz¹ rodzinê wioz³a m³oda dziewczyna. Ludzie miejscowi
byli dobrzy dla nas. Jechalimy dwa dni i nocowalimy w wiosce u rodziny tej
dziewczyny, która nas wioz³a. Przeje¿d¿alimy d³ugi czas przez spalony las,
gdzie tylko stercza³y osmalone drzewa. Ludzkie osiedla by³y tam bardzo
rzadkie i wszyscy mieszkañcy wsi nale¿eli do ko³chozów. Na nowym osiedlu
znów wszyscy musieli iæ do pracy. Ja pocz¹tkowo pracowa³em przy cinaniu
drzew, póniej przy ³adowaniu ich na kolejkê. Matka te¿ musia³a pracowaæ
w lesie, cinaæ ga³êzie z drzew i paliæ je na ogniu. nieg by³ bardzo g³êboki
i trudno by³o siê poruszaæ. Do lasu z osiedla by³a tylko jedna cie¿ka, któr¹
ludzie szli gêsiego, bo nieg by³ g³êboki a¿ do ramion cz³owieka. W lecie
cie¿ka by³a b³otnista i le¿a³y na mokrych miejscach belki-k³adki, po których
przechodzilimy. Matka po ukoñczeniu 50 lat, nie musia³a pracowaæ w lesie.
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Dali jej pracê na osiedlu przy mieszaniu gliny do wyrobu cegie³. By³a to
ciê¿ka praca, ale przynajmniej nie musia³a codziennie chodziæ daleko do lasu.
¯ycie nasze w lesie by³o bardzo trudne. M³odzi ludzie znosili te warunki
lepiej ni¿ starsi ludzie i dzieci.
Na nowym osiedlu rodziny dosta³y malutkie przegródki (komórki)
w barakach. ciany by³y z desek, a w szparach by³o pe³no pluskiew, które po
zgaszeniu lampy, wy³azi³y i tak gryz³y, ¿e po prostu nie mo¿na by³o spaæ. To
osiedle by³o oko³o 30 km od linii kolejowej. Prawie jedyne po³¹czenie ze
wiatem, by³a kolejka, która posuwa³a siê po jednej szynie po³o¿onej na
belkach, u³o¿onych na wysokich s³upach wkopanych w ziemiê co kilkanacie
metrów. W lecie lasy by³y b³otniste i nie mo¿na by³o przejechaæ, a zim¹ nieg
by³ tak g³êboki, ¿e te¿ nie mo¿na by³o przejechaæ, chocia¿ by³o ³atwiej ni¿
w lecie, bo by³a w¹ska droga dla sañ i koni. Kolejka ta sz³a od stacji kolejowej w g³¹b lasu, gdzie ³adowali kloce na wagoniki, które musia³y byæ zrównowa¿one po obu stronach. Nie wiem czy to wyt³umaczy³em dosyæ dobrze, bo
trudno zrozumieæ, jeli nigdy siê nie widzia³o wisz¹cej kolejki. Adres tego
osiedla, gdzie nas przywieli to Wo³ogockaja ob³ast, Wo¿egockij rejon, Jawieñskij spec. posio³ok, 21 kwarta³. Znów wszyscy doroli musieli iæ do
pracy (Kto nie rabotajet tot nie kuszajet). Czêæ ludzi cina³a drzewa, inni
ci¹gali drzewa koñmi do w¹skotorowej kolejki. Tam ³adowali na wózki
i dowozili do wisz¹cej kolejki, któr¹ dowozili do stacji kolejowej.
Pocz¹tkowo sprawa ¿ywnoci by³a dosyæ mo¿liwa, ludzie przywieli
z Polski du¿o zbo¿a i m¹ki i nie wykupywali w sklepiku tej iloci chleba,
który im przys³ugiwa³, a kto chcia³ móg³ kupiæ wiêcej chleba. W restauracji
zwanej Sto³owaja te¿ mo¿na by³o kupiæ jedzenie, o ile kto mia³ pieni¹dze.
Nam p³acili za pracê, ale by³o to niedu¿o, bo praca by³a akordowa, to
znaczy p³acili za iloæ wykonanej pracy. My ca³y czas bylimy pod nadzorem
NKWD i nawet jeden policjant szed³ z nami do lasu. W nocy przychodzili do
baraków i liczyli ludzi, czy nikt nie uciek³. Ucieczka by³aby niemo¿liwa, bo
nigdzie by nie sprzedali nic do jedzenia i donieliby na policjê, gdyby kto
obcy stara³ siê co kupiæ. Las by³ pe³en ogromnych komarów, bardzo dokuczliwych, które napada³y chmarami na ludzi i nawet gryz³y przez dziurki
sznurowade³ w butach. Takich ogromnych komarów nigdzie nie widzia³em,
prócz tamtych lasów. Pracowalimy 12 godzin dziennie, a co 10 dni zmienialimy godziny pracy z dnia na noc lub odwrotnie i wtedy pracowalimy
8 godzin, bez przerwy. Druga zmiana te¿ tyle godzin pracowa³a, bo przy
³adowaniu drzewa na kolejkê praca trwa³a 24 godziny na dobê. Ja pracowa³em przy ³adowaniu i spa³em w baraku dla robotników. Jedna zmiana pracowa³a, a druga spa³a, tak, ¿e jedno ³ó¿ko mia³o dwoje ludzi i zawsze by³o
zajête.
Zima by³a ostra i trzeba by³o spêdzaæ 12 godzin w lesie. Nieraz by³ taki
mróz, ¿e drzewa pêka³y od mrozu i trzaska³y, tak jak wstrza³y z armaty.
Nieraz kolejka nie mog³a dojechaæ do lasu, bo motor zamarz³ w drodze, a my
siedzielimy w lesie czekaj¹c na ni¹. Du¿o by³o suchego drzewa, wiêc rozpa-
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lalimy ognisko na niegu. nieg topi³ siê od ognia i po pewnym czasie ogieñ
by³ jakby w studni. Przy ogniu ubranie parowa³o od gor¹ca z przodu, a po
plecach przechodzi³ taki mróz, jakby kto nasypa³ kostek lodowych. Trzeba
by³o ci¹gle odwracaæ siê, aby ogrzaæ plecy i piersi. Do jedzenia bralimy tylko
chleb, bo nic innego nie by³o. Chleb zamarza³ jak ceg³a i trzeba by³o skrobaæ
zêbami, aby mo¿na by³o jeæ. Kiedy w koñcu przysz³a wiosna, nieg szybko
siê topi³, rzeki wzbiera³y i przyroda szybko budzi³a siê do ¿ycia. Nieraz id¹c
do pracy wieczorem, na brzozach by³y tylko p¹czki, a rano ju¿ zielone listki.
Tam, na pó³nocy przez parê miesiêcy w lecie, nigdy nie by³o ciemno, tak
zwane bie³yje noczy, to pozwala³o rolinnoci rozwijaæ siê w szybkim tempie
i pomimo krótkiego lata, jagody szybko ros³y i dojrzewa³y. By³a ogromna iloæ
malin i borówek, gdyby by³ cukier, to mo¿na by³oby zrobiæ du¿o przetworów
na ca³y rok. My w ci¹gu dwóch lat, moglimy kupiæ tylko parê razy kilka
ma³ych kostek cukru. Z powodu braku owoców i witamin, ludzie chorowali
na szkorbut i cyngê. Nie wiem czy to nazywam w³aciw¹ nazw¹. Szkorbut
powoduje utratê zêbów, a cynga rany w nogach i ciele, które nie chc¹ siê goiæ
i zostawiaj¹ ogromne blizny, nawet po wyleczeniu. W obozach dla wiêniów
politycznych, których by³o kilka w pobli¿u, ludzie gotowali m³ode ig³y sosnowe i pili ten gorzki wywar i to zapobiega³o tym chorobom. Zdaje siê, ¿e
w³aciwa nazwa to awitaminoza.
My, choæ sami nie wierzylimy, ¿e uda siê nam kiedy wyjechaæ z tego
obozu, to mówilimy ludziom, którzy tam mieszkali, ¿e d³ugo tam nie bêdziemy. Po naszym uwolnieniu pytali nas sk¹d bylimy tacy pewni, ¿e to siê
stanie. Przez pierwszy rok pobytu, nie wolno nam by³o spotykaæ siê i rozmawiaæ z miejscow¹ ludnoci¹. Niedaleko by³o osiedle ukraiñskie, których tam
wysiedlili w latach 30-tych. Oni nam mówili, ¿e my mamy dobre warunki, bo
s¹ baraki do spania. Ich wrzucili do lasu bez ¿adnych budynków, musieli
sami budowaæ. Umierali masowo, a chowali ich we wspólnych grobach. Jeden
Ukrainiec, z którym rozmawia³em, mówi³, ze pochowa³ ¿onê rano i zaraz
musia³ iæ do lasu do pracy, bo inaczej nie dosta³by przydzia³u chleba na ten
dzieñ. Jeden Ukrainiec, który by³ murarzem i budowa³ piece na naszym
osiedlu, doniós³ do NKWD, ¿e ja chcê uciekaæ, bo jemu te¿ powiedzia³em, ¿e
d³ugo tu nie bêdê. Pilnowali mnie szczególnie wiêcej od innych. Mój ojciec
zmar³ w Wigiliê Bo¿ego Narodzenia w 1941 roku. Ja wtedy by³em przy nim,
bo mia³em wypadek przy pracy. Rozwali³ siê nam wagonik, którym ³adowalimy i drzewo pot³uk³o mi nogê tak, ¿e spuch³a i nie mog³em pracowaæ. Moja
matka razem z siostr¹ pracowa³a wtedy w przychodni, to znaczy w izbie dla
chorych. Pochowalimy ojca w lesie na Bo¿e Narodzenie. Tam na osiedlu nie
by³o ani opieki lekarskiej, ani odpowiedniego od¿ywiania. Ojciec chorowa³ na
raka gard³a i nie móg³ prze³ykaæ po¿ywienia. W Polsce matka przygotowywa³a zupy i p³ynne napoje, a w lesie nie by³o takiej mo¿liwoci.
Drugi rok naszego pobytu by³ coraz trudniejszy. Ograniczono iloæ chleba
do 1 kg dla pracuj¹cych i 1/2 kg, dla tych, którzy nie pracowali. W restauracji
te¿ nie by³o prawie nic do jedzenia. Czasem zupa grzybowa, w której p³ywa³
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jeden grzybek, kilka krupek jakiej kaszy i parê kropli oleju zamiast t³uszczu. Jeden kilogram chleba wydaje siê du¿o, ale kiedy to wszystko, co by³o do
jedzenia to niewystarczaj¹co i ju¿ cz³owiek zjada³ ten chleb oczami, zanim
dosta³ do rêki. Nieraz myla³em, ¿e by³oby dobrze, gdyby mieæ to, czym my
karmilimy winie i drób na gospodarce, gotowane kartofle i m¹kê. Dopiero
by cz³owiek mia³ ucztê i móg³ najeæ siê do syta. Nieraz chleb tak pachnia³,
choæ nie by³o go nigdzie w pobli¿u, to zdawa³o siê, ¿e jest gdzie wie¿y,
pachn¹cy, prosto z pieca, taki jak moja babcia Pankiewiczowa albo matka
piek³y w Za³uczu. Jeszcze do dnia dzisiejszego bardzo lubiê chleb i du¿o go
spo¿ywam. Jedyn¹ nadziej¹ wydostania siê z tej zsy³ki by³o to, ¿e Niemcy
wygraj¹ wojnê i nas wyswobodz¹, bo nie wiedzielimy wtedy, ¿e oni tak
okropnie przeladowali Polaków. Nam nasi opiekunowie z NKWD stale mówili, ¿eby zapomnieæ o Polsce, ¿e nigdy st¹d nie odejdziemy. Jedyn¹ drogê
[jak¹] bêdziemy znaæ, to z baraków do lasu i z powrotem.
Pewnego dnia zebrali nas w jednej sali i powiedzieli, ze jestemy wolni,
¿e jaki genera³ Sikorski z Londynu organizuje Polskie Oddzia³y Wojskowe
w Rosji do walki z Niemcami i my mo¿emy wst¹piæ do Polskiej Armii lub do
Czerwonej Armii, bo to nie robi ró¿nicy. Bêdziemy walczyæ wspólnie z Niemcami. Radzili nam, ¿e najlepiej abymy zostali w lesie i pracowali tam, bo
bêdzie trzeba du¿o drzewa dla przemys³u wojennego. Ja chcia³em zaraz jechaæ szukaæ tego polskiego wojska, ale moja matka nie chcia³a ruszaæ
w podró¿, bo wiedzia³a, ¿e to bêdzie trudna podró¿ i obawia³a siê ruszaæ
w drogê. W koñcu kiedy ja postanowi³em jechaæ, matka sama nie chcia³a
zostaæ i 1 stycznia 1942 r. wyruszylimy piechot¹ do stacji kolejowej, odleg³ej
o 30 km. Ci¹gnêlimy nasze posiad³oci na sankach, które ja zrobi³em
z desek. Wysz³a nas spora grupa ludzi. Niektórzy doszli do stacji tego samego
dnia. My nocowalimy w drodze we wsi, oko³o 10 km od stacji. Matka
z trudem znalaz³a rodzinê we wsi, która nam pozwoli³a spaæ na pod³odze
w ich domu. Na drugi dzieñ doszlimy do stacji o do³¹czylimy do naszej
grupy, która ju¿ tam by³a. Tam przez kilka dni nie moglimy siê dostaæ na
poci¹g. Ka¿dy wagon pasa¿erski mia³ przewodniczkê i mówi³y, ¿e nie ma
miejsca w wagonach. Mówi³y, ¿e jest miejsce przy koñcu poci¹gu. Tam nas
te¿ nie chcieli wpuciæ, mówili, ¿e jest miejsce na pocz¹tku poci¹gu. Potem
poci¹g rusza³, a my dalej zostawalimy na tej stacji. W koñcu poszlimy do
naczelnika stacji i on obieca³ nam, ¿e za³aduje nas na nastêpny poci¹g.
Przewodniczki znów nie chcia³y nas wpuciæ, ale naczelnik powiedzia³ im, ¿e
poci¹g nie ruszy ze stacji, zanim my wszyscy nie za³adujemy siê i on mówi³
nam, ¿eby si³¹ siê pchaæ do wagonów. I tak zrobilimy, wrzucilimy nasze
rzeczy i tobo³ki do wagonu. Kiedy ju¿ wszed³em do wagonu pyta³em siê
matki, gdzie jest Hala. Ona mówi, ¿e nie wie, wtedy wróci³em do drzwi, Hala
sta³a przy wagonie, a rosyjska przewodniczka sta³a rozkraczona z rozkrzy¿owanymi rêkami w drzwiach i nie chcia³a jej wpuciæ do wagonu. Ja z³apa³em
tê kobietê za ko³nierz i szarpn¹³em w g³¹b wagonu, pomog³em mojej siostrze
wejæ do wagonu. Rosjanka narobi³a okropnego wrzasku, ¿e Polaki to bandy-

332

Wies³aw Gawinek

ty i z³odzieje, ale ja nie zwraca³em na to uwagi i ju¿ poci¹g ruszy³ w drogê.
By³o tam ju¿ trochê Polaków, którzy jechali z dalszych stron pó³nocnego
kraju. Niektórzy mieli ko¿uchy, które by³y tak zawszone, ¿e gdyby po³o¿yæ je
na pod³odze, to by pewno same siê porusza³y. Naturalnie w tak ciasnym
wagonie, wszyscy wkrótce zaczêli siê drapaæ, bo wszy wszêdzie siê rozlaz³y.
Podró¿ tym poci¹giem by³a krótka. Po dwustu kilometrach jazdy przyjechalimy do du¿ego miasta Wo³ogdy. Tam wysiedlimy z tego poci¹gu i po
paru dniach oczekiwania na stacji, wsiedlimy do towarowych wagonów (bydlêcych). Nasza grupa Polaków z osiedla i du¿o Rosjan. By³o nas pewno
chyba oko³o 80 osób. Niektórzy byli w okropnym stanie fizycznym i cuchn¹cy
brudem. Szczególnie ¯ydzi, którzy siê podawali za Polaków. Nie mieli si³y ani
woli do przetrwania i du¿o ich umiera³o w drodze. Z jedzeniem te¿ by³o
trudno i po ten codzienny przydzia³ chleba, trzeba by³o staæ w kolejkach,
i ci¹gle szukaæ gdzie sprzedawali chleb. Po sprawdzeniu tymczasowych dokumentów, które wyda³o nam NKWD, mo¿na by³o tylko kupiæ chleb na tyle
osób ile by³o na dokumencie. Czasem mo¿na by³o na niektórych stacjach
kupiæ jak¹ zupê i dlatego ludzie szli z wiadrami do stacji z nadziej¹, ¿e mo¿e
bêdzie zupa. Ka¿dy te¿ mia³ worek na chleb. Ja zawsze kupowa³em chleb dla
naszej rodziny i jeszcze jednej kobiety z ma³¹ córk¹ w wieku oko³o 10 lat. Ja
i jedna m³oda dziewczyna zawsze sobie pomagalimy. Je¿eli ona by³a bli¿ej
w kolejce, to dawa³em jej wszystkie dokumenty i ona kupowa³a na ca³¹ nasz¹
grupkê. Jeli ja by³em bli¿ej okienka, to ja kupowa³em. Zawsze trzeba by³o
uwa¿aæ, ¿eby poci¹g nie odszed³, bo nigdy nie by³o wiadomo jak d³ugo poci¹g
bêdzie sta³ na stacji.
Du¿o ludzi w wagonach chorowa³o i umiera³o. Nieraz kiedy poci¹g rusza³
po krótkim postoju, to na niegu zostawa³o du¿o trupów, których wyrzucano
z wagonów. Byli nie tylko starzy, ale tak¿e m³odzi ludzie w sile wieku. G³ód
i choroby powodowa³y mieræ. Tych zmar³ych, którzy mieli rodziny, to nie
chcieli ich wyrzucaæ na nieg. Uk³adali cia³a na schodkach ostatniego wagonu. Nieraz by³o po kilka trupów tam ulokowanych. Na niektórych stacjach
zabierali tych zmar³ych i sk³adali zamarzniêtych w magazynach. Nie wiem
co z nimi robili wiosn¹. W naszym wagonie jecha³a rosyjska kobieta z trojgiem dzieci. Dwie córki i syn. Jechali szukaæ ojca i mê¿a, który by³ wys³any
z fabryk¹ za Ural z Leningradu, bo Niemcy byli ju¿ blisko i potem okr¹¿yli
Leningrad. Ta kobieta zmar³a w wagonie, le¿a³a ko³o mnie na pod³odze. Ja
te¿ by³em chory, ale jako prêdko wyzdrowia³em. Jej starsza córka mia³a
mo¿e 16-17 lat i tak polubi³a nasz¹ mamê, ¿e chcia³a z nami jechaæ, tam
gdzie my jechalimy.
Warunki higieniczne w wagonach i ko³o torów kolejowych by³o bardzo
z³e. Tysi¹ce ludzi podró¿owa³o w Rosji podczas wojny, a tak¿e ci¹gle sz³y
transporty z wojskiem. Ludzie spali w budynkach stacyjnych. Swoje potrzeby
naturalne za³atwiali na dworze ko³o torów. W zimie to zamarza³o, ale na
wiosnê, to chyba trudno by³o tam przejæ. Na jednej ze stacji widzia³em jak
przewozili jeñców niemieckich z obozu i ³adowali do nie ogrzewanych towaro-
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wych wagonów. Oni nie mieli zimowych ubrañ. Byli wyczerpani i os³abieni.
Nim za³adowali transport, to nape³nili jeden wagon zmar³ymi jeñcami. Jeden
z jeñców by³ tak s³aby, ¿e upad³ na nieg. Wartownik zacz¹³ go kopaæ i kaza³
wstaæ. On nie móg³ i chc¹c ratowaæ siê, powiedzia³ po niemiecku, ¿e on jest
komunist¹. Wartownik znowu go kopn¹³ i powiedzia³, ¿e on chcia³ zapoznaæ
ruskoj zimy i teraz ma na to okazjê. W koñcu przysz³a sanitariuszka
i pomog³a mu wstaæ i wsadzili go do wagonu, ale na pewno d³ugo ju¿ nie po¿y³.
Nasz poci¹g jecha³ przewa¿nie nocami, bo w dzieñ mia³y pierwszeñstwo
transporty wojskowe za³adowane sprzêtem wojskowym i ogromn¹ iloci¹
rannych z frontu. Nieraz po parê dni stalimy na bocznej linii i trudno by³o
dostaæ co do jedzenia. Kto mia³ co z ubrania do wymiany z miejscowymi
ludmi, to mia³ trochê lepiej, bo pieni¹dze nie mia³y ¿adnej wartoci i nic za
nie do jedzenia nie mo¿na by³o kupiæ. Za bochenek chleba, który po oficjalnej
cenie kosztowa³ parê rubli, ludzie p³acili po 100 i wiêcej rubli. W naszym
wagonie by³ ma³y piecyk na rodku do ogrzewania. Czêsto musielimy gdzie
na stacjach kraæ wêgiel, bo inaczej to by ludzie marzli. W naszej grupie by³o
kilku m³odych i razem jako to organizowalimy. W innych wagonach nieraz
nie by³o m³odych i zdrowych ludzi i by³o im zimno. Pewnego wieczoru nasz
poci¹g zatrzyma³ siê na jednej stacji, ale dosyæ daleko od budynków. Ludzie
zaraz wyskakiwali z wagonów i szli do stacji z wiadrami i workami, aby co
dostaæ do jedzenia. Ja mia³em jakie z³e przeczucie i nie chcia³em iæ. Nigdy
nie by³o wiadomo jak d³ugo poci¹g bêdzie sta³. W koñcu zdecydowa³em siê
te¿ iæ. Kiedy wszed³em na stacjê, nasz poci¹g zacz¹³ ruszaæ, a na liniê przy
stacji wchodzi³ drugi poci¹g. Ja zd¹¿y³em krzykn¹æ do ludzi, ¿e poci¹g odchodzi i bieg³em w stronê poci¹gu. Z trudem przedosta³em siê miêdzy wagonami
poci¹gu, który zagrodzi³ mi drogê. Kiedy dobieg³em do naszego poci¹gu, to
ju¿ porusza³ siê prêdko. Gdybym czeka³ na ostatni wagon ze schodkami, to
bym ju¿ nie móg³ z³apaæ, bo jecha³by za prêdko. Z trudem uda³o mi siê dostaæ
na otwarty wagon i ma³o nie zamarz³em na nim, nim poci¹g siê zatrzyma³.
By³ w tym wagonie jaki Rosjanin. Te¿ marz³ i przeklina³ ca³y wiat, ¿ycie,
wojnê i w³adze. Jeszcze tylko jeden ch³opak zd¹¿y³ z³apaæ poci¹g. Jak tylko
poci¹g zatrzyma³ siê, to ja zeskoczy³em i szed³em naprzód do naszego wagonu. Kiedy doszed³em to mia³em rêce skostnia³e z zimna i nie mog³em otworzyæ drzwi. Zastuka³em i ludzie z wagonu otworzyli i wci¹gnêli mnie do
rodka. Prawie z ka¿dej rodziny, kto zosta³ na poprzedniej stacji i wszyscy
p³akali, bo zostali przewa¿nie m³odzi, którzy zawsze starali siê o ¿ywnoæ.
Moja matka rzadko wychodzi³a z wagonu, bo by³ wysoki i bez pomocy nie
mog³a by wejæ z powrotem. Ci ludzie, którzy zostali na poprzedniej stacji,
doszli do nas nastêpnego dnia, bo poci¹g po przebyciu kilkunastu kilometrów
sta³ tam ca³¹ noc i dzieñ. Du¿o g³odu i niedoli prze¿ylimy podczas tej
podró¿y. Wszy nas gryz³y. By³o ich tyle, ¿e ³azi³y po ubraniu i trudno by³o siê
ich pozbyæ. By³a to d³uga i uci¹¿liwa podró¿, dokucza³ ch³ód, g³ód i robactwo,
które mno¿y³o siê w ciasnocie wagonu i braku warunków higienicznych. Ca³y
kraj by³ zawszony. Kiedy stoj¹c w kolejce po chleb, sta³ przede mn¹ m³ody
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rosyjski ch³opak. By³ widocznie zmêczony i zasypia³ na stoj¹co. Kiwa³a mu
siê g³owa i jego czapka zbli¿a³a siê do mojej twarzy. Po czapce ³azi³y ogromne
wszy. Na jednej stacji kolejowej, m³ody cz³owiek siedzia³ na wysokim piecu,
³apa³ wszy na swoim ubraniu i rzuca³ na ludzi.
Po miesi¹cu podró¿y zatrzymali nasz poci¹g na jednej stacji i wszyscy
poszlimy do ³ani, a ubranie do dezynfekcji i par¹ starali siê zabiæ wszy.
Trochê to pomog³o, ale nie ca³kowicie. Ta ³ania by³a w wagonach kolejowych
obs³ugiwana przez kobiety, które te¿ przyjmowa³y ubrania do dezynfekcji.
Nie by³o tam ¿adnego wstydu i nikt na to nie zwraca³ uwagi na inn¹ p³eæ.
By³o to ca³kiem normalne w Rosji. Na jednej stacji poci¹g nasz zatrzyma³ siê
i z s¹siedniego wagonu wysz³a m³oda dziewczyna. Kiedy chcia³a wróciæ do
wagonu, to ludzie nie chcieli jej wpuciæ i odpychali od drzwi. Ona by³a chora
i s³aba i nie mog³a sobie daæ rady. Kilku ludzi z naszego wagonu po sprzeczce
z tamtymi ludmi, pomogli jej wejæ do wagonu. Nastêpnego dnia, kiedy
poci¹g znowu zatrzyma³ siê, to widzia³em jak jeden cz³owiek ci¹gn¹³ ja
z pó³ki w wagonie d³ugim drutem. Ju¿ nie ¿y³a i zostawili j¹ na niegu. Na
jednym z przystanków szed³em ko³o wagonów. M³oda kobieta  Rosjanka
z opask¹ z Czerwonego Krzy¿a na rêkawie, prosi³a mnie ¿eby jej pomóc zdj¹æ
sanki z wagonu, bo sama nie mog³a daæ rady. Na sankach le¿a³ zmar³y
cz³owiek. Pomog³em jej to zrobiæ i natychmiast zdj¹³em swoje rêkawice
i zostawi³em na niegu, choæ one by³y bardzo potrzebne. Ten zmar³y wygl¹da³
strasznie i ba³em siê, ¿eby nie przynieæ jakiej zakanej choroby do naszego
wagonu. W niektórych wagonach prawie wszyscy ludzie byli chorzy i tak
os³abieni, ¿e nikt nawet nie móg³ pójæ po wodê. W warunkach które tam
by³y, ludzie zatracili ludzk¹ naturê i chêæ pomocy blinim, bo tylko myleli
o sobie i walczyli o przetrwanie. Instynkt samozachowawczy by³ silniejszy
ni¿ mi³oæ i chêæ pomocy innym. Zdarza³y siê rabunki, kradzie¿, a nawet
zabójstwa. Na jednej stacji dowiedzielimy siê, ¿e w magazynie mo¿na dostaæ
¿ywnoæ dla tych ludzi, którzy jad¹ do wojska. Kiedy tam poszlimy, to
rzeczywicie dali nam dosyæ du¿o ¿ywnoci. Bardzo dobry chleb i konserwow¹ zupê. Krêci³o siê tam du¿o ludzi i chcieli ¿eby im daæ lub sprzedaæ
¿ywnoæ. Gdyby nas nie by³a du¿a grupa, to by na pewno nas ograbili
i zabrali wszystko. Ja zgubi³em siê w drodze do wagonu i aresztowa³ mnie
policjant, bo nie chcia³ uwierzyæ, ¿e t¹ ¿ywnoæ dostalimy legalnie. On mówi³,
¿e ja to ukrad³em. Dobrze, ¿e mnie szukali ludzie z wagonu i wyt³umaczyli
policjantowi sytuacjê. Brak by³o tytoniu do palenia. Na jednej stacji, ja i mój
kolega kupilimy malutk¹ szklaneczkê tytoniu. By³y to tak zwane karaszki,
krajane ¿y³ki i ³odygi tytoniu. Po powrocie do wagonu chowalimy siê, aby
zapaliæ papierosa, ale jak ludzie poczuli dym tytoniowy, to nie moglimy sami
wypaliæ tych papierosów. Ka¿dy z palaczy chcia³ choæ parê razy poci¹gn¹æ.
Pewnego razu stalimy na stacji 3 dni, bo by³a burza nie¿na, tak zwany
buran. Zasypa³o linie kolejowe i nic siê nie porusza³o nim nie oczycili
niegu. Nic tam nie mo¿na by³o dostaæ do jedzenia. Ja i jeden znajomy,
wyruszylimy do wsi, oko³o 5 km od stacji, aby wymieniæ ubranie na jedze-
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nie. By³o to w Kazachstanie, gdzie kraj by³ urodzajny w pszenicê. By³o tak
zimno i tak silny wiatr, ¿e co parê kroków trzeba by³o odwracaæ siê plecami
do wiatru, bo nie mo¿na by³o tchu z³apaæ. Ja wst¹pi³em do pierwszej chaty
we wsi. Tam mieszka³a rodzina ukraiñska, któr¹ 10 lat przedtem wysiedlili
z Ukrainy. Pytali siê, co my za ludzie. Gospodyni da³a nam po du¿ej kromce
dobrego chleba i kwaszonej kapusty. Mój znajomy poszed³ do innego domu.
Mia³ do wymiany swój ko¿uch. Ja zosta³em i wymieni³em swoj¹ kurtkê na
kaszê i pszenn¹ m¹kê i jeszcze dali mi do worka ogromny bochen chleba.
Nakarmili mnie ciep³¹ kasz¹ z mlekiem. Wraca³em zadowolony do stacji.
Wiatr mnie popycha³ w plecy i po powrocie matka piek³a placki na piecyku
i by³o co jeæ. Na jednej stacji w Kazachstanie, by³a ogromna sterta pszenicy
rozsypana na ziemiê. Gdyby z³apali kogo bior¹cego pszenicê, to za to grozi³o
wiêzienie, co najmniej 5 lat przymusowej pracy. Kiedy przeje¿d¿alimy przez
pustynny kraj w okolicy jeziora Aralskiego, to ludzie na stacjach nie dawali
nam nabraæ wody ze studni, bo tam by³o ma³o wody. Dowozili cysternami
kolejowymi i zlewali do studni. Przeje¿d¿alimy przez miasto Taszkient, ale
nie pozwolili nam wyjæ tam z wagonów, bo panowa³a epidemia tyfusu.
Teraz o tej rodzinie rosyjskiej, która jecha³a z nami w wagonie, szukaj¹c
ojca i mê¿a. Po mierci matki, to dzieci przylgnê³y do mojej matki. Najstarsza dziewczynka nazywa³a j¹ pani Modzelewskaja i chcia³a z nami jechaæ
tam gdzie my jechalimy. Na jednej stacji znalaz³y te dzieci swego ojca i my
pomoglimy im przenieæ ich rzeczy i tam zosta³y z ojcem. Mia³y te dzieci
szczêcie w nieszczêciu, bo choæ straci³y matkê, ale uda³o siê im odnaleæ
ojca, a by³o tyle rodzin, które siê porozdziela³y i nie odnalaz³y. My cieszylimy siê, ¿e uda³o siê tym dzieciom po³¹czyæ z ojcem. My z Wo³ogdy jechalimy przez miasta: Gorkij, Kujbyszew, Orenburg (Czka³ow), Swierd³owsk,
Czelabiñsk, Magnitogorsk, Oktubiñsk, Aralsk, Kizyl Orda, Taszkient, Samarkandê a¿ do Buchary, gdzie wysiedlimy z wagonów. Z Buchary znów poci¹giem przewieli nas do miasteczka Kitab. Tam ju¿ zosta³a matka z siostr¹.
Zamieszka³a u Uzbeków w malutkim pokoiku w domku z gliny. Ja wst¹pi³em
do polskiej armii i wys³ano nas do miasta Szachriaab (nie wiem czy to jest
w³aciwa nazwa). Stamt¹d po paru tygodniach poci¹giem wyjechalimy do
Krasnowodzka (portowe miasto na morzu Kaspijskim) i okrêtem przez Morze
Kaspijskie do Pahlewi w Iranie, a stamt¹d ciê¿arówkami przez góry, przewieli
nas do Teheranu. Z Teheranu poci¹giem, a potem okrêtem przybylimy do
Egiptu, a potem do Palestyny (dzisiejszy Izrael). W Teheranie spotka³em matkê i siostrê w obozie dla cywilnej ludnoci, by³em z nimi parê razy tylko
i potem wyjecha³em. Matka zosta³a w Teheranie z siostr¹. Siostra zmar³a
w Teheranie i tam jest pochowana na polskim cmentarzu. Mój brat Zygmu2,
2 Zygmunt Modzelewski po ukoñczeniu podchor¹¿ówki otrzyma³ przydzia³ do 85 pu³ku
piechoty w Nowej Wilejce. Zmobilizowany w sierpniu 1939 r. walczy³ w Zgrupowaniu gen.
Kleeberga, a po kapitulacji znalaz³ siê w Oflagu II c w Woldenbergu. Po wojnie ukoñczy³ studia
ekonomiczne i zosta³ zaanga¿owany przez Miêdzynarodowe Biuro Pracy w Genewie, gdzie
przepracowa³ trzydzieci lat. Zmar³ w 1995 r.
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kiedy by³ s³u¿bowo w Teheranie i zrobi³ zdjêcia grobu. Matka spêdzi³a lata
wojenne w Ugandzie i po wojnie wróci³a do Polski. Ja po d³ugiej wêdrówce
i udziale w wojnie, wyjecha³em do Kanady, a potem do USA. Po 45 latach
odwiedzi³em Polskê, gdzie spotka³em siê z siostr¹ i bratem i pozna³em m³odych cz³onków rodziny.
Chcia³em na tym zakoñczyæ to opowiadanie, ale tyle jeszcze wspomnieñ
przychodzi na myl, które choæ sam widzia³em i prze¿y³em, trudne do uwierzenia s¹ i dzisiaj, wydaje siê, ¿e to by³ z³y sen. Gdyby kto to opowiada³, to
bym mia³ w¹tpliwoci, ¿e to rzeczywicie siê zdarzy³o. Ludzie nieraz pytali
mnie o moje prze¿ycia i nie chcieli wierzyæ. To mnie wtedy z³oci³o. Dzisiaj
rozumiem ich w¹tpliwoci. Teraz chyba dodam tylko, ¿e chcia³bym ¿eby
ludzie nie musieli przechodziæ takich prze¿yæ i warunków, które by³y
w czasie wojny. Polacy od lat cierpieli zes³ania i przeladowania, za to, ¿e
byli Polakami, choæ miliony Rosjan i ludzi innych narodowoci te¿ bardzo le
prze¿yli te czasy.
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Bernard Nowaczyk, Powstanie Spartakusa 73-71 p.n.e., Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2008, ss. 204.
Omawiana praca, stanowi¹ca swoisty popis nijakoci pisarstwa historycznego opublikowana zosta³a w serii przedstawiaj¹cej historyczne kampanie wojenne i bitwy w ujêciu popularnonaukowym. Sformu³owanie ksi¹¿ka
popularnonaukowa rozumiem jako ksi¹¿ka popularyzuj¹ca wiedzê naukow¹.
Tymczasem praca Bernarda Nowaczyka popularyzuje wiedzê, która z nauk¹
niewiele ma wspólnego. W szcz¹tkowej bibliografii pracy (s. 198199) znajdujemy bowiem 27 opracowañ, a wród nich prace takich klasyków marksizmuleninizmu jak A. W. Miszulin czy N. A. Maszkin, których pogl¹dy wyk³adane
by³y przez twardog³owych ideologów w epoce Stalina. Oprócz tego bibliografia zawiera takie ozdobniki jak chocia¿by Encyklopedia historii wiata dla
ca³ej rodziny. W istocie na palcach jednej rêki mo¿na policzyæ prace, na
których mo¿na by³o oprzeæ siê podejmuj¹c temat powstania Spartakusa. Jednak¿e w oparciu o taki wykaz prac student pierwszego roku historii nie
móg³by napisaæ nawet pracy zaliczeniowej. Bernard Nowaczyk móg³ napisaæ
i opublikowaæ (!) ca³¹ ksi¹¿kê. Pomijam ju¿ fakt, ¿e autor traktuje ród³a
antyczne jak wspó³czesne opracowania, nie widz¹c potrzeby zamieszczania
ich w odrêbnym wykazie.
Postawione we wstêpie pracy za³o¿enia s¹ doprawdy zdumiewaj¹ce. Autor sugeruje tam, i¿ wiedza wspó³czesnego spo³eczeñstwa polskiego na temat
niewolnictwa pochodzi g³ównie z filmów amerykañskich i w³oskich. Dlaczego
akurat w³oskich, a nie francuskich, niemieckich czy japoñskich? To stwierdzenie ma miêdzy innymi uzasadniaæ celowoæ powstania pracy Nowaczyka.
Do literatury fachowej autor odnosi siê lekcewa¿¹co. Szczerze mówi¹c nie
wiem, co znaczy termin ksi¹¿ka pisana suchym jêzykiem, to chyba jaki
arcyfatalny oksymoron, a ju¿ na pewno próba przedstawienia rodowiska
zawodowych historyków jako ostoi ciê¿kostrawnego nudziarstwa. Ze wstêpu
zdaje siê wynikaæ, ¿e autor nigdy nie podejmowa³ siê trudu studiowania
historii rozumianej jako kierunek studiów w³anie. Wnoszê to z dwóch przes³anek. Po pierwsze przypisy ród³owe s¹ konsekwentnie b³êdnie sporz¹dzone, poniewa¿ nie odnosz¹ siê do ksi¹g i rozdzia³ów poszczególnych dzie³,
a jedynie do numerów stron zawartych w opracowaniach. Po drugie autor
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deklaruje, ¿e przystêpuj¹c do pisania pracy o powstaniu Spartakusa musia³
zapoznaæ siê z histori¹ Rzymu na poziomie podrêcznikowym (s. 10). Efekt
swojej pracy autor adresuje do przeciêtnego czytelnika. Do czego odnosi siê
przymiotnik przeciêtny? Mo¿e do walorów intelektualnych odbiorców twórczoci Nowaczyka? Czujê siê mocno zak³opotany.
Praca sk³ada siê zasadniczo z trzech czêci: stanowi¹cej wiêkszoæ pracy
czêci wstêpnej (s. 7109), prezentuj¹cej bardzo szeroko pojête t³o powstania
Spartakusa oraz stanowi¹cych mniejszoæ opracowania czêci w³aciwej
(s. 110185) i epilogu (s. 186194). Ambicj¹ wstêpnej czêci pracy sta³o siê
przedstawienie genezy powstania Spartakusa, w której autor z zapamiêtaniem chiñskiego rzebiarza misternie buduje ³añcuch przyczynowo-skutkowy,
prowadz¹cy do wybuchu powstania. To mniej wiêcej tak jakbymy przyczyn
upadku Rzeczypospolitej w XVIII w. upatrywali w nieprawid³owym funkcjonowaniu pañstwowoci polskiej w dobie Piastów. Poza tym czêæ wstêpna
zawiera pospolite komuna³y na temat niewolnictwa. Szkoda, ¿e autor chocia¿by przy czynieniu próby definiowania zjawiska niewolnictwa nie pos³u¿y³
siê wskazówkami zawartymi w pracy L. Schumachera, do znajomoci której
przecie¿ siê przyznaje. Po lekturze rozdzia³u dotycz¹cego niewolnictwa odnoszê wra¿enie, i¿ autor sam niekoniecznie rozumie definiowany problem. Jego
wywody mog¹ prowadziæ do sytuacji, w której w wiadomoci przeciêtnego
czytelnika pojawi siê karykaturalny obraz niewolnictwa antycznego, gdzie
w jednej linii stoj¹ spartañscy heloci, s³u¿ba domowa, niewolnice-prostytutki,
greccy nauczyciele wymowy, gladiatorzy, rzesza pastuchów i pracownicy kamienio³omów. W podjêtej próbie rozwa¿enia niewolnictwa jako problemu
prawnego najbardziej szwankuje w³anie kwestia prawna. Mo¿na by³o siêgn¹æ chocia¿by do opracowania W. Wo³odkiewicza1 czy innych publikacji
z zakresu prawa rzymskiego. Nowaczyk wola³ klikn¹æ na has³o w Wikipedii,
cynicznie odnotowuj¹c to zreszt¹ w przypisach. W czêci traktuj¹cej o gladiatorach, Nowaczyk konstatuje: los gladiatora by³ nie do pozazdroszczenia, choæ
gorsza od niego by³a dola niewolnika w kopalni (s. 32). Icie z³ota myl.
W omawianiu zagadnienia gladiatorów mo¿na by³o odnieæ siê do prac
D. S³apka, jednego z najwa¿niejszych polskich badaczy fenomenu igrzysk
gladiatorskich2. Takich kwiatków mamy w tej wstêpnej czêci wiêcej.
Przechodz¹c do omówienia zasadniczej kwestii w tej pracy, to jest tytu³owego powstania, trzeba przyznaæ, i¿ le siê sta³o, ¿e Nowaczyk nie skorzysta³
z celnych uwag W. Schullera. Ten wybitny badacz pisze odnonie róde³
dotycz¹cych powstania: zasób nie budz¹cych w¹tpliwoci informacji jest minimalny i niewiele wykracza poza ustalenie [...], ¿e mia³o miejsce powstanie
niewolnicze pod wodz¹ cz³owieka o imieniu Spartakus3. Schuller zauwa¿a
1

Prawo rzymskie. S³ownik encyklopedyczny, pod red. W. Wo³odkiewicza, Warszawa 1986.
D. S³apek, Geneza i charakter igrzysk gladiatorskich w Rzymie w okresie Republiki, Acta
UMCS 40, 1985, s. 4963.
3 W. Schuller, Wprowadzenie do studium historii staro¿ytnej, Warszawa 1997, s. 111.
2
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jednoczenie, i¿ przekazy bêd¹ce podstaw¹ relacji pisarzy antycznych pochodz¹ od greckich filozofów oraz historyka Posejdoniosa, który w opisie wojny
niewolniczej wykorzysta³ ca³y repertuar rodków s³u¿¹cych wykreowaniu historii moralnej4. Uczony niemiecki w zwiêz³ym podsumowaniu uj¹³ wiêc
istotny problem tendencyjnoci róde³ i id¹c¹ za tym iluzorycznoæ opisu.
W tym kontekcie warto zauwa¿yæ, i¿ chc¹c zmierzyæ siê z problemem trzeba
najpierw znaæ jego skalê. Nowaczyk ca³¹ swoj¹ ksi¹¿k¹ udowadnia natomiast, i¿ tej skali zwyczajnie nie pojmuje. W omawianej pracy nie ma nawet
cienia refleksji na temat charakteru róde³ i ich pierwotnego rdzenia. Wynikaj¹ z tego zwyczajne b³êdy, bo za taki nale¿y uznaæ dla przyk³adu notoryczne nazywanie Plutarcha historykiem (m.in. s. 113, 114, 117, 119). Autor
serwuje czytelnikowi przypadkow¹ papkê ró¿nych róde³, wy³¹czaj¹c jednak
na ogó³ te, które nie zosta³y dot¹d przet³umaczone na jêzyk polski. Cytaty
z autorów antycznych przeplata natomiast quasi-dyskusj¹. Nie chc¹c nadwerê¿aæ cierpliwoci papieru pos³u¿ê siê jednym przyk³adem, dotycz¹cym analizy odwrotu armii Spartakusa znad Padu. W zamieszczonej dyskusji Nowaczyk konfrontuje ze sob¹ pogl¹dy T. Zieliñskiego (który sensu stricte nigdy
powstaniem Spartakusa siê nie zajmowa³) oraz wspomnianego ju¿ radzieckiego klasyka A. W. Miszulina. Obydwa pogl¹dy odrzuca na rzecz w³asnej
konstatacji. Spartakus nie ruszy³ do Tracji i zawróci³ znad Padu dlatego, ¿e
akurat by³a zima. Wniosek ten opar³ na badaniach klimatu w³oskiego,
a punktem oparcia sta³a siê Encyklopedia Gazety Wyborczej opisuj¹ca, sk¹din¹d trafnie, warunki klimatyczne, panuj¹ce w pó³nocnych W³oszech dzisiaj.
Nowaczyk uparcie poda³ dane dotycz¹ce opadów. Jestem zainteresowany ile
centymetrów szeciennych deszczu spada³o na metr kwadratowy w Italii
Pó³nocnej w roku 72 p.n.e.? Dlaczego Spartakus nie powróci³ nad Pad, aby
przeprawiæ siê przez rzekê o innej porze roku?
Poza tym w pracy roi siê od innych usterek, które mog¹ raziæ nie tylko
historyka, ale równie¿ polonistê. Wojska rzymskie dla przyk³adu dowodzone
by³y przez Klaudiusza Glabera  nie Glabra (tak m. in. na s. 116, 117, 118,
119). Przy schodzeniu z Wezuwiusza zdaniem Nowaczyka nikt nie zgin¹³
(s. 117), podczas gdy akademicki podrêcznik M. Jaczynowskiej, prezentuj¹cy
ustalenia nauki wiatowej podaje, ¿e zginê³a jedna osoba5. Ponadto nie istnia³a miejscowoæ Mutynia (s. 138), ale Mutina. Punkt ten b³êdnie równie¿
oznaczono na mapie. Nie rozumiem, co w kontekcie historii staro¿ytnej
oznacza termin w³asnoæ magnacka (s. 125). Pamiêtam z podstawówki, ¿e
wi¹za³ siê on z epok¹ nowo¿ytn¹.
Amatorstwo tej pracy jest a¿ do bólu widoczne. Nie chcê jednak przez to
powiedzieæ, i¿ monopol na pisanie prac historycznych powinni mieæ jedynie
zawodowi historycy. Zdarza³o siê przecie¿ niejednokrotnie, ¿e wspania³e prace o tematyce historycznej wychodzi³y spod pióra historyków-amatorów.
4
5

Ibidem, s. 111112.
M. Jaczynowska, Dzieje Imperium Romanum, Warszawa 1995, s. 135.
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Przyk³adem mog¹ byæ postaci Mariana Bieliñskiego, czy Zenona Kosidowskiego. Lektura ich prac przynosi ze sob¹ pouczaj¹c¹ myl: aby cokolwiek
napisaæ, trzeba wpierw bardzo wiele przeczytaæ. W przypadku historii staro¿ytnej konieczne jest równie¿ oczytanie siê w literaturze zagranicznej
 w jêzykach obcych. Z punktu widzenia badacza historii staro¿ytnej obcowanie z ksi¹¿k¹ Nowaczyka jest strat¹ czasu. Nauczyciel akademicki (czy szkolny) powinien jednak wiedzieæ, z jak¹ literatur¹ mog¹ zetkn¹æ siê jego podopieczni (to jedyny powód, dla którego przeszed³em do koñca intelektualn¹
Golgotê zwi¹zan¹ z czytaniem tej ksi¹¿ki). Z perspektywy nauczyciela w³anie sprzeciwiam siê popularyzacji wiedzy operuj¹cej groteskowymi uproszczeniami, nie doæ zweryfikowanej zewnêtrznie i zawieraj¹cej zarówno b³êdy
metodologiczne jak i merytoryczne. Omawiana praca jest dowodem na to, ¿e
w czasach przesadnie pojêtej wolnoci s³owa, ka¿dy mo¿e pisaæ dla ka¿dego
o czym tylko chce i mo¿e zamieszczaæ swoj¹ twórczoæ w wietnie dystrybuowanej ksi¹¿ce sprzedaj¹c wiedzê przeciêtnemu czytelnikowi. Ka¿dy mo¿e
wypowiedzieæ siê na temat, który bywa trudny nawet dla profesjonalisty. To
znak czasu. Niestety bardzo z³y.
Miron Wolny
(Olsztyn)
Przemys³aw Paradowski, W obliczu »nag³ych potrzeb« Rzeczypospolitej. Sejmy ekstraordynaryjne za panowania W³adys³awa IV Wazy, Wydawnictwo Adam Marsza³ek, Toruñ 2005, ss. 282.
Recenzowana monografia to kolejne opracowanie o staropolskim parlamentaryzmie i nastêpne z zaledwie kilku publikacji ksi¹¿kowych, dotycz¹cych sejmu w czasie panowania W³adys³awa IV Wazy1. Wype³nia ona lukê
w dotychczasowych badaniach nad sejmami nadzwyczajnymi za drugiego
Wazy, stanowi¹c kolejny wa¿ny krok w budowaniu obrazu parlamentaryzmu
Rzeczypospolitej szlacheckiej. W ksi¹¿ce zosta³y przeanalizowane wszystkie
sejmy nadzwyczajne, a tych król zwo³a³ piêæ, co stanowi dok³adnie 1/3
wszystkich sejmów, które odby³y siê w okresie panowania W³adys³awa IV.
Opracowanie sk³ada siê ze wstêpu, siedmiu rozdzia³ów, zakoñczenia
i trzech aneksów. Ca³oæ zosta³a zwieñczona pe³n¹ bibliografi¹ i indeksem
nazwisk. Autor postawi³ sobie za cel analizê procedury i praktyki nadzwyczajnego sejmowania za panowania W³adys³awa IV Wazy (s. 11). Chcia³ tym
samym okreliæ miejsce sejmów nadzwyczajnych w systemie parlamentarnym w czasach w³adys³awowskich. S³usznie przy tym zauwa¿y³, i¿ tylko
g³êboka analiza funkcjonowania sejmów krótkich, stosunku do nich szlachty,
1 Ostatnio ukaza³y siê: Z. Szczerbik, Sejm koronacyjny W³adys³awa IV z 1633 roku, Kluczbork-Praszka 2001, R. Ko³odziej, Pierwszy sejm z 1637 roku, Toruñ 2004.
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senatorów i króla mo¿e odpowiedzieæ na pytanie, w jakim stopniu ró¿ni³y siê,
a w jakim stopniu by³y podobne do sejmów zwyczajnych epoki (s. 11). Procedura sejmowa dla autora by³a najwa¿niejsza, st¹d nie znajdziemy w ksi¹¿ce
wielu zagadnieñ politycznych i analizy sytuacji wewnêtrznej czy zewnêtrznej
Rzeczypospolitej, na obrze¿ach której rozgrywa³y siê poszczególne sejmy.
Przemys³aw Paradowski wprowadzi³ czytelnika w wiat sejmów nadzwyczajnych w pierwszym rozdziale, zatytu³owanym O kszta³t sejmów nadzwyczajnych. Uwagi ogólne (s. 1933). Nakreli³ w nim proces powstawania ekstraordynaryjnych posiedzeñ, których pocz¹tek siêga czasów Henryka Walezego i podpisanych przez niego Artyku³ów henrykowskich. Krótko scharakteryzowa³ w nim wszystkie sejmy nadzwyczajne, które obradowa³y w czasach
W³adys³awa IV. Warto podkreliæ, i¿ interesuj¹co wypad³y w tym rozdziale
liczne porównania z sejmami za Zygmunta III i Jana Kazimierza (np. s. 31),
pokazuj¹ce w pewnym stopniu miejsce i rolê sejmu za drugiego Wazy.
Rozdzia³ drugi (»Za rad¹ Panów Senatorów obojga narodów«. Procedura
zwo³ywania sejmów ekstraordynaryjnych, s. 3457) autor powiêci³ procedurze zwo³ywania sejmów ekstraordynaryjnych. Znalaz³o siê w nim miejsce na
analizê ca³ego procesu  od momentu, kiedy podjêto decyzjê o zwo³aniu
sejmu do czasu procedowania na sejmikach przedsejmowych.
Trzeci rozdzia³ pt. »Nieprzyjaznego przeciwko nam animuszu pokazuj¹ siê
znaki«, czyli problematyka poddawana pod dyskusjê na sejmikach przedsejmowych (s. 58-95), jak wskazuje jego tytu³, dotyczy spraw, które by³y poruszane i dyskutowane na sejmikach przedsejmowych. A problemów bêd¹cych
przedmiotem obrad by³o wiele: od kwestii bezpieczeñstwa i obrony kraju
poczynaj¹c, na kwestiach podatków, wdziêcznoci dla króla oraz stosunku
do sejmów ekstraordynaryjnych koñcz¹c. Szlachta nie by³a zbyt przychylnie
nastawiona do nadzwyczajnych posiedzeñ sejmowych, ale jak zauwa¿y³ Paradowski, w instrukcjach nie widaæ tak ostro tej niechêci (s. 92). Najpewniej
szlachta by³a przekonana o koniecznoci ich zwo³ywania.
Autor stara³ siê ubarwiæ tytu³y powy¿szych rozdzia³ów oraz podrozdzia³y
cytatami z epoki. Sam zabieg zas³uguje na uwagê i pochwa³ê, szkoda tylko,
¿e inwencji starczy³o na dwa rozdzia³y, ale jest to zrozumia³e z uwagi na
specyfikê róde³, z których nie zawsze daje siê wykorzystaæ dos³owne cytaty.
W czwartym rozdziale (Inauguracja i Izby z³¹czone, czyli pocz¹tkowy etap
obrad, s. 96123) autor przedstawi³ pierwsz¹ fazê sejmu, która rozpoczyna³a
siê msz¹ do Ducha w., wyborem marsza³ka sejmu, rugami poselskimi,
a koñczy³a siê obradami obu izb. Oczywicie, inauguracja i przebieg sejmów
nadzwyczajnych nie ró¿ni³y siê od takowych na sejmach zwyczajnych. Interesuj¹ce, ¿e frekwencja wród pos³ów, którzy wybierali marsza³ka na sejmach
nadzwyczajnych za drugiego Wazy by³a  co wykaza³ Paradowski  wiêksza
ni¿ na niektórych sejmach zwyczajnych (s. 101).
Autor w rozdziale pi¹tym, zatytu³owanym Obrady sejmów nadzwyczajnych na etapie Izb roz³¹czonych (s. 124157), podda³ analizie czynnoci procedowania podczas ekstraordynaryjnych zgromadzeñ. Warto podkreliæ, ¿e na
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sejmach krótkich pos³owie doæ szybko przystêpowali do dyskusji o sprawach ogólnopañstwowych, a marsza³kowie starali siê hamowaæ wszelkie zapêdy pos³ów, którzy próbowali zg³aszaæ pod dyskusjê problemy prywatne. Na
te ostatnie nie by³o zreszt¹ czasu, a Izba Poselska  co pokaza³ Paradowski
 ignorowa³a pos³ów, którzy starali siê za³atwiæ prywatê (s. 127). Nie oznacza to, ¿e obradowanie nad sprawami ogólnopañstwowymi przebiega³o bez
problemu. Przeciwnie, pos³owie  czêsto zwi¹zani instrukcjami sejmikowymi
 trawili niepotrzebnie czas na ró¿nego rodzaju k³ótnie i spory (s. 133136).
Sejmy nadzwyczajne, jak wynika z analizy autora, nie ró¿ni³y siê zasadniczo
w poszczególnych aspektach procedowania od sejmów zwyczajnych. Jednak
niektóre elementy procedury sejmów ordynaryjnych budzi³y kontrowersje
w czasie sejmów ekstraordynaryjnych. Tak by³o w przypadku s¹dów sejmowych, których wed³ug konstytucji z 1595 r. nie powinno siê na nich odprawiaæ (s. 150), a które jednak mia³y miejsce.
W szóstym rozdziale (»W stronê zgody«. Ostatni etap obrad sejmów nadzwyczajnych, s. 158184) Paradowski zaj¹³ siê kwesti¹ konkluzji sejmowej,
któr¹ po raz pierwszy ujêto w normy prawne w konstytucji z 1633 r. Wypada
siê zgodziæ z autorem, ¿e konstytucja [ ] o terminie konkluzji sejmowej nie
dotyczy³a sejmów nadzwyczajnych (s. 160)2. Potwierdzeniem tej tezy by³ nie
tylko brak jakichkolwiek wzmianek w diariuszach o stosowaniu siê do konstytucji z 1633 r., ale i fakt, ¿e pos³owie na wszystkich sejmach ekstraordynaryjnych za W³adys³awa IV przychodzili do Senatu w ostatnim dniu obrad
(s. 160161). Sporo miejsca w tym rozdziale Paradowski powiêci³ praktyce
konkludowania sejmów nadzwyczajnych (s. 162175) i efektom ich obrad
(s. 179184) konstatuj¹c, i¿ z uwagi na cel, w jakim by³y zwo³ywane koñczy³y siê one ca³kiem efektywnie, uchwalaj¹c podatki, obronê, sp³atê zaleg³ego
¿o³du (s. 180). Inna sprawa, ¿e wiêkszoæ tych uchwa³ nie by³a wystarczaj¹ca, ale  co istotne  uchwalone na sejmach, z których ¿aden za drugiego
Wazy nie zosta³ zerwany.
Ostatni, siódmy rozdzia³ (Trzy stany sejmuj¹ce, czyli uczestnicy sejmów
ekstraordynaryjnych, s. 185208) stanowi pewnego rodzaju charakterystykê
króla, senatorów i pos³ów w kontekcie funkcjonowania sejmów nadzwyczajnych. Wprawdzie pozycja W³adys³awa IV w parlamencie by³a s³absza ni¿ jego
ojca, ale król nadal posiada³ znaczn¹ w³adzê i niezale¿noæ. Nie potrafi³ jej
jednak do koñca wykorzystaæ, gdy¿ prowadz¹c swego rodzaju dwulicow¹ politykê zagraniczn¹ doprowadzi³ do ukszta³towania siê, g³ównie w latach 40.,
opozycji wród pos³ów. Dlatego te¿ szuka³ wsparcia w senatorach, wród których by³a grupa regalistów, ale jak zauwa¿y³ autor, spónianie siê tych ostatnich na obrady nie by³o rzadkoci¹ i by³o m.in. spowodowane niechêci¹ wyg³aszania wotów, którymi mogliby siê naraziæ pos³om (s. 189). Co wiêcej, na
sejmach nadzwyczajnych zjawia³o siê rednio dziesiêciu senatorów mniej (33)
2 Podobnie S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo  doktryna  praktyka, t. 2, Wroc³aw 2000, s. 228.
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ni¿ za panowania Zygmunta III Wazy, na co nie bez wp³ywu pozostawa³
okres pokoju (s. 190). W ostatniej czêci rozdzia³u autor dokona³ charakterystyki Izby Poselskiej (s. 197-208). Nie tylko przedstawi³ dane statystyczne,
dotycz¹ce obecnoci pos³ów na sejmach nadzwyczajnych, lecz równie¿ wymieni³ pos³ów najbardziej aktywnych, scharakteryzowa³ profil wykszta³cenia
i przynale¿noci religijnej oraz przyjrza³ siê dowiadczeniu parlamentarnemu przedstawicieli szlachty.
Autor analizê opar³ na bogatym materiale ród³owym. Na uwagê zas³uguje nie tylko dok³adna kwerenda w polskich archiwach, lecz równie¿ dotarcie do róde³ w Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz w Berlinie
Dahlem3. ród³a archiwalne zosta³y uzupe³nione ród³ami drukowanymi
oraz wszechstronnie wykorzystan¹ literatur¹ przedmiotu. Niestety, w wykazie róde³ Paradowski nie umieci³ cennej korespondencji hetmana wielkiego
koronnego Stanis³awa Koniecpolskiego4, o co nie mo¿na mieæ pretensji, bo
cykl wydawniczy zapewne nie pozwoli³ na skorzystanie z tego wydawnictwa.
Tak by³o równie¿ w przypadku wartociowej biografii Stanis³awa £ubieñskiego autorstwa Waldemara Graczyka5.
Monografiê uzupe³niaj¹ niezbêdne wrêcz przy tego typu opracowaniach
aneksy. W aneksie pierwszym zosta³o zamieszczone kalendarium sejmów
nadzwyczajnych w okresie panowania W³adys³awa IV. W drugim autor
przedstawi³ wykaz senatorów obecnych na omawianych sejmach  zidentyfikowa³ z imienia i nazwiska 96 z 97 senatorów. Natomiast w aneksie trzecim
znalaz³a siê lista pos³ów, którzy uczestniczyli w nadzwyczajnych posiedzeniach. Uda³o siê Paradowskiemu ustaliæ imiona i nazwiska 390 pos³ów, 6 nie
uda³o siê zidentyfikowaæ.
Wart odnotowania jest fakt, i¿ autor uzupe³ni³ listê senatorów i pos³ów,
któr¹ kilkanacie lat wczeniej ustali³a Sybilla Ho³dys6. W przypadku senatorów, w wykazie Ho³dys zabrak³o Jana Odrzywolskiego, Jana RudominaDusiatskiego, Otto Schenckinga, Miko³aja Tryzny i Karola Ferdynanda Wazy
(zob. Aneks 2). Uda³o siê te¿ autorowi, g³ównie dziêki diariuszom z archiwum
berliñskiego (s. 200, przyp. 56), poszerzyæ listê pos³ów o nowe nazwiska,
których pe³ny wykaz znajduje siê w Aneksie 3 i do którego odsy³am w celu
ewentualnego porównania.
Na koniec kilka uwag podsumowuj¹cych. Monografia zosta³a napisana
przystêpnym jêzykiem, a wyk³ad zilustrowano dziewiêcioma tabelami. Szkoda, ¿e zabrak³o spisu tabel, ale za jego brak nale¿y obwiniæ redaktora odpowiedzialnego za edycjê pracy. Natomiast wydawcê nale¿y pochwaliæ za
3 W zespole Repositur 6 znajduje siê pokany materia³ archiwalny dotycz¹cy sejmów
z ca³ego okresu panowania W³adys³awa IV Wazy, równie¿ sejmów zwyczajnych.
4 Korespondencja Stanis³awa Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 16321648,
oprac. A. Biedrzycka, Kraków 2005.
5 W. Graczyk, Stanis³aw £ubieñski pasterz, polityk, pisarz 1574-1640, Kraków 2005.
6 S. Ho³dys, Praktyka parlamentarna za panowania W³adys³awa IV Wazy, Wroc³aw 1991,
s. 138174, 187198.
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umieszczenie indeksu nazwisk, czego zabrak³o w poprzedniej monografii sejmu wydanej przez Wydawnictwo Adam Marsza³ek7. Do treci wkrad³o siê
niewiele b³êdów, a przynajmniej niewiele ich dostrze¿ono. Na s. 38 w przypisie 19, jak wynika z treci, list Piotra Gembickiego do Tomasza Zamoyskiego
powinien byæ datowany na 1635 r. a nie na rok 1634. Rozejm altmarski
koñczy³ siê 11 lipca 1635 r., a nie jak chce autor  29 wrzenia (s. 69, przyp.
51)8 . Natomiast Mazurowie to nie Wielkopolanie, a Mazowszanie9.
Reasumuj¹c, powy¿sze uwagi i uzupe³nienia nie wp³ywaj¹ na pozytywny
odbiór monografii i jej wysok¹ ocenê. Tym samym dorobek dotycz¹cy parlamentaryzmu za Wazów wzbogaci³ siê o kolejne opracowanie, które przybli¿a
Czytelnikom meandry funkcjonowania staropolskiego parlamentaryzmu. Nale¿y tylko ¿a³owaæ, ¿e  o ile wiadomo  autor na dobre rozsta³ siê z problematyk¹ nowo¿ytnego parlamentaryzmu i zmieni³ obszar badañ na czasy
wspó³czesne.
Andrzej Korytko
(Olsztyn)
Wolfgang Froese, Historia pañstw i narodów Morza Ba³tyckiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 324.
Ksi¹¿ka Wolfganga Froese jest pierwsz¹ wydan¹ w Polsce publikacj¹
ukazuj¹c¹ ca³okszta³t dziejów regionu Morza Ba³tyckiego. Opracowanie jest
wszechstronne. Synteza ta przedstawia dzieje polityczne, spo³eczne, kulturowe i gospodarcze krajów nadba³tyckich, od czasów prehistorycznych, a¿ do
powstania powojennego ³adu w tym regionie. Ksi¹¿ka opisuje d³ugotrwa³e
procesy narodzin pañstwowoci poszczególnych krajów le¿¹cych nad Ba³tykiem. Autor du¿o miejsca powiêci³ te¿ procesom powstawania wielu organizacji regionalnych, przyczynom, które doprowadzi³y do ich zawi¹zania, dalszego ich rozwoju lub upadku.
Na pocz¹tku muszê zwróciæ uwagê na istotny moim zdaniem fakt. Nale¿y pamiêtaæ, i¿ Wolfgang Froese jest niemieckim historykiem i niektóre jego
s¹dy, opinie, a nawet u¿yte w tekcie nazwy w³asne mog¹ u czytelnika polskiego wywo³aæ zdziwienie, czy nawet go rozbawiæ. Korekta wydawnicza znakomicie wychwyci³a te, nazwijmy je widziane inaczej fragmenty (dodajmy
jednak, ¿e tych jest naprawdê niewiele), i opatrzy³a je wyjaniaj¹cymi komentarzami. Jako autor recenzji dodaæ muszê, ¿e ksi¹¿ka jest bardzo obiektywna, pozbawiona emocjonalnych ocen i komentarzy odautorskich.
7

R. Ko³odziej, op. cit.
J. Dorobisz, Jakub Zadzik (15821642), Opole 2000, s. 226; A. Korytko, Angielska mediacja w polsko-szwedzkich rokowaniach w 1635 roku, Echa Przesz³oci, 2001, t. 2, s. 67.
9 Zob. J. Choiñska-Mika, Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów, Warszawa 1998, s. 5 i nast.
8
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Ksi¹¿ka sk³ada siê z przedmowy, jedenastu rozdzia³ów w uk³adzie chronologicznym, wybranej literatury i indeksu nazwisk.
W krótkiej przedmowie do ksi¹¿ki autor wyjawi³ czytelnikom osobiste
powody, dla których napisa³ swoj¹ ksi¹¿kê.
Rozdzia³ pierwszy (Powstanie Ba³tyku) datuje powstanie Morza Ba³tyckiego i przedstawia kolejne stadia jego kszta³towania siê, pod wzglêdem
geologiczno-morfologicznym, a¿ po dzieñ dzisiejszy.
Rozdzia³ drugi (Okres prahistoryczny) przedstawia nam najstarsze lady
pozostawione przez ludzi nad Ba³tykiem (tzw. ³owców reniferów) sprzed ok.
1214 tys. lat p.n.e. Nastêpnie mo¿emy przeledziæ dzieje ludów zamieszkuj¹cych rejon nadba³tycki w epokach kamiennych i br¹zu. Rozdzia³ drugi
koñczy siê przedstawieniem czasów wielkiej wêdrówki ludów i pojawieniem
siê nad Ba³tykiem Germanów, Ugrofinów oraz S³owian.
Rozdzia³ trzeci (Epoka wikingów) przedstawia genezê i ewolucjê taktyki
zamorskich wypraw wikingów do Europy Zachodniej i Wschodniej. Autor
s³usznie podkreli³, ¿e wyprawy wikingów, wbrew powszechnym s¹dom, czêsto mia³y charakter handlowy. To w³anie prowadzony na szerok¹ skalê
przez wikingów handel mia³, wed³ug autora, przyczyniæ siê do rozprzestrzeniania siê w Skandynawii i poprzez ni¹ nad Ba³tykiem chrzecijañstwa. Do
rozdzia³u tego pragnê dodaæ kilka uwag. Wydaje siê, ¿e autor zbyt ma³o
miejsca (zaledwie kilka zdañ) powiêci³ tzw. wareskiej teorii (Waregami nazywano szwedzkich wikingów) powstania pañstwowoci ruskiej (s. 47)1.
Z racji znaczenia Rosji, po dzieñ dzisiejszy, w kszta³towaniu dziejów Europy
nowo¿ytnej, a w XX i XXI w. równie¿ wiata, uwa¿am, ¿e nosi to znamiona
swoistej nonszalancji w potraktowaniu problemu ze strony autora. Ten sam
zarzut nale¿y postawiæ te¿ autorowi przy opisie tzw. imperium Kanuta Wielkiego (s. 57). Kanut Wielki (ok. 9951035 r.), król angielski i duñski, w³ada³
Angli¹, Dani¹, Norwegi¹ i czêci¹ Szwecji2. ¯aden inny w³adca nigdy ju¿ nie
powtórzy³ dzie³a Kanuta Wielkiego. Polski czytelnik mo¿e byæ te¿ zawiedziony brakiem jakichkolwiek wzmianek na temat orodków handlowych w Truso i Wolinie, z którymi przecie¿ wikingowie utrzymywali w omawianym okresie o¿ywione kontakty.
Rozdzia³ czwarty (Duñskie imperium Morza Ba³tyckiego) przedstawia
nam czasy duñskiej dominacji w strefie Morza Ba³tyckiego, przypadaj¹cej na
okres od XI do XIII w. Autor opisa³ równie¿ niemieck¹ ekspansjê na wschodnie wybrze¿e Ba³tyku w tzw. Inflantach (dzisiejsza £otwa i Estonia) oraz
przedstawi³ pocz¹tki powstania Hanzy. Niestety rozdzia³ ten koncentruje siê
w ca³oci na historii duñskiej i niemieckiej ekspansji, nic nie wspominaj¹c,
na przyk³ad, o d³ugoletnich przecie¿ i prowadzonych z rozmachem i konsekwencj¹ próbach trwa³ego i mocnego usadowienia siê nad Ba³tykiem pañstwa polskiego, prowadzonych przez ksiêcia Boles³awa Krzywoustego.
1 Patrz np.: W. Duczko, Ru Wikingów. Historia obecnoci Skandynawów we wczesnoredniowiecznej Europie Wschodniej, Warszawa 2007.
2 Patrz np.: E. Roesdahl, Historia wikingów, Gdañsk 1996, s. 216220.
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Rozdzia³ pi¹ty (Czasy rozkwitu Hanzy) koncentruje siê na opisie ponadnarodowego zwi¹zku miast  Hanzy. Autor podkrela wiod¹ce znaczenie
zwi¹zku dla organizacji europejskiego handlu miêdzy wschodem i zachodem
Europy w schy³kowych wiekach redniowiecza. Oprócz spraw gospodarczych,
które by³y priorytetowe dla zwi¹zku, przedstawi³ czytelnikowi równie¿ dzieje
polityczne Hanzy od XIII do XV w. Zwróci³ te¿ uwagê na du¿¹ rolê zwi¹zku
dla rozwoju kulturowego krajów nadba³tyckich. W rozdziale tym autor przedstawi³ równie¿ rozwój i upadek Pañstwa Krzy¿ackiego. Mo¿emy siê te¿ zapoznaæ z tworz¹cymi siê w wieku XIV wielkimi uniami miêdzypañstwowymi
w rejonie Ba³tyku, jak miêdzy Polsk¹ a Litw¹ (unia krewska) czy miêdzy
Dani¹, Szwecj¹ i Norwegi¹ (unia kalmarska). Do rozdzia³u tego muszê
wnieæ powa¿n¹ uwagê. Otó¿ autor wykaza³ w nim niezrozumienie czy nawet
luki w znajomoci historii Polski i Litwy. Czytaj¹c tekst ksi¹¿ki mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e unia w Krewie i póniejszy wybór W³adys³awa Jagie³³y na
króla Polski by³y spowodowane jedynie wyganiêciem panuj¹cej dotychczas
dynastii piastowskiej (s. 113114). Wiemy przecie¿, ¿e powody wymienionych
dzia³añ politycznych by³y du¿o bardziej z³o¿one, a ich cele dalekosiê¿ne.
Rozdzia³ szósty (Kraje nadba³tyckie w epoce reformacji) przedstawia nam
przede wszystkim zwyciêski pochód reformacji w wiêkszoci pañstw nadba³tyckich. Omawia równie¿ przyczyny i sam rozpad unii kalmarskiej. W rozdziale tym znajdziemy równie¿ informacje na temat pierwszej fazy walki
o tzw. Dominium Maris Baltici, której kulminacj¹ by³a pierwsza wojna pó³nocna (15631570). Autor przedstawi³ te¿ narodziny unii polsko-szwedzkiej
(personalnej poprzez osobê króla Zygmunta III Wazy) oraz jej rozpad, co da³o
pocz¹tek d³ugoletnim wojnom miêdzy obu pañstwami. Do rozdzia³u tego muszê wnieæ kilka uwag. Autor ponownie wykaza³ siê p³ytk¹ znajomoci¹ historii Polski. Z tekstu mo¿na zrozumieæ, ¿e to Szwedom zale¿a³o na koronacji
Zygmunta na króla Polski, za co mieli nawet zap³aciæ obietnic¹ odst¹pienia
Polsce Estonii (s. 153). Nic bardziej mylnego! To sami Polacy wysunêli kandydaturê Zygmunta do polskiej korony i to Polacy mimo niezdecydowania,
a nawet oporu samych Szwedów forsowali tê kandydaturê3. W sprawie Estonii Szwedzi od samego pocz¹tku byli przeciwni przekazaniu tej prowincji
Rzeczypospolitej (czego domagali siê Polacy). Wcale siê z tym nie kryli,
a nawet odpowiednimi dokumentami zobowi¹zali Zygmunta do zachowania
status quo4. Ksi¹¿ka nie wyjania te¿ faktycznych przyczyn wybuchu wojny
polsko-szwedzkiej w 1600 r. (s. 155). Zygmunt III Waza dope³niaj¹c swoich
zobowi¹zañ, wynikaj¹cych z pactów conventów dekretem z 1600 r. inkorporowa³ Estoniê do Rzeczypospolitej. W ten sposób przekszta³ca³ swój dotychczasowy konflikt personalny ze swym stryjem Karolem Sudermañskim w konflikt miêdzynarodowy  polsko-szwedzki. Ponosz¹cy same pora¿ki Zygmunt
zamierza³ w ten sposób odwróciæ bieg wydarzeñ i przy pomocy Rzeczypospoli3
4

H. Wisner, Zygmunt III Waza, Warszawa 1991, s. 1225.
Ibidem, s. 25.
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tej odzyskaæ utracony tron w Sztokholmie5. B³êdn¹ jest równie¿ teza autora
o rzekomym fanatyzmie religijnym króla (by³ katolikiem, pogl¹d ten pokutuje po dzieñ dzisiejszy nawet wród polskich historyków) (s. 154). Przecz¹
temu ród³a z epoki, jak i najnowsze badania historyków6. Nie mo¿na te¿ siê
zgodziæ z twierdzeniem, ¿e w czasie panowania polskiego w Inflantach religia
luterañska uleg³a zdegradowaniu (s. 155). Konstytucja De dissidentibus in
religione z roku 1582 przyznawa³a w Inflantach pe³n¹ swobodê wyznania dla
luteranów7.
Rozdzia³ siódmy (Szwecja jako mocarstwo) to przede wszystkim opis budowy szwedzkiego imperium nad Ba³tykiem (czêsto zwanego w historiografii
szwedzkim jeziorem wewnêtrznym), którego autorami byli: król Gustaw II
Adolf i jego kanclerz Axel Oxenstierna. Mo¿emy przeledziæ kolejne etapy
realizacji tego dalekosiê¿nego planu. By³y nimi kolejne wojny z Rzeczypospolit¹
w Inflantach, Prusach i ich zwieñczenie, czyli wojna w latach 16551660. Szwecja z powodzeniem walczy³a te¿ w XVII w. z: pañstwem moskiewskim, Dani¹
oraz wziê³a udzia³ w wojnie 30-letniej. Autor, niestety, nie wyjani³ czytelnikowi, i¿ mimo odnoszonych zwyciêstw w wiêkszoci z toczonych przez Szwecjê
wojen oraz znacznych zdobyczy terytorialnych, podpisania korzystnych pokojów z Rzeczypospolit¹ w Oliwie i Dani¹ w Kopenhadze w 1660 r., które
 jak siê wydawa³o  ugruntowywa³y jej dominuj¹c¹ pozycjê w regionie, na
d³u¿sz¹ metê okaza³y siê pora¿k¹ Szwecji i oznacza³y kres marzeñ o szwedzkiej dominacji nad Morzem Ba³tyckim. Od tej pory Szwecja nie bêdzie ju¿
w stanie prowadziæ ekspansywnej polityki i bêdzie ju¿ tylko broniæ swojego
stanu posiadania.
Rozdzia³ ósmy (Wzrost znaczenia Rosji) przedstawia przebieg tzw. wielkiej wojny pó³nocnej (17001721) zakoñczonej klêsk¹ Szwecji, utrat¹ znacznej czêci jej terytorium i  co najwa¿niejsze  mocarstwowej pozycji nad
Ba³tykiem. Autor du¿o miejsca powiêci³ równie¿ sprawie przezwyciê¿ania
w Szwecji królewskiego absolutyzmu, co nast¹pi³o w XVIII w. Du¿o uwagi
powiêcono te¿ rozbiorom polskim, które doprowadzi³y do zupe³nie nowej
sytuacji geopolitycznej w regionie. Rozdzia³ ten koñczy siê przedstawieniem
sytuacji politycznej pañstw nadba³tyckich w epoce wojen napoleoñskich.
Przede wszystkim ukazano rosn¹c¹ pozycjê Rosji oraz skomplikowan¹ sytuacjê Szwecji (utrata Finlandii, powstanie nowej dynastii królewskiej  Bernadotte, unia z Norwegi¹). Do rozdzia³u tego nale¿y wnieæ kilka uwag. Nie
wiedzieæ czemu autor napisa³, i¿ wielka wojna pó³nocna rozpoczê³a siê ju¿
w grudniu 1699 r. atakiem wojsk saskich na Rygê w Inflantach (s. 188). Nie
jest to prawd¹. W rzeczywistoci atak ten nast¹pi³ dopiero w lutym 1700 r.8
5

Ibidem, s. 8081.
Ibidem, s. 220222; W. Polak, O Kreml i Smoleñszczyznê, Toruñ 1995, s. 62.
7 H. Wisner, Rozró¿nieni w wierze, Warszawa 1982, s. 34.
8 M. Barzdevica, Rozpowszechnianie informacji o dzia³aniach wojennych w Rydze w czasie
wielkiej wojny pó³nocnej, w: Wojny pó³nocne w XVIXVIII wieku, Toruñ 2007, s. 183; tam¿e,
J. Arajs, Bitwa nad Dwin¹ 9 lipca 1701 roku, s. 197.
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Mo¿emy te¿ odnieæ wra¿enie, i¿ jedynym celem wojennym króla polskiego
i elektora saskiego Augusta II Mocnego by³ podbój Inflant dla domu Wettynów (s. 189). Plany wojenne Augusta by³y bardziej dalekosiê¿ne. Zdobywaj¹c
Inflanty dla swego rodu zamierza³ dom Wettynów na sta³e zwi¹zaæ z Rzeczypospolit¹ (pamiêtamy, ¿e tron polski, w przeciwieñstwie do saskiego, by³
elekcyjny)9. Autor napisa³ te¿, i¿ w 1812 r. Szwecja zawar³a jedynie sojusz
z Rosj¹ (s. 217). W rzeczywistoci w 1812 r. Szwecja zawar³a równoczenie
pokój z Rosj¹ i z Angli¹, jednoznacznie zrywaj¹c wspó³pracê z Francj¹
i przechodz¹c do bloku jej przeciwników10.
Rozdzia³ dziewi¹ty (Rewolucja przemys³owa i nacjonalizm) to opis gwa³townych zmian w stosunkach wewnêtrznych, demograficznych i industrializacji pañstw nadba³tyckich, które mia³y miejsce w XIX w. Du¿o miejsca
powiêcono w tym rozdziale przebudzeniu siê narodów ba³tyjskich, to jest:
Litwinów, £otyszy, Estoñczyków i Finów. Wydaje siê, ¿e autor opisuj¹c dzieje
odrodzenia narodowego w Estonii, nie doceni³ wydarzeñ z 1869 r. (s. 256).
W tym¿e roku, w Dorpacie odby³o siê pierwsze ogólnoestoñskie Powszechne
wiêto Pieni, które przez samych Estoñczyków jest uwa¿ane za pocz¹tek
nowoczesnego ruchu narodowego11. Moim zdaniem, przy opisie zmian zachodz¹cych w pó³nocnych Niemczech w II po³. XIX w. nale¿a³o podkreliæ, i¿ ich
motorem by³o przede wszystkim zjednoczenie Niemiec w 1871 r. i powstanie
Rzeszy Niemieckiej.
Rozdzia³ dziesi¹ty (Ba³tyk w epoce wojen wiatowych) to oczywicie opis
przyczyn, przebiegu i skutków obu wojen wiatowych. Autor przedstawi³ te¿
trudnoci, jakie napotyka³y nowo powstaj¹ce po pierwszej wojnie wiatowej
pañstwa nadba³tyckie (Polska, Finlandia, Estonia, £otwa i Litwa) na drodze
do niepodleg³oci. Du¿o miejsca powiêcono te¿ przedstawieniu stosunków
wewnêtrznych i gospodarczych poszczególnych pañstw regionu w omawianym okresie. Do rozdzia³u tego nale¿y wnieæ kilka uwag. Bardzo s³abo
zosta³ opracowany okres miêdzy 1918 a 1920 r. dla historii Estonii i £otwy
(s. 269). By³y to lata trudne, a nawet tragiczne. Estonia zmuszona by³a do
prowadzenia tzw. wojny wyzwoleñczej z Rosj¹ bolszewick¹ i do wspierania
rz¹du ³otewskiego w jego walce z wrogami wewnêtrznymi (tj. z bolszewikami
oraz Niemcami ba³tyckimi), d¹¿¹cymi do przejêcia w kraju rz¹dów. £otwa
walczy³a o swój niepodleg³y byt z wymienionymi ju¿ wrogami oraz z Rosj¹
bolszewick¹12. Niestety, autor przy przedstawianiu stosunków niemieckopolskich w dwudziestoleciu miêdzywojennym opisuje je z punktu widzenia
historyka niemieckiego. Dla przyk³adu, uwa¿a on, i¿ istnia³a mo¿liwoæ porozumienia miêdzy Niemcami a Polsk¹. Rolê mediatora mia³ spe³niaæ wolny
Gdañsk. Tê mo¿liwoæ, wed³ug autora pogrzebali Polacy buduj¹c port w Gdy9

J. Staszewski, August II Mocny, Wroc³awWarszawaKraków 1998, s. 100.
I. Andersson, Dzieje Szwecji, Warszawa 1967, s. 248.
11 J. Lewandowski, Estonia, Warszawa 2001, s. 2526.
12 Ibidem, s. 7080; patrz te¿: T. Paluszyñski, Walka o niepodleg³oæ Estonii 19141920,
Poznañ 2007.
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ni (s. 272). Dla historyka polskiego jest to argument nie do przyjêcia. S³ab¹
stron¹ rozdzia³u jest te¿ teza zrzucaj¹ca ca³¹ odpowiedzialnoæ za wybuch II
wojny wiatowej na Hitlera i III Rzeszê (s. 283-284). Rola Stalina i Zwi¹zku
Sowieckiego w doprowadzeniu do jej wybuchu jest przecie¿ dzi dobrze znana
i ju¿ praktycznie niepodwa¿alna.
Rozdzia³ jedenasty (Zimna wojna i rozpad bloków) przedstawia dzieje
regionu po II wojnie wiatowej po pocz¹tek XXI w. Autor skupi³ siê na
przedstawieniu zmian uk³adu si³ w obszarze nadba³tyckim, który nast¹pi³ po
zakoñczeniu wojny. S³usznie podkreli³, i¿ Zwi¹zek Sowiecki sta³ siê dominuj¹cym krajem regionu, ale sta³o siê to kosztem zniewolenia wielu krajów
ba³tyjskich. Sporo miejsca powiêcono te¿ upadkowi bloku wschodniego, który nast¹pi³ na prze³omie lat 80. i 90. ubieg³ego wieku. Autor, w zwi¹zku
z tymi wydarzeniami, przedstawi³ te¿ pocz¹tki wielkich zmian politycznych
i gospodarczych w regionie, zwi¹zanych z poszerzaniem o kolejne pañstwa
nadba³tyckie sojuszu NATO-wskiego i wstêpowaniu nowych cz³onków do UE
(niestety, pierwsze wydanie ksi¹¿ki mia³o miejsce jeszcze w 2002 r., wiêc
autor nie mia³ pe³nej wiedzy na ten temat, któr¹ zarówno recenzent, jak
i szanowni czytelnicy dzi ju¿ posiadamy). Wydaje siê jednak, i¿ autor nie do
koñca doceni³ rolê Polski w wy¿ej wymienionych procesach (s. 309310).
A przecie¿ to w³anie Polska uruchomi³a lawinê wydarzeñ politycznych, których efektem by³y opisane wydarzenia. Z tekstu mo¿na odnieæ te¿ wra¿enie,
i¿ podczas II wojny wiatowej na czele polskiego rz¹du na uchodstwie
w Londynie sta³ Stanis³aw Miko³ajczyk (s. 297), co  jak wiemy  nie jest
prawd¹ (premierem by³ jedynie w latach 19431944). W ogóle XX wieczne
dzieje regionu Morza Ba³tyckiego s¹ najs³absz¹ stron¹ recenzowanej ksi¹¿ki
(uwaga dotyczy rozdzia³ów 10 i 11-tego). Po prostu wydaje siê, ¿e historia
wspó³czesna nie jest mocn¹ stron¹ autora.
Podsumowuj¹c, mimo krytycznych uwag i uzupe³nieñ, nie wp³ywaj¹ one
na wysok¹ ocenê opracowania. Przede wszystkim uwa¿am, ¿e ksi¹¿kê mo¿na
i nale¿y zarekomendowaæ jako podrêcznik dla studentów kierunku stosunki
miêdzynarodowe dla przedmiotu historia pañstw nadba³tyckich (autor recenzji sam prowadzi zajêcia z tego przedmiotu). Dodaæ wypada, ¿e jest to pierwsze opracowanie w jêzyku polskim, spe³niaj¹ce wymagania stawiane przed
podrêcznikiem dla wy¿ej wymienionego przedmiotu studiów. Ksi¹¿kê mo¿na
te¿ zaproponowaæ jako lekturê uzupe³niaj¹c¹ dla studentów historii (dla epok
redniowiecza i historii nowo¿ytnej). Wartociowym uzupe³nieniem ksi¹¿ki
jest spis wybranej literatury. Dodaæ wypada, ¿e zawiera on w wiêkszoci
najnowsze opracowania, w tym z lat 90. ubieg³ego wieku. Mo¿na jedynie
mieæ ¿al do autora, ¿e praktycznie nie wykorzysta³ przy pisaniu swego dzie³a
literatury polskiej13. Na korzyæ ksi¹¿ki jako ewentualnego podrêcznika dla
13 ¯eby wymieniæ tylko prace polskich historyków takich jak: cytowany ju¿ w tekcie Henryk
Wisner; Piotr £ossowski, np. P. £ossowski, Litwa, Warszawa 2001, i inne liczne opracowania tego
autora; Edmund Kosiarz, np. E. Kosiarz, Wojny na Ba³tyku XXIX w., Gdañsk 1978; Stanis³aw
Cynarski, S. Cynarski, Zygmunt August, Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk£ód 1988; i inni.
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studentów przemawia równie¿ zamieszczony na jej koñcu indeks nazwisk,
jak równie¿ zastosowanie przez autora tzw. ¿ywej paginacji, u³atwiaj¹cej
szybkie odnalezienie w tekcie interesuj¹cych czytelnika fragmentów dzie³a.
Na koniec, czujê siê w mi³ym obowi¹zku pogratulowaæ wydawcy (PWN) nadzwyczaj starannego wydania recenzowanej ksi¹¿ki, która zosta³a wydrukowana na wysokiej jakoci papierze, w twardej i gustownie zaprojektowanej
obwolucie. Wydawca zadba³ równie¿ o bogat¹ ikonografiê wysokiej jakoci
poligraficznej (wiele ilustracji kolorowych), jak i merytorycznej, doskonale
uzupe³niaj¹c¹ treci zawarte w publikacji. Szczerze wiêc polecam ksi¹¿kê
Wolfganga Froese czytelnikom, zarówno profesjonalnie zajmuj¹cym siê problematyk¹ zwi¹zan¹ z basenem Morza Ba³tyckiego, jak i hobbystom.
Piotr Florek
(Olsztyn)
Maria Filina, Danuta Ossowska, Losy Polaków na Kaukazie, cz. I: Tbiliska grupa polskich poetów zes³añczych, Wydawnictwo Uniwersal,
Tbilisi 2007, ss. 347.
Problematyka twórczoci polskich poetów zes³anych na Kaukaz w XIX w.
jest istotn¹ czêci¹ badañ nad dziejami Polaków na Syberii, a tak¿e migracji
pozbawionych w³asnego pañstwa rodaków w ogóle. Ksi¹¿ka autorstwa Marii
Filiny  profesor Pañstwowego Uniwersytetu w Tbilisi oraz Danuty Ossowskiej  doktor pracuj¹cej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Warmiñsko Mazurskiego dotyczy romantycznego okresu twórczoci Polaków na
Kaukazie. Stanowi ona pierwsz¹ czêæ pracy, która ma obejmowaæ ca³ociow¹ panoramê ¿ycia i twórczoci polskich literatów na tym obszarze. Praca
obejmuje grupê zes³añców, którzy znaleli siê na Kaukazie (g³ównie w Gruzji) w okresie miêdzypowstaniowym i przebywali tam do amnestii Aleksandra II w 1856 r. W literaturze grupa ta zyska³a miano Grupy tbiliskiej.
Autorki dziêki kwerendzie w archiwach gruziñskich poszerzy³y dotychczasow¹ wiedzê na temat ¿ycia i twórczoci jej cz³onków. Za g³ówny cel rozprawy postawi³y przybli¿enie sylwetek m³odych polskich patriotów, których
warunki polityczne rzuci³y na Kaukaz oraz analizê i ocenê ich twórczoci
literackiej, która odcisnê³a swoje piêtno zarówno w kulturze polskiej, jak
i gruziñskiej.
Praca sk³ada siê z dwóch podstawowych czêci. Pierwsza z nich stanowi
charakterystykê m³odych polskich romantyków, którzy z ró¿nych powodów
zostali rzuceni daleko od ojczyzny, przede wszystkim do Gruzji, analizuje ich
biografie oraz przedstawia g³ówne problemy i uwarunkowania ich twórczoci.
Druga to antologia pisarskiej dzia³alnoci tej grupy, w której sk³ad wchodz¹
zachowane listy, fragmenty wspomnieñ, pamiêtników i dzienników, a tak¿e
utwory poetyckie.
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W pierwszej czêci pracy autorki przedstawiaj¹ czytelnikowi portret
zbiorowy kaukazczyków, charakteryzuj¹ ¿yciorysy dwudziestu jeden m³odych twórców zes³anych na Kaukaz w ró¿nych okresach, przede wszystkim
jednak po powstaniu listopadowym. Grupa ta utworzy³a na tych terenach
niejako filiê polskiej literatury. W tej czêci zosta³y przedstawione sylwetki
czo³owych twórców, znanych w literaturze, takich jak Tadeusz £ada-Zab³ocki,
W³adys³aw Strzelnicki, Leon Janiszewski, a tak¿e romantyków mniej znanych: Micha³a Butowta Andrzejkowicza, Ignacego Dobrskiego, Franciszka
Sawicza. Przedstawiaj¹c poszczególne biografie zrezygnowano z chronologii
a za g³ówne kryterium przyjêto ich spuciznê oraz rangê talentu poetyckiego.
Autorki sporz¹dzi³y kompleksowy obraz pokolenia kaukazczyków, wyró¿niaj¹c cechy charakterystyczne dla tego pokolenia. Byli to przede wszystkim
m³odzi intelektualici pochodz¹cy z drobnej szlachty kresowej, pe³ni zapa³u
do walki o niepodleg³e pañstwo polskie. Kaukaz dla wiêkszoci opisywanych
bohaterów sta³ siê nie tylko grobem ich m³odzieñczych nadziei, ale równie¿
rzeczywistym miejscem ostatniego spoczynku. Z punktu widzenia historyka
wiele skrelonych w pracy biografii mo¿na uzupe³niæ przy wykorzystaniu
materia³ów genealogicznych, zachowanych ksi¹g parafialnych, materia³ów
maj¹tkowych. W kolejnych rozdzia³ach pierwszej czêci omawianej pracy
podjête zosta³y kwestie kontaktów kaukazczyków z Polakami w Królestwie
Polskim i guberniach zachodnich, g³ównie z polskimi elitami intelektualnymi. Autorki wskazuj¹ na obecnoæ twórców kaukaskich na ³amach wielu
polskich periodyków, m.in.: Atheneum, Rocznika Literackiego, Pamiêtnika Naukowo-Literackiego, Biblioteki Warszawskiej i innych. Ich publikacje, niestety poddane cenzurze, skierowa³y uwagê spo³eczeñstwa polskiego
na Kaukaz; po raz pierwszy w takim stopniu opinia publiczna zetknê³a siê
z nieznanym jej regionem. Dodatkowo obecnoæ twórców zes³anych na Kaukaz mia³a wp³yw, na co zwracaj¹ uwagê autorki, na charakter i wizerunek
niektórych wydawnictw.
W kolejnym rozdziale omówiono postawy ideowe  stosunek do kwestii
spo³ecznych, politycznych, do zaborców i sprawy niepodleg³oci. Odrêbny rozdzia³ powiêcono roli Tadeusza £ady-Zab³ockiego, który by³ niew¹tpliwym
przywódc¹ m³odych romantyków na zes³aniu. Autorki podejmuj¹ te¿ problematykê krystalizacji wzorca poety kaukaskiego, jego wizje poetyckie i dominuj¹c¹ tematykê twórczoci. Na podstawie zachowanych materia³ów dokonuj¹ oceny ich stosunku do religii, wykreowanego obrazu kobiety, konwencji
i stereotypów kulturowych, funkcjonuj¹cych w twórczoci Polaków. Czêæ
pierwsz¹ pracy zamyka rozdzia³: Polak-Gruzin. Uwagi do portretu, który
przybli¿a czytelnikowi wzajemny stosunek gruziñskich elit intelektualnych
do polskich twórców zes³añczych, ich wzajemne relacje i wiêzi, wytworzone
na tle skomplikowanych realiów politycznych oraz rolê m³odych romantyków
w historii Kaukazu i Gruzji.
Druga czêæ to antologia prac kaukazczyków, szczególnie cenna ze
wzglêdu na to, ¿e czêæ z nich publikowana jest tu po raz pierwszy, wiêkszoæ
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za, pomijana przez historyków literatury, nie ukaza³a siê do tej porzy poza
swoim XIX-wiecznym pierwodrukiem. Znajdujemy tu korespondencjê, wspomnienia i wyj¹tki z pamiêtników, opisy przyrody i kultury Kaukazu oraz
poezjê.
Praca stanowi istotne uzupe³nienie wiedzy na temat losów i twórczoci
polskich zes³añców politycznych w XIX w., ukazuje grupê m³odych romantyków, których tragiczne losy skaza³y na literacki niebyt. Z rozproszonych
materia³ów ród³owych autorkom uda³o siê stworzyæ spójny obraz zbiorowoci polskiej na Kaukazie w okresie miêdzypowstaniowym. Stanowi ona kolejny wa¿ny element do odtworzenia ca³ociowych dziejów Polaków pozbawionych pañstwa, dla których ojczyzna by³a celem najwy¿szym. Pomimo wielu
wy¿ej podkrelanych walorów w pracy nie ustrze¿ono siê pewnych b³êdów
czy niejasnoci. W sposób nieprecyzyjny pos³u¿ono siê terminem Królestwa
Polskiego (s. 13). W opisie postaci Wojciecha Potockiego czytelnik jest zdezorientowany, do kogo dotar³a wiadomoæ o dopisku Potockiego na egzemplarzu
tekstu konstytucji Królestwa Polskiego, za któr¹ grozi³o Potockiemu aresztowanie  czy do Wielkiego Ksiêcia Konstantego, czy do namiestnika Józefa
Zaj¹czka, a z kontekstu wynika, jakoby namiestnikiem by³ w³anie Konstanty (s. 60). W tej¿e biografii autorki skrupulatnie pomijaj¹ te¿ imiê macochy
Potockiego, która odegra³a w jego ¿yciu istotn¹ rolê i przywo³ywana jest
kilkakrotnie jako macocha (s. 5961). Do mankamentów pracy nale¿y strona edytorska. Na wielu stronach w tekcie (w rodku wyrazów lub pomiêdzy
wyrazami) znajduj¹ siê niczym nieuzasadnione mylniki (np.: s. 5, 10, 15, 37,
40 i inne). Pewne zastrze¿enia dla czytelnika-historyka mo¿e budziæ forma
przypisów, które s¹ zaznaczone jako numery pozycji w bibliografii, przez co
przyzwyczajeni do tradycyjnego zapisu musz¹ liczyæ siê z pewnym dyskomfortem.
Praca przybli¿a nam sylwetki m³odych ludzi, którzy za przynale¿noæ do
spisków niepodleg³ociowych lub podejrzenia o zaanga¿owanie w nie zostaj¹
zes³ani na Kaukaz  tereny dla nich zupe³nie nieznane. Wiêkszoæ z tych
m³odych patriotów wcielona zosta³a do Korpusu Kaukaskiego i nigdy nie
powróci³a na ziemie ojczyste. Poezja i proza by³a jedyn¹ form¹ wyra¿enia
swojego sprzeciwu, bólu, emocji zwi¹zanych z zes³añczym losem. Poznanie tej
grupy i jej twórczoci jest cennym wk³adem w historiografiê i historiê literatury doby romantyzmu.
Maria Korybut-Marciniak
(Olsztyn)
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Jolanta Ma³gorzata Marszalska, Biblioteka opactwa cystersów w Szczyrzycu do koñca XIX stulecia. Dziedzictwo wieków, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, Tarnów 2007, ss. 432 [+8 illustr.].
Ksi¹¿ka mieci siê w nurcie badañ nad dziejami ksi¹¿ki i ksiêgozbiorów,
kultury umys³owej w dawnej Polsce i monasteriologii, a dotyczy biblioteki
pradawnego opactwa cysterskiego w Szczyrzycu (Ma³opolska), ufundowanego
w 1234 r. przez wojewodê krakowskiego Teodora Gryfitê. Najstarsza wzmianka historyczna o tej¿e bibliotece pochodzi z akt wizytacji kard. Jerzego Radziwi³³a, biskupa krakowskiego, przeprowadzonej w sierpniu 1597 roku, natomiast pierwszy pe³niejszy opis dopiero z XIX w. Rozprawa ta jest zatem
dzie³em z zakresu historii, dla którego punktem wyjcia i spoiwem zarazem
sta³a siê ksi¹¿ka rêkopimienna i t³oczona. Badania nad dziejami ksi¹g
i ksiêgozbiorów nie nale¿¹ wprawdzie do nowoci w historiografii polskiej,
ale ostatnie lata przynios³y pewne zmiany w ich prowadzeniu, co, jak siê
wydaje, nale¿y bezporednio ³¹czyæ z postmodernistyczn¹ wizj¹ pos³ugiwania
siê ród³em, dyskutowan¹ ¿ywo zw³aszcza od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych minionego stulecia. Owszem, atrakcyjn¹ poznawczo czêci¹ tych¿e badañ jest nadal ksiêgoznawstwo i bibliotekoznawstwo historyczne, ale uznaniem i powodzeniem zaczynaj¹ cieszyæ siê tak¿e badania ksi¹¿ki w kategoriach filologicznych i socjologicznych, w kategoriach procesu komunikacji
spo³ecznej i innych. W zwi¹zku z tym, badaniom nad fenomenem ksi¹¿ki
w przesz³oci i obecnie nie wystarczaj¹ ju¿ metody wy³¹cznie ksiêgopoznawcze i bibliotekoznawcze. Badania nad ksi¹¿k¹ i ksiêgozbiorami prowadzone
dzisiaj domagaj¹ siê zdecydowanie charakteru interdyscyplinarnego, a centralnym pojêciem spajaj¹cym zarówno materialne, jak i duchowe aspekty
ksiêgi i ksi¹¿nicy staje siê termin kultura ksi¹¿ki. Termin ten stwarza bowiem mo¿liwoci wielow¹tkowego opisania dziedzictwa ksi¹¿ki, jej aspektów
materialnych i duchowych, a zw³aszcza jej roli kulturotwórczej, jej uniwersalizmu i multifunkcjonalnoci. Ksi¹¿ka to w istocie swojej dzieje s³owa pisanego i drukowanego, czyli dzieje logosu, wokó³ którego jedni budowali ca³¹
filozofiê, inni za teologiê. Logos, a zatem s³owo  przede wszystkim za to
pisane i drukowane  mia³o ogromny wp³yw na formu³owanie kultury, na
procesy cywilizacji. St¹d badania nad nim s¹ nie tylko uzasadnione, ale
wprost konieczne. Pracy tej nale¿y siê zainteresowanie tak¿e dlatego, ¿e
opactwo cysterskie w Szczyrzycu by³o, jak dot¹d, pomijane w szerszych badaniach naukowych albo traktowane zbyt powierzchownie przez historyków,
przez co stanowi najs³absze ogniwo w ³añcuchu dotychczasowej kwerendy
nad cystersami i ich kultur¹ w Polsce. Jest prawd¹, ¿e nie by³ to orodek
wa¿ny z punktu widzenia administracji pañstwowej i kocielnej. Stanowi³
zawsze najmniej ludny i zasobny konwent cysterski nie tylko w Ma³opolsce,
ale równie¿ w historycznych granicach Rzeczypospolitej. Jego opaci i mnisi
stosunkowo rzadko brali udzia³ w wielkich wydarzeniach politycznych i spo³ecznych. Ale mimo wszystko w regionie opactwo odegra³o niezwyk³¹ rolê
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kulturotwórcz¹. By³o najwa¿niejszym sk³adnikiem regionalnej infrastruktury
spo³ecznej, od po³owy XIII wieku wspó³dzia³a³o bezporednio w tworzeniu tu
struktur pañstwa i Kocio³a. By³o te¿ na swój sposób i swoje mo¿liwoci
kuni¹ kultury duchowej, umys³owej, artystycznej i agrarnej.
Ksi¹¿ka liczy ogó³em 432 strony plus 8 tablic ilustracyjnych, numerowanych odrêbnie. Z ogólnej liczby stron 22 przypada na zagadnienia wstêpne
(spis treci, wykaz skrótów, etc), 220  na korpus zasadniczy, 190  na
zakoñczenie, aneksy, bibliografiê i indeks osób. Korpus zasadniczy rozprawy
podzielono na cztery rozdzia³y wed³ug koncepcji i uk³adu rzeczowo-chronologicznego, co w tym przypadku wydaje siê najw³aciwszym rozwi¹zaniem.
Szkoda jednak, ¿e autorka nie wydzieli³a osobnego rozdzia³u powiêconego
wy³¹cznie bibliotece, a zagadnienia zwi¹zane z jej lokalizacj¹, organizacj¹
i wyposa¿eniem, sposobami gromadzenia ksiêgozbioru, obs³ug¹, próbami
opracowywania i katalogowania zbiorów ujê³a czêciowo w rozdziale drugim,
którego tytu³ brzmi: Rêkopisy i inkunabu³y, czêciowo za w rozdziale trzecim: Druki z XVIXIX wieku. Dyskutowa³bym te¿ nad tytu³ami tych¿e rozdzia³ów, a zw³aszcza nad trzecim, który, moim zdaniem, jest nieadekwatny
do zawartoci. Uwa¿am nadto, ¿e by³oby dobrze dla dzie³a, gdyby osobny
rozdzia³ mia³y równie¿ takie kwestie, jak zainteresowania kulturalne zakonników na przestrzeni wieków w wietle zgromadzonego przez nich ksiêgozbioru oraz podrozdzia³ z czwartego rozdzia³u, w którym autorka ukaza³a
bibliotekê szczyrzyck¹ na tle innych bibliotek cysterskich w Ma³opolsce,
Wielkim Ksiêstwie Litewskim, Wielkopolsce, Pomorzu i l¹sku. Korpus zasadniczy zamyka zakoñczenie, a ca³oæ wieñcz¹ obszerny aneks oraz indeksy
i ilustracje. Warsztat naukowy rozprawy jest przyzwoity, nie odbiega od zasad przyjêtych w metodologii nauk historycznych oraz nauk bibliologicznych.
Autorka poprawnie, dociekliwie i z uwzglêdnieniem pe³nego kontekstu historycznego analizuje zbiory ksi¹¿nicy oraz dotycz¹ce jej archiwalia, umiejêtnie
je interpretuje, a nastêpnie stosuje pozyskane z nich informacje. Nie lêka siê
polemiki ani odwa¿nego stawiania w³asnych tez. Tekst napisany jest poprawn¹ polszczyzn¹. Zdarzaj¹ siê natomiast potkniêcia w cytatach tekstów ³aciñskich, zw³aszcza w przytaczaniu odczytanych notat proweniencyjnych i innych pozostawionych na ksiêgach przez ich redniowiecznych i póniejszych
u¿ytkowników. Ale, jak wiadomo, ³acina oraz paleografia nie s¹ dzisiaj mocn¹
stron¹ historyków, przeciwnie, zaczynaj¹ stanowiæ coraz bardziej powszechny
i powa¿ny problem warsztatowy.
Rozdzia³ pierwszy w sposób syntetyczny, ale wnikliwy przybli¿a dzieje
opactwa szczyrzyckiego od fundacji w 1234 r. do roku 1918. Jego zasadnoæ i
u¿ytecznoæ jest niew¹tpliwa. Daj¹c obraz przesz³oci opactwa, opisuj¹c jego
blaski i cienie, klêski i osi¹gniêcia, sk³ad osobowy, autorka umiejêtnie wprowadza w specyfikê zasadniczego problemu, jakim w tym przypadku jest
ksi¹¿nica konwentualna oraz szczegó³owa analiza ilociowa i jakociowa jej
zasobu. Na podkrelenie zas³uguje tak¿e to, ¿e w treci znalaz³y siê ustalenia, które s¹ owocem jej najnowszej kwerendy. W rozdziale drugim omówione
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zosta³y rêkopisy i inkunabu³y znajduj¹ce siê w ksiêgozbiorze opactwa szczyrzyckiego. Zbiór ksi¹g rêkopimiennych  100 pozycji o charakterze typowo
u¿ytkowym, z których najcenniejszym jest Antyfonarz de tempore z prze³omu
XII/XIII w.  nie mia³ dot¹d pe³nego opracowania, aczkolwiek przez kilku
badaczy by³ wzmiankowany. Autorka zweryfikowa³a wiêc dotychczasowe informacje, nanosz¹c wiele korekt, prostuj¹c b³êdnie wyci¹gniête wnioski
i podaj¹c dane odpowiadaj¹ce rzeczywistemu stanowi. Czêæ zachowanych
w bibliotece rêkopisów  jak wynika z jej analizy  pochodzi z zewn¹trz,
a dosta³a siê tu drog¹ kupna lub darowizn. Spora czêæ jednak zosta³a wytworzona na miejscu, w celach zakonników. Twórczoæ rêkopimienna
w zgromadzeniu cysterskim w Szczyrzycu kwit³a jeszcze w XIX w. Zawarte
w tym rozdziale ustalenia i zestawienia maj¹ ogromne znaczenie dla badañ
nad ksiêg¹ rêkopimienn¹ w dawnej Polsce, a tak¿e nad ma³opolsk¹ kultur¹
artystyczn¹ (malarstwo ksi¹¿kowe) i jego sztukmistrzami. Szkoda jednak, ¿e
rozdzia³ ten zosta³ lekko zachwiany w swojej spójnoci podrozdzia³em z ogólnymi uwagami na temat stanu badañ nad skryptoriami cysterskimi. Uwagi
te s¹ naturalnie u¿yteczne, ale, w moim przekonaniu, mog³y zostaæ w³¹czone
jako wstêp do podrozdzia³u drugiego albo do podrozdzia³u o sposobach gromadzenia ksiêgozbioru, nie za stanowiæ odrêbny i nieco sztuczny w tym
miejscu ustêp. A jeli ju¿ przy skryptoriach siê zatrzyma³em, to dodam jeszcze, ¿e z pewn¹ rezerw¹ odnoszê siê do twierdzenia autorki, jakoby w klasztorach cysterskich istnia³y odrêbne skryptoria  dokumentowe i kodeksowe.
Wiem, ¿e takie rozró¿nienie funkcjonuje w opracowaniach wielu autorów.
Prof. Kazimierz Bobowski w swoim czasie wyst¹pi³ nawet z postulatem badañ powiêconych wy³¹cznie skryptoriom dokumentowym u cystersów. Uwa¿am jednak, ¿e istnienie w klasztorach, cysterskich czy innych, odrêbnych
skryptoriów dokumentowego i kodeksowego jest ma³o prawdopodobne.
Skryptorium jeli by³o, to by³o z pewnoci¹ jedno, aczkolwiek wykonywa³o
ró¿ne prace. Zbiór inkunabu³ów by³ wprawdzie ju¿ wczeniej opisany przez
autorkê w odrêbnej publikacji, która mia³a recenzenta w osobie znawcy tej
problematyki  Micha³a Spandowskiego (zob. Rocznik Biblioteki Narodowej, t. XXXVIIXXXVIII, 2006, s. 383402). Opis zamieszczony w tej pozycji
nie jest jednak mechanicznym przedrukiem poprzedniego, lecz zosta³ poszerzony o nowe informacje. Rzecz ciekawa, ¿e w zbiorze nie ma ani jednego
inkunabu³u pochodz¹cego z oficyn polskich, zw³aszcza krakowskich. Autorka
przypisa³a to jeszcze s³abo rozwiniêtej dzia³alnoci typograficznej w Polsce
(s. 107). Omielam siê jednak twierdziæ, ¿e jest to tylko czêæ prawdy. Nie
wiem, czy nie nale¿a³oby tego przypisaæ tak¿e ma³ej ruchliwoci intelektualnej konwentu w okresie pónej jesieni redniowiecza. Brakuje bowiem z tego
okresu nie tylko inkunabu³ów t³oczonych w polskich oficynach, ale brakuje
tak¿e rêkopisów. Tymczasem biblioteka na przestrzeni swoich dziejów nie
prze¿y³a wielkich dramatów  po¿arów, kradzie¿y, skrajnie nieroztropnej
dzia³alnoci cz³owieka etc., jak np. biblioteki krakowskie, a trudno zak³adaæ,
¿e wszystkie rêkopisy zniszczono jako bezu¿yteczne albo zu¿yto na oprawy
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póniejszych ksi¹g. Zreszt¹ wiele sporód opisanych inkunabu³ów trafi³o tu
dopiero w XVI i w XVII w. Taki stan rzeczy, w moim przekonaniu, mo¿na
t³umaczyæ tak¿e  mo¿e przede wszystkim  tym, ¿e klasztor sta³ na zupe³nym uboczu, otoczenie z natury swojej nie stawia³o jego konwentowi zbyt
wygórowanych wymagañ duszpasterskich, a zatem nie wymusza³o na zakonnikach szczególnej kwerendy intelektualnej, nie zmusza³o do uprawiania
wielkiej nauki. St¹d nowoci nie znajdowa³y w jego murach odbiorców tak
szybko, jak w innych klasztorach. W ka¿dym razie redniowiecze, a nawet
renesans rysuj¹ siê doæ skromnie, jeli chodzi o szeroko pojêt¹ kulturê
ksi¹¿ki i kulturê umys³ow¹ w opactwie mnichów cysterskich w Szczyrzycu.
Jeszcze kard. Jerzy Radziwi³³ w 1597 r. zasta³ w ksi¹¿nicy konwenckiej
zaledwie 68 pozycji, a prawie po³owê z nich stanowi³y liturgika (s. 132). Co
wiêcej, to dopiero kardyna³ nakaza³ opatowi zakupiæ Opera omnia w. Bernarda z Clervaux, autora dla cystersów, zdawa³oby siê, wa¿nego. Nie lepiej
chyba by³o póniej, skoro w latach 18261869 biblioteka wzbogaca³a siê ka¿dego roku zaledwie o jedno dzie³o (s. 140). Rozdzia³ trzeci ukazuje, jak g³osi
jego tytu³, druki z XVIXIX w. W istocie jednak traktuje o dziejach samej
biblioteki i ksiêgozbioru. Omawia zatem takie zagadnienia, jak inwentarze,
katalogi, przechowywanie zbiorów, pomieszczenia biblioteczne, kszta³towanie
siê zasobu, sposoby jego gromadzenia, proweniencje i inne notaty, troska
o bibliotekê, bibliotekarzy, oprawy ksi¹g i ich u¿ytkowanie na przestrzeni
wieków, konserwacje ksi¹g. W moim przekonaniu rozdzia³ ten winien znaleæ
siê zaraz po rozdziale pierwszym i nosiæ zupe³nie inny tytu³, co ju¿ zaznaczy³em wczeniej. Jeli natomiast chodzi o jego zawartoæ, to trzeba powiedzieæ,
¿e jest niezwykle bogaty w informacje, czasem wyj¹tkowo ciekawe z punktu
widzenia bibliotekoznawstwa i bibliologii, a tak¿e kultury artystycznej,
w której kunszt opraw wielu ksi¹g zajmuje naczelne miejsce. W rozdziale
czwartym i ostatnim dokonano analizy zawartoci treciowej druków od XVI
do XIX w. wed³ug reprezentowanych dziedzin wiedzy, od biblistyki i teologii
pocz¹wszy, a na naukach cis³ych i literaturze piêknej skoñczywszy. Opis nie
budzi zastrze¿eñ poza tym, ¿e móg³ stanowiæ ca³oæ z podobn¹ analiz¹ rêkopisów i inkunabu³ów, zamieszczon¹ w rozdziale drugim. Korpus zasadniczy
zamyka syntetyczne zakoñczenie, w którym zabrak³o jednak przynajmniej
jednego akapitu z wnioskami stanowi¹cymi zwieñczenie tak wa¿nego studium naukowego. Ca³oæ opracowania dope³nia natomiast obszerny aneks,
zawieraj¹cy fragment katalogu ksi¹g konwentualnych z 1755 r., pe³ny katalog tych¿e ksi¹g z 1826 r., katalog kodeksów rêkopimiennych z ró¿nymi
traktatami naukowymi, katalog rêkopisów liturgicznych, a tak¿e indeks
z notami o proweniencji, darczyñcach i skryptorach ksi¹g rêkopimiennych.
Nad zasadnoci¹ tak du¿ego objêtociowo aneksu mo¿na naturalnie dyskutowaæ. W moim jednak przekonaniu jego publikacja, zw³aszcza w czêci ród³owej, czyli dawnych katalogów bibliotecznych, bêdzie niew¹tpliwie s³u¿yæ jako
spora pomoc i u³atwienie w pracy innym naukowcom, przede wszystkim za
tym, którzy nie bêd¹ mieli mo¿liwoci bezporedniego korzystania z tego
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ksiêgozbioru, do dalszych badañ nad dziejami ksi¹¿ki, a tak¿e nad dziejami
wielu dziedzin nauki polskiej. Uwa¿na lektura ksi¹¿ki w jej korpusie zasadniczym sk³ania mnie do wyra¿enia opinii, ¿e autorka dobrze zrealizowa³a
swój zasadniczy cel badawczy, czyli opisa³a wybrany przez siebie ksiêgozbiór
klasztorny ze znawstwem zagadnienia. W opisie zjawisk nie ma bezkrytycznego apologetyzmu ani przesadnego krytycyzmu. To ostatnie nie oznacza
naturalnie, ¿e ró¿nice miêdzy utrwalon¹ w regule i statutach teori¹ a praktyk¹ codziennego ¿ycia nie zosta³y wykazane. I jeszcze jedno trzeba koniecznie
podkreliæ oceniaj¹c warstwê merytoryczn¹ tego opracowania, a mianowicie,
¿e jest ono dobrze udokumentowane ród³owo.
Zakon cystersów w dawnych i wspó³czesnych granicach Rzeczypospolitej
od kilku dziesiêcioleci cieszy siê szczególnym zainteresowaniem historyków,
a przoduje w tym orodek uniwersytecki w Poznaniu. Literatura naukowa
powiêksza siê z roku na rok, przybli¿aj¹c coraz to nowe obszary jego duchowo-materialnego funkcjonowania i szerokiej dzia³alnoci, zw³aszcza w redniowieczu. Mimo to opactwo szczyrzyckie, istniej¹ce nieprzerwanie od
pierwszej po³owy XIII w., nie doczeka³o siê dot¹d ca³ociowej monografii,
a opracowania, które ukaza³y siê tu i ówdzie naznaczone s¹ doæ ograniczonym zasobem informacji. Pierwszym historykiem, który podj¹³ gruntowniejsze badania nad przesz³oci¹ tego opactwa jest Jolanta Ma³gorzata Marszalska. Wprowadzaj¹c regularnie w obieg naukowy rezultaty prowadzonej przez
siebie kwerendy, w formie ksi¹¿kowej oraz w formie artyku³ów zamieszczanych w ró¿nych periodykach, uniwersyteckich i pozauniwersyteckich, czêciowo wyprowadzi³a ten konwent z mapy jeli nie zapomnianych, to na
pewno pomijanych. Równie¿ opisana tu publikacja, która jest zarazem traktatem naukowym i pasjonuj¹c¹ kronik¹ kultury umys³owej minionego wiata, ods³ania kolejny fragment tajemniczego i klaustralnego wiata mnichów
cysterskich. Jestem przekonany, ¿e jako taka bêdzie bardzo przydatna samym zakonnikom w poznawaniu swego zgromadzenia, a tak¿e nauce polskiej. Wszak dziedzictwo kulturowe tego opactwa to przecie¿ integralna czêæ
polskiego dziedzictwa kulturowego.
Kazimierz £atak
(Warszawa-Olsztyn)
Zbigniew Dunin-Wilczyñski, Order w. Stanis³awa, Agencja Wydawnicza Cinderella Books, Warszawa 2006, ss. 259.
Falerystyka, jako dziedzina wiedzy historycznej, a tak¿e kolekcjonerstwa, prze¿ywa w Polsce swoistego rodzaju renesans. Zainteresowanie ró¿nych rodowisk, naukowych i pozanaukowych, t¹ dziedzin¹ wiedzy t³umaczy
fakt, ¿e ordery, odznaczenia, odznaki i oznaki to nie tylko mniej lub bardziej
kunsztowne relikty przesz³oci, lecz tak¿e integralna czêæ wspó³czesnego
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dziedzictwa kulturowego wiatowego, europejskiego i polskiego. Wcale nierzadko przecie¿ mamy okazjê s³yszeæ i czytaæ o nadaniach orderów i odznaczeñ, b¹d te¿ ogl¹daæ fragmenty z ceremonii dekoracji nimi zas³u¿onych lub
wa¿nych z punktu widzenia polityki pañstwa osobistoci. Niektóre z nadañ
rozbudzi³y nawet emocje spo³eczne i wywo³a³y publiczn¹ polemikê. Jak wa¿na i aktualna to dziedzina ukaza³a w skali Polski niedawna dyskusja nad
kszta³tem oraz symbolik¹ kolejnego orderu polskiego  Orderu Krzy¿a Wojskowego, ustanowionego w padzierniku 2006 r. W najnowszy nurt dyskusji
oraz badañ nad falerystyk¹ polsk¹ wpisa³a siê ksi¹¿ka Zbigniewa DuninWilczyñskiego na temat Orderu w. Stanis³awa, napisana i wydana dla
uczczenia 240 rocznicy ustanowienia tego¿ orderu.
Publikacja ma charakter monograficzny, sk³ada siê ze wstêpu, tekstu
w³aciwego, który zosta³ podzielony na piêæ rozdzia³ów, krótkiego podsumowania, obszernego aneksu, bibliografii oraz spisu treci. Bibliografiê tworzy
w ca³oci ponad sto pozycji wielojêzycznych. Jest to zestawienie interesuj¹ce,
zw³aszcza dla zajmuj¹cych siê problematyk¹ falerystyczn¹ oraz naukami pomocniczymi historii, aczkolwiek w sposób niekonwencjonalny odbiega od zasad metodologii stosowanej zazwyczaj w pracach o naukowym charakterze,
tzn. nie uwzglêdnia podzia³u na ród³a i opracowania, podczas gdy wyodrêbnia druki ci¹g³e i czasopisma. Redaguj¹c pracê autor przyj¹³ ogóln¹ zasadê,
¿e niezbêdne odnoniki i przypisy bêdzie umieszcza³ na koñcu poszczególnych czêci. Nie do koñca jednak przy tej zasadzie wytrwa³, wszak czasem
odnonik mo¿na znaleæ równie¿ w tekcie. W trakcie lektury spory dyskomfort wywo³uj¹ zarówno brak objanieñ do stosowanych skrótów, jak i doæ
liczne b³êdy literowe, co sugeruje, ¿e praca nie przesz³a odpowiedniej korekty
jêzykowej przed drukiem. Z uznaniem natomiast nale¿y mówiæ o szacie graficznej publikacji, od obwoluty i ok³adki pocz¹wszy.
Rozdzia³y ksi¹¿ki s¹ stosunkowo krótkie, ale w sposób w³aciwy i w miarê
przejrzysty ujmuj¹ istotê podejmowanych kwestii. Tak wiêc w rozdziale
pierwszym znalaz³ siê opis wydarzeñ zwi¹zanych z ustanowieniem orderu
przez króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego w 1765 r. i jego przyznawaniem do upadku Rzeczypospolitej w 1795 r. Dzieje orderu i zasady jego
przyznawania w okresie Ksiêstwa Warszawskiego pod auspicjami elektora
saskiego Fryderyka Augusta, Ksiêcia Warszawskiego, opisuje rozdzia³ drugi
pracy. W rozdziale trzecim przedstawione zosta³y dzieje orderu i zasady jego
przyznawania w dobie Królestwa Kongresowego, czyli w latach 18151830.
Rozdzia³ czwarty omawia losy orderu w okresie powstania listopadowego,
czyli w latach 18301831, natomiast rozdzia³ pi¹ty losy orderu pod ber³em
carów rosyjskich, czyli w latach 18311917. Opis inicjatyw zmierzaj¹cych do
przywrócenia orderu, podejmowanych od 1979 r. znalaz³ siê w skromnym
podsumowaniu. W moim przekonaniu podsumowanie mog³o jednak pozostaæ
podsumowaniem, za opis inicjatyw zmierzaj¹cych do przywrócenia orderu
móg³ stanowiæ odrêbny i zarazem ostatni rozdzia³ opracowania. Cennym
uzupe³nieniem tekstu zasadniczego jest aneks zawieraj¹cy dokumenty doty-
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cz¹ce orderu, od pierwszego, którym by³ statut zredagowany w 1765 r.
i podpisany przez króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego, a¿ po ostatni,
którym by³ ukaz cara Aleksandra z 1855 r., a tak¿e wykazy kawalerów tego¿
orderu od 1765 r. Materia³y zawarte w aneksie by³y w przesz³oci wydane
w ró¿nych publikacjach, ale tu zosta³y zebrane w pewn¹ ca³oæ, co dla historyków tematu bêdzie sporym u³atwieniem w kwerendzie. Opisywane w poszczególnych rozdzia³ach publikacji zagadnienia dope³niaj¹ w³aciwie dobrane oraz dobrze wkomponowane czarnobia³e i kolorowe ilustracje, co nie jest,
wed³ug mnie, bez znaczenia dla ostatecznej wartoci dzie³a. Obraz i przyk³ad
zastosowane we w³aciwych proporcjach o¿ywiaj¹ bowiem tekst i czyni¹ go
bardziej przystêpnym dla odbiorcy. Do interesuj¹cego i wystarczaj¹cego opisu
wkrad³o siê jednak parê niecis³oci, z których tu wska¿ê tylko jedn¹.
W czasie uroczystoci po³¹czonej z wrêczeniem orderu w 1787 r.  wed³ug
autora  kazanie wyg³osi³ salezjanin Franciszek Borowski (s. 37). Ale kaznodzieja ten nie móg³ byæ salezjaninem, gdy¿ zgromadzenie zakonne salezjanów powsta³o dopiero w drugiej po³owie XIX w. (1859). S³ownik polskich
teologów katolickich przypisuje to kazanie zarówno Franciszkowi Borowskiemu seniorowi, najpierw jezuicie, a potem kanonikowi warmiñskiemu, zmar³emu po 1790 r., jak i Franciszkowi Borowskiemu juniorowi, tak¿e jezuicie
zmar³emu w 1817 r. w Po³ocku (zob. SPTK, t. 1, 1981, s. 199200).
Orderowi w. Stanis³awa powiêcono dot¹d wcale niema³o uwagi w literaturze naukowej i popularnonaukowej. Opracowaniem najnowszym i w ca³oci
powiêconym dziejom orderu jest ksi¹¿ka Zbigniewa Dunin-Wilczyñskiego.
Opisuj¹c dzieje jednego ze staropolskich znaków zaszczytnych autor wykaza³, ¿e by³ on i pozosta³ nonikiem cennych informacji duchowych, intelektualnych i artystycznych. Tym samym dowiód³, ¿e falerystyka to sztuka
u¿ytkowa bardzo pomocna w dziedzinie przekazu informacji. Dlatego te¿
publikacjê opracowania kwalifikujê do wydarzeñ o sporym znaczeniu kulturowym, a jednoczenie u¿ytecznych naukowo, gdy¿ mo¿e byæ wykorzystywana przez rodowiska uniwersyteckie w zajêciach z zakresu nauk pomocniczych historii.
Kazimierz £atak
(Warszawa-Olsztyn)
Ks. Tomasz B³aszczyk, Zakony na l¹sku w dobie kulturkampfu, Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu. Rozprawy naukowe 54,
Wroc³aw 2004, ss. 337.
Chocia¿ od publikacji ksi¹¿ki up³ynê³y cztery lata, to jednak z dwóch
przynajmniej przyczyn warto na ni¹ zwróciæ uwagê. Po pierwsze dlatego, ¿e
zosta³a wydana pod auspicjami Papieskiego Wydzia³u Teologicznego we Wroc³awiu w cyklu rozpraw naukowych, a po drugie, ¿e nale¿y do grupy mod-
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nych dzisiaj studiów nad rodowiskami kultury elitarnej, do których zalicza
siê tak¿e wspólnoty monastyczne. Wzmo¿one zainteresowanie problematyk¹
monastyczn¹ t³umaczy siê faktem, ¿e zakony praktykuj¹c wartoci uniwersalne w ¿yciu po czêci wyizolowanym oraz proponuj¹c dyscyplinê wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ na tych¿e wartociach opart¹, stanowi¹ pewien wzorzec
spo³eczny, zjawisko atrakcyjne i pasjonuj¹ce, a w naszym polskim przypadku
tak¿e integraln¹ czêæ ponad tysi¹cletniego dziedzictwa kulturowego, narodowego i pañstwowego. Zakony, mimo okresów pe³nych napiêæ i niepewnoci,
czasem nawet momentów burzliwych w swoich dziejach, by³y i s¹ wa¿nym
sk³adnikiem infrastruktury kraju, za ich kultura znajdowa³a i znajduje nadal
odbicie w kulturze masowej. Z otoczeniem ³¹czy³y je dawniej i ³¹cz¹ równie¿
dzisiaj rozmaite punkty stycznoci, ca³a gama wzajemnych oczekiwañ, obowi¹zków i us³ug. Zatem bli¿sze poznanie zgromadzeñ zakonnych, ich charyzmatu i dzia³alnoci zewnêtrznej, pozwala w wielu wypadkach lepiej zrozumieæ kulturê masow¹ danej epoki. Studia nad rol¹ zakonów w dziejach Kocio³a, Europy i Polski, nad ich rol¹ w budowaniu kultury duchowej, intelektualnej i artystycznej s¹ w stadium bardzo zaawansowanym, ale potrzeba
jeszcze wiele wytê¿onej pracy naukowej, by ukazaæ j¹ w ca³ej pe³ni. Ks. Tomasz B³aszczyk w swojej ksi¹¿ce postanowi³ opisaæ zakony mêskie i ¿eñskie
dzia³aj¹ce na l¹sku w dobie kulturkampfu, a zatem ich ¿ycie i wielop³aszczyznow¹ s³u¿bê Kocio³owi oraz spo³eczeñstwu w tym¿e okresie, ich zmagania
z surowym ustawodawstwem antykocielnym tego¿ okresu, ich walkê o przetrwanie i wiele innych kwestii, co wy³uszczy³ szczegó³owo we wstêpie. Temat
niew¹tpliwie wa¿ny i dot¹d, w moim przekonaniu, niewystarczaj¹co rozpoznany w takim w³anie zakresie w historiografii polskiej. St¹d te¿ ksi¹¿kê chêtnie
wzi¹³em do r¹k i z pe³n¹ ciekawoci uwag¹ odda³em siê jej lekturze.
Lektura przynios³a spory po¿ytek, ale te¿ niema³y dyskomfort. Publikacja zawiera bowiem zbyt du¿o braków metodologicznych i merytorycznych,
których prezentacjê zacznê od samego tytu³u. Dla historyków i bieg³ych
w naukach historycznych tak sformu³owany tytu³ publikacji jest jasny i nie
wymaga specjalnych dopowiedzeñ. Wiadomo bowiem, ¿e chodzi tu o lata
18701887 i niemieck¹ walkê o nowoczesn¹ kulturê czyli antykocielne inicjatywy rodowisk liberalnych zbie¿ne z próbami podporz¹dkowania Kocio³a
katolickiego w³adzy pañstwowej zarówno w sferze prawnej, jak i operatywnej. Problem jednak w tym, ¿e ksi¹¿ki historyczne bior¹ do rêki tak¿e czytelnicy niehistorycy, którzy nie zawsze musz¹ kojarzyæ zjawisko z epok¹.
Z myl¹ o nich w³anie nale¿a³o, moim zdaniem, dodaæ przynajmniej w nawiasie, o jakie lata chodzi. Parê istotnych zastrze¿eñ mo¿na wysun¹æ pod
adresem bazy ród³owej i konstrukcji wstêpu, ale pominê je na korzyæ opisu
korpusu zasadniczego. Autor podzieli³ go na piêæ rozdzia³ów wed³ug uk³adu
w tym przypadku najprostszego z mo¿liwych do przyjêcia, tzn. najpierw
kulturkampf sam w sobie, a nastêpnie kulturkampf wobec zakonów  trzech
mêskich i dwunastu ¿eñskich. Jeli chodzi o tytu³y poszczególnych rozdzia³ów, to jedno tylko mo¿na powiedzieæ, a mianowicie, ¿e autor nie w³o¿y³ wiele
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wysi³ku, by je sformu³owaæ. Rozpoczynaj¹ siê bowiem, poza pierwszym, od
sformu³owania: Kulturkampf wobec..., albo Kulturkampf w stosunku do...
Podrozdzia³y odpowiadaj¹ nazwom poszczególnych zakonów. W ten sposób
przy pierwszym i pobie¿nym kontakcie z ksi¹¿k¹, zw³aszcza po przejrzeniu
spisu treci, odnosi siê wra¿enie, jakby siê mia³o do czynienia z pewnego
rodzaju leksykonem, nie za ze studium problemowym. Zabrak³o nadto
w ksi¹¿ce rozdzia³u z wnioskami ogólnymi. Sam autor wyrazi³ zreszt¹ przekonanie, nie precyzuj¹c dok³adnie swojej myli, ¿e kulturkampf, wypowiadaj¹c walkê zakonom, umocni³ je od wewn¹trz. To przekonanie warte by³o,
moim zdaniem, jeszcze jednego rozdzia³u, podobnie jak teza, ¿e zakony wp³ynê³y na podniesienie poziomu ¿ycia moralnego ludnoci l¹skiej, a zakonnicy
tworzyli l¹sk¹ elitê religijn¹ i intelektualn¹. Jest prawd¹, ¿e parê tych
wniosków znalaz³o siê w zakoñczeniu, ale to za ma³o, by stanowiæ zwieñczenie kwerendy i studium wartych promocji naukowej.
Niedostatki w zakresie metodologii nauk historycznych, a tak¿e niekorzystne w tym przypadku skrzy¿owanie metodologii nauk historycznych
i metodologii nauk teologicznych uderzaj¹ ju¿ przy powierzchownym kontakcie z tekstem publikacji. Jedno i drugie uwidacznia siê przede wszystkim
w stosowanej terminologii oraz podejciu do materia³ów ród³owych, zw³aszcza rêkopimiennych, a zatem w doæ skromnym sposobie, stopniu i mo¿liwociach interpretacji pozyskanych z nich informacji i wykorzystania ich
w tekcie. Pytania stawiane ród³om dociekliwie i w pe³nym kontekcie historycznym s¹ w rozprawie raczej rzadkie, podobnie jak w³asne tezy. W toku
narracji, tu i ówdzie, wystêpuje zjawisko nag³ego przechodzenia od tematu
do tematu, co rzuca cieñ na przejrzystoæ tekstu, a czasem nawet irytuje.
Jêzyk publikacji prezentuje poziom redni. Traktuj¹c poszczególne zagadnienia, autor nie nadu¿ywa wprawdzie terminologii cile specjalistycznej czy
pseudonaukowej, ale te¿ nie wystrzega siê zawi³oci stylistycznych, nieswoistej innowacji jêzykowej oraz sformu³owañ i wyra¿eñ nieadekwatnych, w³aciwych publicystyce oraz sztuce oratorsko-kaznodziejskiej, czasem przestarza³ych i przesadnych. Dla przyk³adu przytoczê tu tylko jedno z nich,
a mianowicie wyra¿enie nawa³nica protestancka  u¿yte na okrelenie ruchu
reformacji na l¹sku w XVI w. Przyznam, ¿e wyra¿enie to kojarzy mi siê
bardziej z jêzykiem przebrzmia³ych ju¿ sermonarzy i postylli okresu napiêæ
katolicko-protestanckich, ni¿ ze wspó³czesn¹ mentalnoci¹ religijn¹ i chrzecijañsk¹ teologi¹ dialogu ekumenicznego. Historyk wspó³czesny nie mo¿e
reformacji nazwaæ nawa³nic¹, wszak wie doskonale, ¿e by³a ona zwyczajn¹
reakcj¹ na bol¹czki i niemoc trapi¹ce Koció³ katolicki, które rzutowa³y, niestety, na ogóln¹ atmosferê ¿ycia spo³ecznego we wszystkich pañstwach ówczesnej Europy. Wie nadto, ¿e to nie inne si³y, lecz reformacja wymusi³a
w Kociele katolickim zbawienn¹ reformê. Nie ulega najmniejszej w¹tpliwoci, ¿e gdyby nie reformacja, to w dziejach Kocio³a katolickiego nie mówilibymy o soborze trydenckim, a w gruncie rzeczy o nowo¿ytnym obliczu zachodniego chrzecijañstwa.
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W rozdziale pierwszym autor opisa³ sytuacjê spo³eczno-polityczn¹ w drugiej po³owie XIX w. w Niemczech oraz przebieg kulturkampfu, czyli walki
o nowoczesn¹ kulturê na l¹sku. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e rozdzia³ ten by³
potrzebny jako wprowadzaj¹cy w specyfikê, jednak¿e, w moim przekonaniu,
jest zbyt obszerny. Niektóre z zawartych w nim w¹tków wiadcz¹ dobrze
o erudycji autora, ale merytorycznie s¹ ma³o zasadne i u¿yteczne. Sprawê
Wiosny Ludów czy kwestiê Kocio³a starokatolickiego w Niemczech mo¿na
by³o potraktowaæ krócej, jako mniej istotne dla zasadniczego tematu, natomiast szerzej omówiæ ustawy pañstwowe z 4 lipca 1872 i z 31 maja 1875 r.,
bez których nie by³oby tego¿ tematu, a które zosta³y potraktowane zdawkowo. Spraw zakonnych nie znajdziemy te¿ w obszernym opisie reakcji Kocio³a katolickiego w Niemczech, czyli episkopatu niemieckiego, na ustawy kulturkampfu. Rozdzia³ drugi rozpatruje stosunek kulturkampfu do trzech zakonów mêskich dzia³aj¹cych w tym czasie na l¹sku, a wiêc jezuitów, bonifratrów i franciszkanów. Rozdzia³ trzeci omawia kulturkampf wobec trzech
zakonów ¿eñskich od dawna osiad³ych na l¹sku, czyli sióstr magdalenek,
urszulanek szarych i el¿bietanek czarnych. W rozdziale czwartym ukazano
postêpowanie kulturkampfu wobec szeciu zakonów ¿eñskich, osiad³ych na
l¹sku w pierwszej po³owie XIX w., tj. sióstr boromeuszek, sióstr szkolnych
de Notre-Dame, franciszkanek szpitalnych, szarytek, pasterek i s³u¿ebniczek
l¹skich. Rozdzia³ pi¹ty i ostatni przybli¿a dzia³ania kulturkampfu w odniesieniu do trzech zakonów ¿eñskich, powsta³ych w XIX w. na l¹sku, a tymi
zakonami by³y siostry el¿bietanki szare, siostry jadwi¿anki i siostry marianki. Problem polega jednak na tym, ¿e po³owa tekstu praktycznie nie mieci
siê w zakresie chronologicznym i problemowym rozprawy. Istotny dla rozprawy w¹tek przerastaj¹ historyczne wprowadzenia. Aby nie byæ go³os³ownym
przytoczê odpowiednie zestawienia. W rozdziale drugim o zakonach mêskich
opis jezuitów zaczyna siê np. od za³o¿enia zakonu w 1534 r. i koñczy siê na
roku 1872 albowiem, jak sam Autor pisze, ustawy kulturkapfmu uniemo¿liwi³y jezuitom dalszy pobyt na terenie Rzeszy Niemieckiej (s. 153). Tego zatem,
co obwieszcza nam tytu³, w ksi¹¿ce praktycznie nie ma. W przypadku bonifratrów na piêciu stronach mamy historiê zakonu poprzedzaj¹c¹ dobê kulturkampfu i tylko na piêciu stronach mniej wiêcej w³aciwe tematowi informacje, przy czym bardzo ogólne. W przypadku franciszkanów piêæ stron tekstu
to wstêp historyczny, a tylko osiem to wiadomoci w³aciwe tematowi, aczkolwiek z wyranymi tendencjami do uogólniania. Zatem rozdzia³ drugi na
ogó³em 41 stron tylko niepe³ne 13 powiêca problematyce zapowiedzianej
w tytule rozprawy. Nie inaczej ma siê sprawa w pozosta³ych rozdzia³ach.
Zostawiam jednak bez dalszego komentarza ten w¹tek, by skupiæ siê na tym,
co w ksi¹¿ce odpowiada zapowiedzianemu na ok³adce i pierwszej stronie
tytu³owi. Wielokrotna i uwa¿na lektura tekstu sk³ania mnie do wyra¿enia
opinii, ¿e autor zebra³ sporo informacji o kulturkampfie oraz ró¿nych zakonach mêskich i ¿eñskich na l¹sku od redniowiecza do koñca XIX w., natomiast w niewielkim stopniu odpowiedzia³ na pytania zwi¹zane z ich losem

Polemiki, recenzje i omówienia

363

w dobie kulturkampfu. We wstêpie do swojego opracowania napisa³, ¿e dotychczasowa literatura, b¹d co b¹d obfita, dotycz¹ca poszczególnych kongregacji
zakonnych czêsto pobie¿nie traktuje problem kulturkampfu (s. 49), a w niektórych przypadkach nawet ca³kowicie zdawkowo (s. 49). Szkoda, ¿e zapomnia³
o tym na etapie redakcji w³asnej publikacji i dopuci³ do tak nieproporcjonalnego przerostu informacji wprowadzaj¹cych nad treci¹ zasadnicz¹, czyli
dziejów wczeniejszych zakonów, a w kilku przypadkach tak¿e póniejszych,
ni¿ doba kulturkampfu. Opisy tego, co dzia³o siê w dobie kulturkampfu
z zakonami i w zakonach na l¹sku, w poszczególnych ich klasztorach, domach i rezydencjach, opisy ich aktywnoci wewnêtrznej i zewnêtrznej, s¹
zbyt ogólne; ukazany wizerunek jednych jest za ma³o czytelny, za innych,
jak siê wydaje, nieco wyidealizowany. Uwa¿am, ¿e znacznie wiêcej mo¿na
by³o napisaæ o dzia³aniach lokalnych w³adz pañstwowych, szczebla ni¿szego
i wy¿szego, wobec zakonów, ich poszczególnych konwentów i zakonników.
Wiêcej te¿ mo¿na by³o napisaæ o reakcji biskupa wroc³awskiego i jego kurii,
o reakcji nuncjusza apostolskiego, o reakcji ludnoci na zamykanie klasztorów, sekularyzowanie i rozpraszanie zakonników, a nadto, jak na trudn¹
sytuacjê swoich braci i sióstr na l¹sku reagowa³y generalaty i wspólnoty
tych¿e zakonów, dzia³aj¹ce w innych pañstwach. W opisie zakonów i ich
poszczególnych placówek wiêcej uwagi nale¿a³o powiêciæ sprawom organizacyjnym zgromadzeñ, ich rzeczywistoci wewn¹trzklasztornej, sprawom personalnym i materialnym, dalej ich ¿yciu codziennemu, kulturze duchowej, kulturze intelektualnej, kulturze moralnej, procesowi formacji indywidualnej
i wspólnotowej, czy i na ile skutecznie w³adze pañstwowe ingerowa³y
w proces formacji, zdecydowanie wiêcej uwagi nale¿a³o powiêciæ podejmowanym przez zakony i ich poszczególne domy dzie³om, zw³aszcza tym dzie³om,
których prawo pañstwowe szczególnie zabrania³o, umiejêtnoci poruszania siê
zakonów wród przepisów wrogiego sobie prawa pañstwowego, godzenia pewnych rozwi¹zañ z prawem kocielnym, czyli ich walce o prawo do istnienia
i dzia³alnoci, zjawiskom destrukcyjnym w zgromadzeniach, ewentualnej
wspó³pracy zakonników z w³adzami, roli prze³o¿onych, postaciom zas³u¿onym i bohaterskim. Te i inne nieuwzglêdnione albo marginalnie potraktowane sprawy sugeruj¹, ¿e autor przystêpuj¹c do kwerendy archiwalnej, a póniej do redakcji rozprawy nie posiad³ wystarczaj¹cej wiedzy z zakresu monasteriologii ogólnej oraz wystarczaj¹cego zorientowania w tematyce ogólnozakonnej. I jeszcze jedno trzeba podnieæ oceniaj¹c warstwê merytoryczn¹,
a mianowicie, ¿e jest ona ma³o udokumentowana ród³owo. Owszem, nie jest
dobrze, gdy odnoniki z tekstami ród³owymi w rozprawie przyt³aczaj¹ tekst
zasadniczy, gdy cytaty ród³owe przerastaj¹ wyprowadzone z nich wnioski
pisz¹cego, ale te¿ nie jest dobrze, gdy w odnonikach i w tekcie nie znajdziemy nawet fragmentu tekstu ród³owego, który potwierdza³by wiarygodnoæ
wywodów autora. W rozdziale pierwszym na 454 przypisy 52 odnosz¹ siê do
materia³ów ród³owych, w rozdziale drugim na 233 przypisów 74 s¹ ród³owe, ale zawieraj¹ jedynie tytu³ jednostki i jej sygnaturê. Podobnie ma siê
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rzecz z przypisami ród³owymi w pozosta³ych rozdzia³ach. A przecie¿ mo¿na
by³o przytoczyæ jeli nie w tekcie, to w³anie w przypisie fragmenty róde³
o szczególnej wartoci poznawczej, jak wizytacji, hospitacji, sprawozdañ, korespondencji, kronik, akt policyjnych, akt procesowych, protestów, suplik,
odwo³añ, opinii urzêdników i innych. To sprawi³oby, ¿e tekst by³by ¿ywszy,
bardziej osadzony w opisywanej rzeczywistoci, a przez to wiarygodniejszy.
Literatura historyczna i historyczno-teologiczna na temat zakonów na
l¹sku, zarówno niemiecka jak i polska, jest wcale niema³a. Niektóre z zakonów, jak zreszt¹ sam autor zauwa¿y³, mia³y wybitnych monografów, którzy
opisali ich dzieje, uwzglêdniaj¹c po czêci tak¿e okres kulturkampfu (s. 51).
Dlatego bior¹c do rêki jego wyró¿nion¹ przez Papieski Wydzia³ Teologiczny
we Wroc³awiu publikacjê spodziewa³em siê znaleæ w niej w miarê pe³ny
obraz dziejów ¿ycia zakonnego na l¹sku w dobie kulturkampfu; mia³em
nadziejê, ¿e bêdzie to dzie³o napisane ze znawstwem zagadnienia; dzie³o,
w którym ca³oæ bêdzie wype³niona uwa¿n¹ i ciekaw¹ interpretacj¹, wyprowadzon¹ z solidnej analizy ró¿norodnych róde³ i dostêpnej literatury przedmiotu. Tymczasem znalaz³em w niej sporo informacji ogólnych, problemów
potraktowanych skrótowo, powierzchownie, a czasem jedynie zasygnalizowanych; znalaz³em obraz zakonów raz za ma³o czytelny, a innym razem nieco
wyidealizowany. Sugeruje to, ¿e autor nie dokona³ solidnego i wnikliwego
wysi³ku badawczego, przede wszystkim w warstwie ród³owej. Pozwalam
sobie zatem wyraziæ przekonanie, ¿e opublikowanej w cyklu rozpraw naukowych ksi¹¿ki ks. Tomasza B³aszczyka nie mo¿na zaliczyæ do monografii nowatorskich i znacz¹cych, publikacji w sposób istotny uzupe³niaj¹cych lukê
w polskich badaniach nad dziejami zakonów na l¹sku w dobie kulturkampfu,
lecz do grupy obszerniejszych przyczynków do zagadnienia. Owszem, ksi¹¿ka
ta, w moim rozeznaniu, powiêksza polsk¹ bibliografiê na temat zakonów na
l¹sku i w jakim stopniu wzbogaca wiedzê o ¿yciu religijno-kocielnym
w dawnych Polsce i Niemczech, natomiast w niewielkim stopniu odpowiada
na zasadnicze pytania, postawione ju¿ w tytule. Uwagi autora zawartej
w zakoñczeniu, ¿e jego opracowanie nie roci sobie pretensji do wyczerpania
tematu, a raczej wskazuje potrzebê dalszych badañ nad dziejami zakonów w
dobie kulturkampfu pod ró¿nym k¹tem widzenia i ¿e ogromnie cenne bêd¹ te
prace, które opieraæ siê bêd¹ o archiwalia dotychczas jeszcze nie w pe³ni
odkryte (s. 330), nie mo¿na ze spokojem przyj¹æ do wiadomoci. Wszak to
w³anie autor podejmuj¹c ten temat mia³ w pe³ni odkryæ i przestudiowaæ
ród³a, w miarê wyczerpaæ go badawczo tak, aby to jego rozprawa by³a pe³n¹
syntez¹ ¿ycia zakonnego na l¹sku w dobie kultukampfu, monografi¹ nowoczesn¹, opart¹ na pracach poprzedników, a zarazem podbudowana solidn¹
kwerend¹ ród³ow¹ i aby mia³a odpowiedni¹ wartoæ poznawcz¹. Sprzyja³
temu a¿ w nadmiarze stosunkowo niewielki zakres chronologiczny.
Kazimierz £atak
(Warszawa-Olsztyn)
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Piotr Zwoliñski, Dzia³alnoæ spo³eczno-dobroczynna Kocio³a ³ódzkiego w okresie miêdzywojennym, Archidiecezjalne Wydawnictwo
£ódzkie, £ód 2006, ss. 338.
Studia nad kwestiami spo³ecznymi w ujêciu kocielnym i kocieln¹ dzia³alnoci¹ spo³eczno-dobroczynn¹ w dawnej i wspó³czesnej Polsce nie nale¿¹
wprawdzie do tematów ca³kiem nowatorskich, ale potrzeba jeszcze wiele
wytê¿onej pracy naukowej, by powiedzieæ, ¿e s¹ w miarê rozpoznane. W nurt
tych¿e studiów wpisa³a siê ksi¹¿ka ks. Piotr Zwoliñskiego na temat dzia³alnoci spo³eczno-dobroczynnej Kocio³a katolickiego na przyk³adzie archidiecezji
³ódzkiej, wydana w 2006 r. w £odzi pod auspicjami tamtejszego Wydawnictwa
Archidiecezjalnego. Ten niew¹tpliwie wa¿ny temat nie tylko dla dziejów diecezji ³ódzkiej Kocio³a rzymskokatolickiego pozostawa³ dot¹d w cieniu innych, co
wystarczaj¹co wykaza³ sam Autor we wstêpie do swojego opracowania.
Opracowanie ma charakter monograficzny. Jego warsztat naukowy jest
przyzwoity, nie odbiega od zasad przyjêtych w metodologii nauk historycznych. Warstwa merytoryczna rozprawy rozk³ada siê na cztery rozdzia³y
o uk³adzie rzeczowo-chronologicznym. Rozdzia³ pierwszy przybli¿a kontekst
doktrynalny i historyczny dzia³añ spo³eczno-dobroczynnych w diecezji ³ódzkiej. Sam autor mówi o nim jako rozdziale wprowadzaj¹cym w specyfikê,
rozdziale stanowi¹cym t³o pracy. Szkoda wiêc, ¿e zabrak³o w nim przynajmniej ogólnego zarysu dziejów diecezji w okresie miêdzywojennym, a znalaz³
siê w nim opis inicjatyw spo³eczno-dobroczynnych biskupów ³ódzkich, który
winien znaleæ siê raczej w rozdziale drugim. Zbyt ogólnie, jak na t³o i wprowadzenie do meritum, zosta³a zarysowana sytuacja spo³eczna, gospodarcza,
demograficzna i religijna na terenie diecezji. W okresie przyjêtym przez
autora jako zakres chronologiczny jego kwerendy £ód i jej region stanowi³y
konglomerat niezwykle z³o¿ony, rodowisko o specyficznym klimacie i ostro
zarysowanych kontrastach spo³ecznych; miasto i okrêg wielkiego i nowoczesnego przemys³u, ale te¿ miasto i okrêg skrajnej nêdzy materialnej i moralnej, zw³aszcza wród bezrobotnych mieszkañców, miasto i okrêg powa¿nych
zaniedbañ socjalnych oraz patologii spo³ecznych. I nie gdzie indziej, ale
w tym w³anie rozdziale trzeba to by³o dobitniej i szerzej wyartyku³owaæ, aby
dalsze czêci opracowania by³y bardziej zrozumia³e dla czytelnika. W rozdziale drugim omówione zosta³y dzia³ania szczegó³owe Kocio³a ³ódzkiego na
p³aszczynie spo³eczno-dobroczynnej, czyli dzie³a inicjowane przez diecezjê.
Ich wieloæ i ró¿norodnoæ, odpowiadaj¹ca konkretnym sytuacjom, a zw³aszcza ich skutecznoæ, dobrze wiadcz¹ o hierarchii, instytucjach i organizacjach diecezjalnych. Bezporedniej i doranej pomocy materialnej wiadczonej w parafiach, w licznych orodkach Caritas i innych towarzyszy³y owiata
i edukacja w powo³anych instytutach naukowych i towarzystwach kultury
katolickiej, popieranie robotniczej dzia³alnoci zwi¹zkowej, zak³adanie stowarzyszeñ wzajemnej pomocy, zak³adanie stowarzyszeñ rzemielniczych, odwa¿ne upominanie siê o sprawiedliwoæ spo³eczn¹ poprzez g³oszone w wi¹-
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tyniach kazania, odezwy biskupów i ich urzêdów, a tak¿e publikacje na ³amach czasopisma diecezjalnego S³owo Katolickie. Rozdzia³ trzeci ukazuje
aktywnoæ spo³eczno-dobroczynn¹ zgromadzeñ zakonnych, maj¹cych swoje
klasztory na terenie diecezji ³ódzkiej. W okresie miêdzywojennym w diecezji
³ódzkiej pracowa³o dziesiêæ zgromadzeñ zakonnych  osiem ¿eñskich i dwa
mêskie. W ponad szeædziesiêciu swoich orodkach zlokalizowanych w £odzi
i w innych miejscowociach diecezji zakonnice i zakonnicy prowadzili ¿³obki,
sierociñce, domy starców, domy wychowawcze otwarte, domy wychowawcze
zamkniête, orodki reedukacji i resocjalizacji, szpitale, apteki, orodki rehabilitacyjne, schroniska, noclegownie, kuchnie, szko³y, bursy, internaty, biblioteki, wietlice, oratoria i inne. Ich praca, granicz¹ca niekiedy z heroizmem,
nie zaspokoi³a wszystkich potrzeb ani nie rozwi¹za³a wszystkich problemów,
z którymi boryka³o siê miasto i region, ale stanowi³a konkretn¹ i bardzo
wyrazist¹ odpowied na nie, by³a przejmuj¹cym wiadectwem solidarnoci
z cierpi¹cym cz³owiekiem oraz odradzaj¹cym siê jak feniks z popio³ów pañstwem polskim. W rozdziale czwartym i ostatnim ukazano aktywnoæ stowarzyszeñ spo³eczno-dobroczynnych jurysdykcyjnie niezale¿nych od struktur
kocielnych, ale cile wspó³pracuj¹cych z tymi strukturami w ramach diecezji
³ódzkiej. Za³o¿ycielami tych¿e stowarzyszeñ byli z regu³y wieccy dzia³acze
spo³eczni, którzy w ten sposób zareagowali na kwestie spo³eczne w ówczesnej
Polsce, na niezwykle z³o¿on¹ sytuacjê egzystencjaln¹ swoich rodaków.
Opis poszczególnych zagadnieñ jest w miarê pe³ny, czytelny, spójny wewnêtrznie, odpowiadaj¹cy warsztatowi nauk historycznych. wiadczy o du¿ej
wiedzy autora nie tylko z zakresu historii, ale tak¿e z zakresu katolickiej
nauki spo³ecznej i socjologii. Owszem, czasami nie uda³o siê autorowi unikn¹æ zaanga¿owania emocjonalnego, zagalopowania apologetyczno-hagiograficznego oraz sk³onnoci do kocielnej ideologizacji. Ale s¹ to zjawiska rzadkie i nie ujmuj¹ce ogólnej wartoci merytorycznej tekstu. S¹ te¿ fragmenty
niekonieczne, które zamiast w tekcie zasadniczym mog³y znaleæ siê
w aneksie, jak np. ten z niezwykle sugestywnym, ale równie naiwnym esejem J. Krê¿yñskiej o szpitalnej dzia³alnoci bonifratrów w £odzi, opublikowanym w S³owie Katolickim w 1937 r. (s. 229232). I jeszcze jedno trzeba
podnieæ oceniaj¹c warstwê merytoryczn¹ rozprawy, a mianowicie, ¿e jest
ona dobrze udokumentowana ród³owo.
Archidiecezja ³ódzka Kocio³a rzymskokatolickiego w Polsce istnieje od
ponad osiemdziesiêciu lat (w latach 19201992 jako diecezja, od 1992 jako
archidiecezja). Jednym z historyków, zajmuj¹cym siê systematycznie jej przesz³oci¹, jest ks. Piotr Zwoliñski, pracownik naukowy Uniwersytetu £ódzkiego oraz Uniwersytetu Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, który w najnowszej
swej publikacji opisa³ wa¿ny sektor aktywnoci tej¿e diecezji w okresie miêdzywojennym, a mianowicie dzia³alnoæ spo³eczno-dobroczynn¹. Koció³ definiuje aktywnoæ spo³eczn¹ i dobroczynn¹ jako swój obowi¹zek zwyczajny
i uznaje j¹ za jedno z fundamentalnych swoich zadañ. Teoretycy kocielnych
nauk spo³ecznych, zw³aszcza od koñca XIX w., widzieli w niej nie tylko
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narzêdzie skutecznego apostolstwa, ale równie¿ rodek do roz³adowania nastrojów niezadowolenia spo³ecznego; zalecali wzmo¿enie wysi³ków na odcinku charytatywnym z pobudek religijnych, a tak¿e spo³eczno-politycznych,
wierz¹c ¿e cz³owiek opiera siê wszystkiemu, lecz nigdy na dalsz¹ metê  dobroci prawdziwej (s. 60). Mamy jednak wci¹¿ za ma³o opracowañ, które
ukazywa³yby, jak realizacja tego obowi¹zku i zadania wygl¹da³a w konkretnym miejscu, w konkretnej diecezji i w okrelonym czasie. Dlatego z du¿ym
zainteresowaniem siêgn¹³em do publikacji ks. Zwoliñskiego, która  jak to
wynika ju¿ z tytu³u  odpowiada na te pytania na przyk³adzie diecezji ³ódzkiej w okresie miêdzywojennym, który to okres by³ dla Polski i jej obywateli
czasem entuzjazmu, zwi¹zanego z odzyskaniem niepodleg³oci, a jednoczenie czasem sporych trudnoci, zwi¹zanych z odbudow¹ pañstwa i jego gospodarki. Po jej lekturze powiedzieæ muszê, ¿e jest to pozycja napisana kompetentnie, dobrze udokumentowana, wype³niona uwa¿n¹ interpretacj¹, wyprowadzon¹ z solidnej analizy ró¿norodnych róde³ i dostêpnej literatury
przedmiotu. Uwa¿am, ¿e opracowanie mo¿na zaliczyæ do monografii znacz¹cych, do publikacji w sposób istotny uzupe³niaj¹cych lukê w polskich badaniach nad histori¹ Kocio³a w Polsce, a zw³aszcza jego aktywnoci na polu
spo³eczno-charytatywnym w okresie najnowszym. Jest to tak¿e publikacja
wa¿na dla historii regionalnej, zas³uguj¹ca na dostrze¿enie przez badaczy
wielu dziedzin, interesuj¹cych siê miastem i okrêgiem ³ódzkim.
Kazimierz £atak
(Warszawa-Olsztyn)
Pawe³ Dudziñski, Wspó³czesna heraldyka i zwyczaje heraldyczne
w Kocio³ach chrzecijañskich, Wydawnictwo DiG, t. 12, Warszawa
2007.
Ugruntowana w redniowieczu heraldyka, podobnie jak falerystyka,
prze¿ywa obecnie w Polsce swój renesans, o czym przekonuj¹ doæ liczne na
rynku ksiêgarskim publikacje ksi¹¿kowe, artyku³y w ró¿nych czasopismach,
organizowane sympozja i konferencje oraz powstaj¹ce na wielu uniwersytetach prace magisterskie i doktorskie. Jak wa¿na i wci¹¿ aktualna to dziedzina ukaza³a w skali Polski nie tak dawna przecie¿ dyskusja nad kszta³tem,
sposobami stosowania i przysz³oci¹ naszego god³a pañstwowego, za w skali
ogólnowiatowej dyskusje nad herbem papie¿a Benedykta XVI. Herby, jako
znaki rozpoznawcze i rodek wyra¿ania myli, funkcjonuj¹ równie¿ w Kociele katolickim i w innych Kocio³ach chrzecijañskich, ale przedmiotem systematycznych badañ i naukowego zainteresowania sta³y siê dopiero w latach
siedemdziesi¹tych XIX w. Próby opracowania naukowego kompendium wiedzy w zakresie heraldyki kocielnej, rozbudowanego o materia³ ilustracyjny,
podejmowano ju¿ kilkakrotnie, zw³aszcza w krêgach heraldyków zachodnich.
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Jednak¿e, jak dot¹d, ¿adnemu z autorów nie uda³o siê zestawiæ heraldyki
kocielnej ca³ociowo, a opublikowane przez niektórych schematy wstêpne
spotka³y siê ze s³owami uzasadnionej krytyki. W nurt polskich i wiatowych
badañ nad heraldyk¹ kocieln¹ wpisa³o siê w 2007 r. dwutomowe i dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego opracowanie ks.
Paw³a Dudziñskiego na temat wspó³czesnej heraldyki i zwyczajów heraldycznych w Kocio³ach chrzecijañskich. Autor  cz³onek czynny Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz pracownik naukowy Uniwersytetu Kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego w Warszawie  jest postaci¹ znan¹ wród specjalistów
zajmuj¹cych siê problematyk¹ heraldyczn¹, ma na swoim koncie przynajmniej jedn¹ dobrze przyjêt¹ publikacjê ksi¹¿kow¹ (Alfabet heraldyczny, 1997)
i kilka artyku³ów, przyczyni³ siê te¿ do opracowania herbów kilku biskupom
polskim oraz nowych herbów dla wielu miast, gmin i powiatów. Dlatego
obszern¹ publikacjê, któr¹ opisuje we wstêpie jako kompendium wiedzy
o wspó³czesnej heraldyce i zwyczajach heraldycznych Kocio³ów chrzecijañskich  katolickich, prawos³awnych, reformowanych, starokatolickich i wolnych  nale¿y odnotowaæ ze szczególn¹ uwag¹.
Tom pierwszy opracowania, zawieraj¹cy tekst, liczy 461 stron w omiu
rozdzia³ach. Tom drugi natomiast jest katalogiem ilustracyjnym bez numeracji stron, aczkolwiek z wyranie zaznaczonymi odnonikami do zagadnieñ
poszczególnych rozdzia³ów tomu pierwszego. Bibliografiê tworzy w ca³oci
blisko piêæset pozycji wielojêzycznych. Jest to imponuj¹ce i wartociowe zestawienie, zw³aszcza dla zajmuj¹cych siê problematyk¹ heraldyczn¹ oraz naukami pomocniczymi historii. W rozdziale pierwszym autor opisa³ specyfikê
i perspektywy rozwoju heraldyki kocielnej. Znajdziemy tu zatem zwiêz³e
informacje o heraldyce w ogóle i heraldyce kocielnej w jej historycznym
rozwoju, o regu³ach i stylach heraldycznych, o rodzajach i wartoci historycznej herbów, o klasyfikacji znaków heraldycznych, o ró¿nicach zachodz¹cych
miêdzy herbem i innymi znakami, o wp³ywie ró¿nych wydarzeñ dziejowych
na powstawanie herbów i znaków heraldycznych, o sposobach wykorzystania
herbów, o miejscu heraldyki w dawnym i wspó³czesnym wizerunku Kocio³a,
a nawet o blaskach i cieniach wspó³czesnej heraldyki kocielnej. Opisywane
zagadnienia autor uwierzytelnia konkretnymi przyk³adami, co nie jest wed³ug mnie bez znaczenia dla ca³oci wywodu. Symbolik¹, znaczeniem i stosowaniem licznych insygniów oraz barwami u¿ywanymi w heraldyce kocielnej
zajmuje siê rozdzia³ drugi opracowania. Opis jest poprawny i wyczerpuj¹cy.
W rozdziale trzecim autor przedstawi³ podstawy prawne heraldyki kocielnej. Z tekstu dowiadujemy siê zatem, ¿e o regu³ach tworzenia herbu
w Kociele decydowa³ pocz¹tkowo obyczaj, a pierwsze dokumenty kocielne
reguluj¹ce kwestie tworzenia i u¿ywania herbów siêgaj¹ dopiero po³owy XVII w.
i wysz³y z kancelarii papieskiej Kocio³a rzymskokatolickiego. Integraln¹
czêci¹ tego rozdzia³u jest appendix z tekstem 34 dokumentów, które wysz³y
z dykasterii kocielnych, a tak¿e z dykasterii wieckich, ale odnosz¹cych siê
wprost do obyczaju heraldycznego w Kociele katolickim, w Kociele angli-
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kañskim oraz w Kocio³ach prawos³awnych. S¹ to dokumenty Stolicy Apostolskiej (23), dokumenty Brytyjskiego Kolegium Heroldów (2), dokumenty
urzêdów heraldycznych Republiki S³owackiej, Austrii, Kanady, Irlandii i Rosji (8), dokument królowej holenderskiej Beatrix (1) oraz fragment Ustawy
Zasadniczej Prawos³awnej Cerkwi Czarnogórskiej, dotycz¹cy herbu i flagi.
W kontekcie ich lektury, zw³aszcza ¿e s¹ to teksty ró¿nojêzyczne (³acina,
w³oski, angielski, s³owacki, niemiecki, rosyjski, holenderski, polski, chorwacki) i ró¿nym alfabetem pisane, mo¿na by dyskutowaæ, czy winny one stanowiæ integraln¹ czêæ rozdzia³u, czy te¿ znaleæ siê w tomie drugim pracy jako
rzeczywisty appendix seu aneks. W moim przekonaniu to drugie by³oby korzystniejsze dla opracowania. W rozdziale czwartym zosta³a szczegó³owo
przedstawiona bogata w formach i treci heraldyka Kocio³a katolickiego
obrz¹dku zachodniego i obrz¹dków wschodnich, a zatem herby hierarchii
oraz herby instytucji kocielnych. Dokonuj¹c przegl¹du ogromnej liczby herbów autor: po pierwsze dowiód³, ¿e sztuka heraldyczna, choæ kieruje siê
twardymi zasadami, nie jest statyczna, ale jak wszystkie inne dziedziny
podlega ewolucji, w ka¿dej epoce otwieraj¹c siê na nowe kierunki; po drugie
zweryfikowa³ dane dotycz¹ce genezy, okolicznoci powstania, symboliki oraz
wyk³adni herbów; po trzecie wykaza³ i sprostowa³ niejeden powtarzany
w publikacjach historycznych b³¹d, jak chocia¿by ten, ¿e papie¿e pos³ugiwali
siê herbami, zanim te znalaz³y miejsce w kulturze europejskiej. Przypominaj¹c za w tym¿e rozdziale dyskusje i polemiki, które w swoim czasie toczy³y
siê wokó³ herbu papie¿a Jana Paw³a II wskaza³: po pierwsze, ¿e herby hierarchii kocielnej nie zawsze by³y tworzone zgodnie z powszechnie przyjêtymi zasadami heraldycznymi; po drugie, ¿e zasady poprawnoci heraldycznej
ustêpowa³y pierwszeñstwa tajemnicom wiary; po trzecie, ¿e herb mo¿e mieæ
wiêcej wyrazu w duchowej wymowie, ni¿ w poprawnoci heraldycznej. Analizuj¹c herby hierarchów Kocio³ów lokalnych w Afryce i w Azji, autor zauwa¿y³, ¿e z doskona³ym wyczuciem sztuki ³¹cz¹ zasady heraldyki europejskiej
z ich rodzim¹ kultur¹, poczucie to¿samoci chrzecijañskiej z miejscow¹ symbolik¹. Sporo miejsca i uwagi w tym rozdziale autor powiêci³ tak¿e polskiej
heraldyce kocielnej, co nale¿y odnotowaæ z nieukrywanym zadowoleniem,
gdy¿ jeszcze w 1981 r. arcybiskup Bruno Heim, wiatowej s³awy autorytet
w dziedzinie heraldyki kocielnej, musia³ przyznaæ, ¿e Zachód niewiele wie
o heraldyce polskiej, a jeszcze mniej o polskiej heraldyce kocielnej. W rozdziale pi¹tym zosta³a opisana heraldyka Bractwa Kap³añskiego w. Piusa X,
za w rozdziale VI heraldyka Kocio³ów starokatolickich, które w swojej
praktyce stosuj¹ chêtniej logotypy ni¿ tradycyjne herby. Obyczaje heraldyczne licznych Kocio³ów wschodnich ortodoksyjnych, których bogat¹ mozaikê
tworz¹ Kocio³y przedchalcedoñskie, Kocio³y prawos³awne autokefaliczne,
Kocio³y prawos³awne niezale¿ne, a nawet Kocio³y prawos³awne nielegalne
przybli¿a rozdzia³ siódmy. Analiza dostêpnego materia³u ród³owego pozwoli³a autorowi na postawienie tezy, ¿e heraldyka w potocznym rozumieniu jest
obca wiêkszoci z tych Kocio³ów, aczkolwiek nie mo¿na mówiæ o ca³kowitej

370

Polemiki, recenzje i omówienia

nieobecnoci zwyczajów heraldycznych w ich tradycji i kulturze. Owe zwyczaje autor okreli³ mianem preheraldyki, paraheraldyki oraz analogii heraldyki. Stosowane przez hierarchów tych¿e Kocio³ów emblematy oraz insygnia  najczêciej krzy¿ rêczny, ksiêga Ewangelii, pastora³ i nakrycie g³owy
w ró¿nej postaci  nale¿y rozumieæ bardziej jako atrybuty urzêdu, ni¿ god³a
osobiste, a zatem odpowiedniki herbów. Ka¿da regu³a ma jednak¿e swoje
wyj¹tki. Taki wyj¹tek stanowi¹ hierarchowie wielu Kocio³ów ortodoksyjnych
w diasporze amerykañskiej, którzy w wyniku kontaktu z angielsk¹ kultur¹
heraldyczn¹ zaczêli stosowaæ herby. Wyj¹tek stanowi¹ te¿ Kocio³y prawos³awne w Europie rodkowej i Po³udniowej. Teoretycznie heraldyka jest
a priori odrzucana przez nie jako element cywilizacji Zachodu, praktycznie
jednak znalaz³a swoje miejsce w ich ³onie ju¿ w redniowieczu. Rosyjska
Cerkiew prawos³awna, jak to powiadcza przytoczony przez Autora stary
urzêdowy periodyk eparchii podolskiej, odbiera herby jako znaki pychy
i chwa³y ¿ywota, a umieszczanie ich na wi¹tyniach i paramentach liturgicznych za przejaw krzykliwej pychy i zadufania, zw³aszcza polskich magnatów,
wiadectwo przemijaj¹cej wielkoci i ulotnej chwa³y. Nie przeszkodzi³o to
jednak kolejnym patriarchom moskiewskim XX wieku stosowaæ herby,
a obecnemu patriarsze herb opracowa³a sama heroldia petersburska. Studium porównawcze pozwoli³o te¿ Autorowi na stwierdzenie, ¿e kocielna heraldyka wschodnia jest tematycznie ubo¿sza ni¿ zachodnia, a przyczynê tego
upatruje w odmiennym pojmowaniu sztuki sakralnej. W ósmym i ostatnim
rozdziale ukazano heraldykê Kocio³ów reformowanych oraz Kocio³ów Wolnych. Z tekstu dowiadujemy siê, ¿e Kocio³y reformowane, a zw³aszcza ewangelicko-augsburski, ewangelicko-reformowany, anglikañski i episkopalny
maj¹ herby, które na ogó³ reprezentuj¹ dobr¹, pe³n¹ wysublimowanego smaku heraldykê. Ich god³a s¹ z regu³y alegoriami nawi¹zuj¹cymi do Biblii.
Spotykan¹ u nich praktyk¹ jest te¿ posi³kowanie siê heraldyk¹ municypaln¹,
co jest konsekwencj¹ ich zwi¹zku z pañstwem. Kocio³om Wolnym, których
jest ponad dwiecie, obyczaj heraldyczny jest w wiêkszoci obcy. Kocio³y te
u¿ywaj¹ logotypów. Dope³nieniem zagadnieñ opisanych w poszczególnych
rozdzia³ach pierwszego tomu s¹ kolorowe, starannie dobrane i wykonane
z mistrzowsk¹ precyzj¹ ilustracje, które zawiera tom drugi.
Lektura obszernej publikacji ks. Paw³a Dudziñskiego pozwala mi najpierw stwierdziæ, ¿e autor z powodzeniem i w pe³ni zrealizowa³ swój zasadniczy cel badawczy, a nastêpnie wyraziæ s³owa uznania dla jego rozleg³ej erudycji, nowoczesnego warsztatu naukowego oraz kwalifikacji artystycznych.
Przetworzy³ bowiem bez trudnoci dowiadczenie w intelektualn¹ refleksjê.
Jego praca to prawdziwe kompendium wiedzy z zakresu heraldyki kocielnej
w skali wiatowej, precedens w polskiej literaturze heraldycznej. Nie tylko
zestawi³ i ukaza³ zwyczaje heraldyczne rozsianych po wszystkich kontynentach przeró¿nych chrzecijañskich wspólnot kocielnych, ale nadto przeprowadzi³ studium porównawcze owych zwyczajów, uaktualni³ stan badañ
o najnowsze zjawiska w tej nieustannie ewoluuj¹cej dyscyplinie, ukaza³ lo-
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kalne zwyczaje i style w sztuce tworzenia herbów, przybli¿y³ rozumienie
niektórych znaków herbowych owianych legend¹ i tajemnic¹. Swoje za wywody popar³ ogromn¹ iloci¹ dobrych i wietnie dobranych ilustracji, teoriê
rozbudowa³ o materia³ ikonograficzny bli¿szy odbiorcy. Opisuj¹c u¿ywanie
znaków, symboli, logotypów, gode³, insygniów w Kocio³ach chrzecijañskich
dowiód³ te¿ przekonuj¹co, ¿e herb w Kociele  chêtnie przyjmowany przez
chrzecijañski Zachód, z oporem przez chrzecijañski Wschód  nie jest wyrazem pró¿noci, reliktem zacofania, zjawiskiem szkodliwym, ale doskona³ym
wizerunkiem posiadacza, nonikiem cennych informacji duchowych, intelektualnych, artystycznych. Dowiód³ zatem, ¿e heraldyka  ciekawa i pe³na
tajemnic dyscyplina  to sztuka u¿ytkowa, sztuka pomocna w dziedzinie
przekazu informacji; dowiód³, ¿e w³aciwie pojêta kocielna sztuka heraldyczna pozwala szeroko otworzyæ przed cz³owiekiem drzwi teologicznego jêzyka
symboli, obcowaæ z jego fascynuj¹c¹ i tajemnicz¹ g³êbi¹, zaledwie przeczuwan¹ przez badaczy, pod¹¿aj¹cych ¿mudn¹ i powoln¹ drog¹ naukowego poznania; dowiód³ te¿, ¿e heraldyka daje wiadectwo ¿ycia wewnêtrznego cz³owieka, jego fascynacji, przenikliwoci umys³u, sposobu mylenia. Owszem, dzisiaj sztuka heraldyczna znalaz³a silnego rywala w coraz bardziej powszechnych logotypach, które nie wymagaj¹ od twórcy sztywnych norm, stwarzaj¹c
tym samym szersze mo¿liwoci wykorzystania w³asnej inwencji. Nie jest to
jednak powód do zmartwienia dla mi³oników herbu i heraldyki. Heraldyka
zawsze znajdzie swoje miejsce w dziejach, albowiem herb tworzy to¿samoæ,
natomiast logo tworzy tylko wizerunek. Umiejêtnie wprowadzi³ autor do
swojego opracowania tak¿e polsk¹ heraldykê kocieln¹, ukazuj¹c j¹ na tle
praktyki heraldycznej innych Kocio³ów. Wydoby³ kilka osobliwoci wa¿nych
dla polskiej historii i kultury, jak chocia¿by tê, ¿e wizerunek kogi w herbie
obecnego patriarchy Wenecji, kard. Angelo Scola, pochodzi z pieczêci miasta
Elbl¹ga z roku 1350. Jednym s³owem publikacja ks. Paw³a Dudziñskiego jest
du¿ym osi¹gniêciem na gruncie polskim i w skali wiatowej. Heraldykom, ale
tak¿e historykom, genealogom, sfragistykom brakowa³o takiego opracowania.
Bêdzie znakomicie s³u¿yæ rodowiskom kocielnym w g³êbszym poznawaniu
siebie oraz w nauczaniu historii i teologii, a tak¿e rodowiskom uniwersyteckim w zakresie nauk pomocniczych historii.
Kazimierz £atak
(Warszawa-Olsztyn)
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Rafa³ Wnuk, Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesieñ 1939czerwiec 1941),
Wyd. Instytutu Pamiêci Narodowej, Warszawa 2007, ss. 461
Pod koniec 2007 r. do r¹k czytelnika trafi³a monografia1 wydana przez
Instytut Pamiêci Narodowej, autorstwa ucznia wybitnego badacza Polski
Podziemnej p. prof. Tomasza Strzembosza, pracownika Oddzia³u IPN
w Lublinie, dra Rafa³a Wnuka, bêd¹ca de facto pierwsz¹ prób¹ ca³ociowej
analizy problematyki funkcjonowania struktur polskiego podziemia niepodleg³ociowego pod tzw. pierwsz¹ okupacj¹ sowieck¹2.
Niniejszy tekst nie aspiruje do bycia sensu stricte recenzj¹, a jedynie
obszerniejszym omówieniem (swego rodzaju szersz¹ not¹ wydawnicz¹),
w którym uznano za konieczne podzielenie siê uwagami i wnioskami na
temat prezentowanej pracy, przy czym  o czym warto pamiêtaæ  zawsze
³atwiej jest krytykowaæ.
Za pierwszego Sowieta sk³ada siê a¿ z dziewiêciu (przy czym a¿ nie
jest ¿adnym zarzutem) merytorycznych rozdzia³ów, wstêpu, zakoñczenia oraz
bardzo potrzebnych czytelnikowi, u³atwiaj¹cych sprawne poruszanie siê po
pracy, indeksów: osobowego i nazw geograficznych. Rozdzia³om  poza pierwszym  nadano uk³ad problemowy, de facto terytorialny. Pierwszy z nich jest
narracyjnie, a przede wszystkim merytorycznie, poprawn¹ form¹ przedstawienia odbiorcy zmian spo³ecznych, politycznych oraz ekonomicznych, zachodz¹cych na ziemiach polskich pod okupacj¹ sowieck¹. Rafa³ Wnuk przestudiowa³ metodykê systematycznego procesu sowietyzacji Kresów Wschodnich,
1 Zob. R. Wnuk, Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II
Rzeczypospolitej (wrzesieñ 1939  czerwiec 1941), Warszawa 2007, ss. 461.
2 Dotychczasowy dorobek badawczy i wydawniczy w tej materii mia³ w wiêkszoci charakter przyczynkarski, a przede wszystkim ograniczony jedynie do wybranych obszarów wschodnich ziem II RP okupowanych przez ZSRS; zob. J. Wêgierski, Lwów pod okupacj¹ sowieck¹
19391941, Warszawa 1991; idem, Armia Krajowa w Okrêgach Stanis³awów i Tarnopol, Kraków 1996; idem, Komendy Lwowskiego Obszaru Armii Krajowej i Okrêgu Armii Krajowej
19411944, Kraków 1997; T. Strzembosz, Uroczysko Kobierno. Z dziejów partyzantki nad Biebrz¹ 19391940, Karta 1991, nr 5, s. 327; idem, Partyzantka polska na pó³nocno-wschodnich
ziemiach Rzeczypospolitej 19391941 (Wileñskie, Nowogródzkie, Grodzieñskie), Kwartalnik Historyczny 1993, nr 4, s. 93123; C. Ho³ub, Okrêg Poleski ZWZ-AK w latach 19391944. Zarys
dziejów, Warszawa 1991; W. Romanowski, ZWZ-AK na Wo³yniu 19391944, Lublin 1993;
P. Niwiñski, Garnizon konspiracyjny miasta Wilna, Toruñ 1999; Z. Gwozdek, Bia³ostocki Okrêg
ZWZ-AK (X 1939I 1945), t. 1: Organizacja, Bia³ystok 1993; S. Pempel, ZWZ-AK we Lwowie
19391945, Warszawa 1990; W.K. Roman, Konspiracja polska na Litwie i Wileñszczynie. Wrzesieñ 1939  czerwiec 1941. Lista aresztowanych, Toruñ 2001; J. Orzechowski, Aby pamiêæ nie
zginê³a. S³u¿ba Zwyciêstwu Polski, Zwi¹zek Walki Zbrojnej, Armia Krajowa na terenie powiatu
grajewskiego w latach okupacji 19391944, Rajgród 1996; Zupe³nie inaczej przedstawia³a siê
kwestia opublikowanych wydawnictw ród³owych, które  w przeciwieñstwie do publikacji monograficznych  obejmowa³y czêsto ca³y obszar okupacji sowieckiej; zob. Polskie podziemie
19391941. Od Wo³ynia do Pokucia, cz. 12, red. W. Chudzik i in., Warszawa  Kijów 2004;
Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Bia³orusi w latach 19391941,
t. 12, red. Z. Gajowniczek i in., Warszawa  Moskwa 2001.
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jego poszczególne etapy, aspekty, dowodz¹c, ¿e spo³eczeñstwo polskie, ale
i nie tylko, mia³o do czynienia z planowym, przemylanym dzia³aniem sowieckiego okupanta3. Kolejne rozdzia³y (od drugiego do dziewi¹tego w³¹cznie) powiêcone zosta³y dziejom polskiej konspiracji niepodleg³ociowej
w poszczególnych okrêgach ZWZ (pokrywaj¹cych siê na ogó³ z granicami
przedwojennych wschodnich województw II RP), tj. procesom kszta³towania
siê pierwszych struktur podziemnych, ich funkcjonowaniu, akcjom politycznym i bojowym oraz, niestety, bardzo czêsto rozbiciu b¹d przejêciu nad nimi
ca³kowitej kontroli przez NKWD. Ka¿da ze wspomnianych czêci monografii
dotyczy zupe³nie innego terytorium, ale w ka¿dej z nich analiza problemu
zamyka siê w zawartej ju¿ w tytule pracy cezurze czasowej: wrzesieñ 1939
 czerwiec 1941. Rozdzia³ drugi ukazuje polsk¹ konspiracjê na obszarze okupowanego przez ZSRS czêci województwa lwowskiego, trzeci koncentruje siê
na województwie stanis³awowskim, czwarty na tarnopolskim, pi¹ty  wo³yñskim, szósty omawia dzieje polskiego podziemia na obszarze czêci województw bia³ostockiego i warszawskiego, okupowanych przez Sowietów. Rozdzia³y od siódmego do dziewi¹tego stanowi¹ gruntown¹ analizê funkcjonowania polskiej konspiracji kolejno w województwach poleskim, nowogródzkim
oraz wileñskim, przy czym w tym ostatnim badano okres okupacji litewskiej
i sowieckiej.
Zdecydowanie pozytywn¹ stron¹ omawianej publikacji jest doskonale
przeprowadzona przez dra Rafa³a Wnuka heurystyka. Nie tylko opar³ on
swoje badania na dotychczasowej literaturze przedmiotu  zarówno opracowaniach, jak i wydawnictwach ród³owych  ale tak¿e, co od strony badawczej, poznawczej jest najistotniejsze, na materia³ach archiwalnych, g³ównie
aktach policyjno-s¹dowych, wytworzonych przez sowiecki aparat terroru,
a przechowywanych w archiwach Ukrainy, Bia³orusi, Litwy oraz Rosji4. Ich
uzupe³nieniem by³y dokumenty polskiej proweniencji znajduj¹ce siê w archiwach IPN, Studium Polski Podziemnej w Londynie, Instytucie Polskim
i Muzeum im. gen. W³adys³awa Sikorskiego, Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Archiwum Wschodnim.
Dotrzeæ do istotnych z punktu widzenia danego tematu materia³ów ród³owych to jedno, a rzeczowo je wykorzystaæ na potrzeby prowadzonych badañ to zupe³nie inne, o wiele bardziej trudne oraz obarczone wielk¹ odpowiedzialnoci¹ zadanie. Zadanie to, w tym konkretnym przypadku, zosta³o wykonane z zachowaniem wszelkich zasad warsztatu historyka. Autor z wielk¹
rozwag¹, krytycyzmem i starannoci¹ przeprowadzi³ analizê materia³ów
3

Czytamy: Sowieci w pierwszych miesi¹cach okupacji doprowadzili do pog³êbienia antagonizmów narodowych. W kolejnych za, drog¹ aresztowañ i wywózek, wyeliminowali znaczn¹
czêæ elit wszystkich zamieszkuj¹cych Kresy narodowoci. Sk³ócone, pozbawione liderów i lokalnych autorytetów, zatomizowane spo³ecznoci stawa³y siê mniej odporne na sowietyzacjê;
R. Wnuk, op. cit., s. 34.
4 Autor bazowa³ przede wszystkim na uwierzytelnionych kopiach materia³ów NKWD,
które dziêki wysi³kom Centralnego Archiwum MSW i Instytutu Pamiêci Narodowej znalaz³y siê
w zasobach Archiwum IPN w Warszawie; zob. ibidem, s. 9.
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NKWD, o ile to by³o mo¿liwe konfrontuj¹c je z dokumentacj¹ innej proweniencji, co w konsekwencji da³o wiarygodny  oczywicie uzale¿niony od
mo¿liwoci dotarcia i faktycznego stanu zachowania siê tematycznej bazy
ród³owej  obraz funkcjonowania polskich struktur konspiracyjnych pod
pierwsz¹ okupacj¹ sowieck¹. Tym samym czytelnik nie tylko otrzyma³ charakterystykê dzia³alnoci polskiego podziemia, ale tak¿e oparte o szerok¹
bazê dokumentacyjn¹, przeprowadzone w sposób logiczny i spójny wnioski
koñcowe. Te z kolei s¹ pora¿aj¹ce. Rafa³ Wnuk rzuca odmienne wiat³o od
dotychczas funkcjonuj¹cego wyobra¿enia czy te¿ mitu o Polsce Podziemnej.
I nie zawsze wy³ania siê z tego obraz pozytywny, przepojony idea³ami, honorem i bohaterstwem, a tak¿e zwyk³ym zdrowym rozs¹dkiem. Jak ciê¿ko
konfrontowaæ jest fakty ród³owe z istniej¹cymi mitami wie ka¿dy badacz. Ze
stronic pracy Wnuka wy³ania siê podziemie z³o¿one z bohaterów, prawdziwych herosów, ale i karierowiczów, ludzi nierozwa¿nych, nieprzygotowanych
do roli, jak¹ im przysz³o odgrywaæ, czêsto s³abych, zastraszonych i z³amanych przez sowieckie s³u¿by specjalne, a tak¿e z najpodlejszych jednostek, tj.
kolaborantów i zdrajców zarówno ojczyzny, jak i swoich bliskich. Analizuj¹c
poszczególne obszary, okrêgi funkcjonowania polskiego podziemia, autor ukaza³ ca³kowite nieprzygotowanie spo³ecznoci polskiej do wymogów konspiracji, zw³aszcza wobec zaprawionych w zwalczaniu wszelkich faktycznych
i fikcyjnych  przejawów opozycji, specs³u¿b sowieckich. Na czo³owych miejscach g³ównych grzechów polskiej konspiracji, zw³aszcza w pierwszych tygodniach jej konstruowania, Rafa³ Wnuk umiejscowi³ butê narodow¹ po³¹czon¹
z brakiem pokory, które to cechy uwidacznia³y siê w jak¿e tragicznym
w skutkach niedocenianiu przeciwnika. Niemal¿e powszechnie nie zdawano
sobie sprawy, ¿e NKWD to nie to samo co le umundurowane, niedo¿ywione
oraz fatalnie dowodzone szeregi RKKA, które mieszkañcy Kresów widzieli
w tragicznych dniach wrzenia 1939 r. Na stronicach Za pierwszego Sowieta uwidacznia siê równie¿ inny grzech, tj. trawi¹ce polskie podziemie rozpolitykowanie i ambicje poszczególnych dzia³aczy, które rozbija³ tak ciê¿ko
montowane struktury niepodleg³ociowe5. Te aspekty w po³¹czeniu z wyj¹tkow¹ skutecznoci¹ i wielkim dowiadczeniem sowieckich s³u¿b specjalnych
w tropieniu, zwalczaniu, likwidowaniu czy te¿ przejmowaniu ca³kowitej kontroli na podziemiem, da³y w konsekwencji wspomniany przeze mnie pora¿aj¹cy efekt  niemal¿e ca³kowite spustoszenie w szeregach konspiracyjnych.
Liczby podane w omawianej pracy mówi¹ same za siebie: 16 do 17 tys. na
ogóln¹ liczbê 2530 tys. ¿o³nierzy i dzia³aczy podziemia zosta³o ujêtych,
a w przededniu wojny niemiecko-sowieckiej liczebnoæ jego struktur na ziemiach wschodnich nie przekracza³a 46 tys. osób6. Szeregi te bardzo czêsto
5 Dziêki ca³ociowemu ujêciu w omawianej monografii problematyki podziemia na Kresach Wschodnich II RP czytelnik uzyska³ mo¿noæ szerokiego wgl¹du, wykraczaj¹cego poza
ramy jednego obszaru b¹d okrêgu, w nastêpstwa rozbicia ZWZ na dwie, neguj¹ce wzajemnie
swoje pe³nomocnictwa, struktury tej organizacji, tj. ZWZ-1 i ZWZ-2.
6 R. Wnuk, op. cit., s. 371, 372.
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by³y nie tylko zinfiltrowane przez NKWD, ale  jak w przypadku ZWZ-1 we
Lwowie i osoby pp³k. Emila Macieliñskiego (Rej, Kornel)  niemal¿e ca³kowicie nadzorowane i sterowane przez Sowietów. Rafa³ Wnuk analizuj¹c
metody dzia³añ sowieckiego aparatu terroru dowiód³ ponadto, ¿e jego celem
nie by³o ca³kowite unicestwienie  zw³aszcza w obliczu nieuchronnie zbli¿aj¹cej siê wojennej konfrontacji Moskwy z Berlinem  polskiego podziemia, ale
przejêcie nad nim kontroli i wykorzystanie zgodnie z sowieck¹, a nie polsk¹
racj¹ stanu.
Praca dra Wnuka wnosi tak¿e istotny element do wa¿nej dyskusji dotycz¹cej osoby wspomnianego ju¿ pp³k. Macieliñskiego i jego rzekomej, a dla
innych  faktycznej zdrady. R. Wnuk, przytaczaj¹c chocia¿by raporty p³k
Leopolda Okulickiego, pp³k. Stanis³awa Pstrokañskiego, krytycznie podchodz¹c do oskar¿eñ wysuwanych przez dzia³aczy ZWZ-2, a przede wszystkim
analizuj¹c sowieck¹ dokumentacjê policyjno-s¹dow¹, jednoznacznie wykaza³
zdradê Kornela i zasadnoæ wyroku mierci, wydanego przez s¹d kapturowy ZWZ7 . Tym samym odrzuci³ on tezy Jerzego Wêgierskiego, uznaj¹ce
Reja za ofiarê nagonki oponentów z ZWZ-2, b¹d prowokacji NKWD8.
W swojej monografii autor przedstawi³ sylwetki wielu podobnych Macieliñskiemu ¿o³nierzy podziemia, którzy poszli na wspó³pracê z okupantem i przyczynili siê do rozbicia struktur konspiracyjnych na wschodzie: m.in. Boles³awa Zymony, czy te¿ Stanis³awa i Józefa ¯ymierskich (bracia gen. Micha³a
¯ymierskiego).
¯eby zrównowa¿yæ przekaz, a tak¿e nie doprowadziæ do nieusprawiedliwionego zaszufladkowania pracy Wnuka jako swoistej krytyki polskiej dzia³alnoci konspiracyjnej, gdy¿ tak¹ praca to w ¿adnym wypadku nie jest, pragnê
zwróciæ uwagê, ¿e w omawianej monografii autor wielokrotnie wskazywa³, ¿e
nie tylko wpadki, sowieckie operacje wywiadowcze czy te¿ sukcesy kolaborantów i zdrajców stanowi³y dzieñ powszedni Polski Podziemnej, ale mia³y
miejsce tak¿e dzia³ania ofensywne. Niemniej jednak ich liczba, skutecznoæ,
zasiêg, z racji olbrzymich represji NKWD i jej wszechobecnoci nie by³a du¿a9.
7

Zob. ibidem, s. 9092.
Zob. J. Wêgierski, W sprawie podpu³kowników Emila Macieliñskiego, Stanis³awa Mrozka i Jana Soko³owskiego, Wojskowy Przegl¹d Historyczny 1993, nr 2, s. 230239; idem,
Komendy Lwowskiego ; idem, Zdrajcy, z³amani, zagadkowi (próba oceny zachowañ wybranych
oficerów konspiracji polskiej w Ma³opolsce Wschodniej aresztowanych w latach 19391941), [w:]
Okupacja sowiecka ziem polskich 19391941, red. P. Chmielowiec, RzeszówWarszawa 2005,
s. 2427.
9 Zob. m.in. próbê zamachu na marsza³ka Timoszenkê (R. Wnuk, op. cit., s. 103105);
próbê odbicia przez ¿o³nierzy ZWZ z r¹k NKWD gen. Micha³a Karaszewicza  Tokarzewskiego
(s. 8889); czy te¿ przygotowania ¿o³nierzy Obwodu W³odzimierz Wo³yñski ZWZ Okrêgu Wo³yñskiego do akcji dywersyjnych na linie kolejowe (s. 179), spontaniczne, de facto niezgodne
z za³o¿eniami operacyjnymi ZWZ styczniowe powstanie w Czortkowie w 1940 r. (s. 148153),
jak równie¿ likwidowanie kolaborantów i przedstawicieli administracji okupanta przez liczne
polskie organizacje i grupki konspiracyjne, jak m.in. Bataliony mierci Strzelców Kresowych
(BSK) itd.
8
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Za pierwszego Sowieta pokazuje tak¿e, jak ciê¿ko by³o tworzyæ konspiracjê
niepodleg³ociow¹ pod okupacj¹ bolszewick¹, a przy tym, jak ogromnej trzeba by³o si³y, aby w tamtych strasznych czasach, pod nieludzkimi rz¹dami,
mimo groby utraty zdrowia, a nawet ¿ycia pozostaæ niez³omnym ¿o³nierzem
Polski Podziemnej. Tych, co pokaza³a historia, a tak¿e omawiana monografia,
by³o znacznie wiêcej ni¿ zdrajców.
Na dzisiejszym rynku wydawniczym mo¿emy spotkaæ pozycje wartociowe, zarówno pod wzglêdem warsztatowym jak i merytorycznym, b¹d prace,
o których powiedzieæ bêdzie mo¿na tylko tyle ¿e s¹, a tak¿e zwyk³e gnioty.
Za pierwszego Sowieta to bez w¹tpienia ksi¹¿ka nale¿¹ca do pierwszej
z wymienionych kategorii. To praca, która nie tylko systematyzuje i rozbudowuje  w oparciu o now¹ dokumentacjê  nasz¹ wiedzê o podziemiu pod
sowieck¹ okupacj¹, ale przede wszystkim pozwala czytelnikowi spojrzeæ
w sposób ca³ociowy na polski wysi³ek niepodleg³ociowy na Kresach
Wschodnich II RP, poznaæ wielorakoæ inicjatywach konspiracyjnych i co
wa¿ne  w kwestii narracji  czyni to w sposób poprawny i przyjemny dla
czytelnika, mimo ogromu zawartych w niej informacji. Reasumuj¹c, badacz
czy te¿ pocz¹tkuj¹cy adept historii, siêgaj¹c po ni¹, czasu spêdzonego na jej
lekturze nie bêdzie móg³ zaliczyæ do straconego.
Karol Sacewicz
(Olsztyn)
Anna Korzeniewska-Lasota, Ukraiñcy na Warmii i Mazurach w latach 19471970, Wyd. Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Olsztyn
2007, ss. 239.
Wydana w 2007 r. przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie monografia Anny Korzeniewskiej-Lasoty, obecnie pracownika naukowego Katedry Teorii i Filozofii Prawa i Pañstwa na Wydziale
Prawa i Administracji tej¿e uczelni, stanowi (jak nale¿y domniemywaæ) wersjê pracy doktorskiej pt. ¯ycie spo³eczne i religijne Ukraiñców na Warmii
i Mazurach w latach 19471970, napisanej pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja
Kopiczki, a obronionej w 2004 r. na Wydziale Humanistycznym UWM. Celem
pracy, okrelonym w jej wstêpie, by³o przedstawienie sytuacji mniejszoci
ukraiñskiej na Warmii i Mazurach po 1947 r., zmian jakie nastêpowa³y
w sferze spo³ecznej, kulturalnej i religijnej Ukraiñców i wreszcie wp³ywu
polityki pañstwa na ¿ycie codzienne Ukraiñców (s. 7).
Nale¿y z uznaniem powitaæ podjêcie siê przez Autorkê szczegó³owych
badañ dziejów spo³ecznoci ukraiñskiej na Warmii i Mazurach, gdy¿ rzeczywicie istnia³a tu pewna luka badawcza. Wspomnieæ mo¿na, ¿e podobnego
typu regionalne prace powsta³y do dnia dzisiejszego równie¿ w odniesieniu
do ziemi lubuskiej (Stefan Dudra) i Dolnego l¹ska (Kazimierz Pud³o, Jaro-
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s³aw Syrnyk). Zbli¿onymi zagadnieniami zajmowali siê ponadto m.in. Miros³aw Truchan, Igor Ha³agida i Roman Drozd. Niew¹tpliwy wysi³ek badawczy
A. Korzeniewskiej-Lasoty, jej intuicja, cechuj¹ca pracê roztropnoæ i powci¹gliwoæ, wynikaj¹ce z zazwyczaj krytycznego podejcia do róde³ historycznych, s¹siaduj¹ jednak z licznymi b³êdami faktograficznymi, stanowi¹cymi
bardzo wyrany mankament recenzowanej monografii. Ujemnie rzutuj¹cym
na odbiór ksi¹¿ki jest równie¿ fakt opublikowania jej po up³ywie trzech lat od
chwili obrony doktoratu, a uwzglêdniaj¹c informacje zawarte przez Autorkê
w bibliografii, w co najmniej cztery lata od zakoñczenia badañ. Mo¿na by³o
w tym czasie uzupe³niæ dysertacjê, jeli ju¿ nie o nowe ród³a archiwalne, to
przynajmniej o doæ licznie wydane w tym czasie opracowania. Mia³y i maj¹
one nadal istotny wp³yw na nasze wyobra¿enie na temat dziejów spo³ecznoci
ukraiñskiej w Polsce. Pamiêtaj¹c o powy¿szym zastrze¿eniu, postaram siê
uwzglêdniæ w niniejszej recenzji mo¿liwoci eksploracyjne istniej¹ce na pocz¹tku 2003 r. i pod tym k¹tem przyjrzeæ siê Ukraiñcom na Warmii i Mazurach
Tytu³ ksi¹¿ki zasadniczo nie budzi w¹tpliwoci. Nie ma sporu ani
w stosunku do okrelenia badanej spo³ecznoci, ani te¿ co do przyjêtego przez
Autorkê zakresu terytorialnego. To dobrze, ¿e historyk potrafi wznieæ siê
ponad zazwyczaj ja³owe rozstrzyganie niuansów dotycz¹cych korekt granic
administracyjnych. Z pewnoci¹ w tego typu pracach nie chodzi te¿ o rejestrowanie ka¿dej duszy, w ka¿dym dniu jej ziemskiej peregrynacji Opór
budzi zawarta w tytule cezura czasowa. I to, co byæ mo¿e trochê zaskoczy
niektórych Czytelników, zarówno pocz¹tkowa, jak i koñcowa. Na podstawie
w³asnych badañ odnosz¹cych siê do obszaru Dolnego l¹ska (Ludnoæ ukraiñska na Dolnym l¹sku (19451989), Wroc³aw 2007), zastanawiam siê czy
w okresie pomiêdzy 1945 a 1947 r. nie by³o na Warmii i Mazurach zauwa¿alnych grup ukraiñskich? Jeli rejestrowano Ukraiñców na l¹sku i Pomorzu
(wród tzw. repatriantów, cz³onków podziemia ukraiñskiego usi³uj¹cych zbudowaæ szlaki komunikacyjne z Europ¹ Zachodni¹), to byæ mo¿e Urz¹d Wojewódzki w Olsztynie, Ministerstwo Administracji Publicznej, a przede wszystkim Wojewódzki Urz¹d Bezpieczeñstwa Publicznego w Olsztynie zauwa¿y³y
te¿ Ukraiñców na Warmii i Mazurach przed 1947 r.?
Dywagacje o cezurze pocz¹tkowej mog³yby byæ ma³o przydatne dla pracy
 inaczej jest jednak w przypadku daty koñcowej monografii. Rok 1970 nie
znajduje ¿adnego uzasadnienia w odniesieniu do pracy o Ukraiñcach na
Warmii i Mazurach. Mo¿na siê zgodziæ (choæ i tu nie zawsze) z tym, ¿e
podstawa ród³owa do napisania pracy powinna byæ jednorodna. Jednak
w 2002/2003 r. z pewnoci¹ by³ ju¿ dostêpny ca³y zespó³ Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie [1946] 19501975 [1985], czy Komitet
Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Olsztynie [1946]
19491990 w Archiwum Pañstwowym w Olsztynie, jak równie¿ zespó³ Urzêdu ds. Wyznañ w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Z przyjêtych regulacji
ustawowych wynika, ¿e IPN udostêpnia akta wytworzone do kwietnia 1990 r.
(choæ tu mo¿na siê zgodziæ, ¿e praktyczny dostêp do nich zosta³ znacz¹co
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rozszerzony dopiero w ostatnich latach). Autorka korzysta³a z tych wszystkich róde³! Ma³o tego: dotar³a równie¿ do dokumentacji bie¿¹cej starostw
powiatowych w Bartoszycach, Kêtrzynie, Olsztynie, Urzêdu Wojewódzkiego
i Urzêdu Miasta w Olsztynie. Jeliby nawet przyj¹æ istniej¹cy zapis o maksymalnie trzydziestoletnim okresie karencji, jako podstawê do konstruowania
monografii, to w roku 2002/2003 by³by to 1972/1973 r. W tym konkretnym
przypadku, jeli ju¿ nie pisaæ o arcyciekawych latach siedemdziesi¹tych czy
osiemdziesi¹tych XX w., mo¿na by³o przynajmniej doprowadziæ narracjê do
roku 1975, czyli reformy administracyjnej pañstwa, skutkuj¹cej m.in. zmian¹
struktury organizacyjnej UTSK. Argument o wp³ywie wydarzeñ grudniowych na politykê w³adz wobec spo³ecznoci ukraiñskiej jest nieprzekonywaj¹cy, wydaje siê wrêcz wymuszony. Objêcie w³adzy przez ekipê Edwarda
Gierka, o czym wiadcz¹ dane z województwa wroc³awskiego, wcale nie by³o
przyjmowane przez Ukraiñców z nadziej¹. Raczej dostrzegano w nich powtórkê z 1956 r., których epilog w odniesieniu do ludnoci ukraiñskiej przyniós³ wiele rozczarowañ.
Jak zasygnalizowa³em powy¿ej, jestem pod wra¿eniem zakresu kwerendy. Wielka szkoda, ¿e badania w IPN nie zosta³y przeprowadzone w oczekiwanym przez A. Korzeniewsk¹-Lasotê wymiarze. Dziwi mnie, jako pracownika Instytutu, podana przez ni¹ informacja o braku odpowiedzi na skierowany do IPN wniosek badawczy (s. 9). To co zosta³o Autorce udostêpnione,
stanowi kilkuprocentowy odsetek wszystkich materia³ów dotycz¹cych ludnoci ukraiñskiej Warmii i Mazur, zgromadzonych zarówno w oddziale IPN
w Bia³ymstoku (w tym jego olsztyñskiej delegaturze), jak i w Warszawie.
Nieco wiêcej uwag muszê przedstawiæ do okaza³ego, ale niepe³nego zestawu opracowañ, z których skorzysta³a Korzeniewska-Lasota. Wród drukowanych róde³ brakuje m.in.: reprintów informatorów Departamentu Kadr
i Szkoleñ MSW wydanych w Lublinie w 1993 r. (Informator o nielegalnych
antypañstwowych organizacjach i bandach zbrojnych dzia³aj¹cych w Polsce
Ludowej w latach 19441956) i 1994 r. (Informator o osobach skazanych za
szpiegostwo w latach 19441984). Z niewiadomych przyczyn publikacja ród³owa pod red. Miros³awa Czecha O to¿samoæ grekokatolików. Zbiór dokumentów z historii Cerkwi greckokatolickiej w Polsce, Warszawa 1992, zosta³a
ujêta wród opracowañ. Nie ma w wykazie opracowañ ksi¹¿ki K. Miroszewskiego, Centralny Obóz Pracy Jaworzno. Podobóz ukraiñski (19471949), Katowice 2001; artyku³u Tomasza Balbusa z Biuletynu Instytutu Pamiêci Narodowej (nr 8, 2001 r.) pt. Rozpracowanie agenturalne rodowisk ukraiñskich w Polsce w 1949 r.; prac Stefana Dudry £emkowie: deportacja i osadnictwo ludnoci ³emkowskiej na rodkowym Nadodrzu w latach 19471960, G³ogów 1999 i Jerzego ¯urki Rozsiedlenie ludnoci w ramach akcji Wis³a
w dawnym województwie wroc³awskim. Opracowanie materia³ów ród³owych,
Wroc³aw 2000 (mog¹cych przecie¿ stanowiæ wspania³y punkt odniesienia do
sytuacji ludnoci ukraiñskiej na Warmii i Mazurach!); kluczowych dla zrozumienia procesów zachodz¹cych w prze³omowym okresie lat 19551957 arty-
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ku³ów Ho³dy i Litwiniuka (Dziesiêæ lat nieistnienia, Po prostu, 1957, nr 9)
czy Lovella z ¯ycia Literackiego (m.in. z 1966 r., nr 12) i in. Zdecydowanie
niewystarczaj¹ca jest bibliografia w jêzyku ukraiñskim. Brakuje choæby zbioru wspomnieñ 1947 pod redakcj¹ Bogdana Huka (Warszawa 1997), wspomnieñ ks. mitrata Stefana Dziubyny I stwerdy di³o ruk naszych, opracowania
Stefana Zabrowarnego Na zemli czu¿ostoronkij i in. W pracy pojawiaj¹ siê
incydentalnie odwo³ania do artyku³ów z Naszego S³owa. Nie znalaz³em
natomiast materia³ów z Ukraiñskiego Kalendarza.
Jak ju¿ wspomnia³em, okres pomiêdzy obron¹ pracy doktorskiej a wydaniem ksi¹¿ki zosta³ zmarnowany. W latach 20032007 rynek ksiêgarski zosta³ wzbogacony wieloma publikacjami o fundamentalnym znaczeniu dla badañ nad dziejami Ukraiñców w Polsce, ¿e wspomnê tylko monografiê Igora
Ha³agidy Prowokacja Zenona (Warszawa 2005), Grzegorza Motyki Ukraiñska partyzantka 19421960 (Warszawa 2006) i pod redakcj¹ tego¿ S³u¿by
bezpieczeñstwa Polski i Czechos³owacji wobec Ukraiñców (19451989).
Z warsztatów badawczych (Warszawa 2005); materia³y z konferencji IPN nt.
akcji Wis³a pod red. J. Pisuliñskiego (Warszawa 2003), z bardzo wa¿nym
artyku³em A. L. Sowy i wiele innych.
Praca skonstruowana zosta³a w oparciu o uk³ad problemowy (który byæ
mo¿e nale¿a³oby trafniej okreliæ jako problemowo-chronologiczny  do czego
zreszt¹ nawi¹zuje rosyjskie resume na koñcu ksi¹¿ki). Struktura ta, sama
w sobie, nie budzi zastrze¿eñ. Uwagi mo¿na wnieæ natomiast do zakresu
tematycznego proponowanych rozdzia³ów i podrozdzia³ów. Dotyczy to m.in.
cezur chronologicznych rozdzia³u pierwszego, w którym opis sytuacji ludnoci
ukraiñskiej w Polsce zawê¿ono do ram lat 19441947. Dzieje spo³ecznoci
ukraiñskiej w Polsce nie skoñczy³y siê w roku 1947. Nie skoñczy³a siê wówczas tak¿e polityka narodowociowa pañstwa. Skoro okrelono cezury chronologiczne dla ca³oci pracy, warto by zastosowaæ je równie¿ do t³a historycznego wydarzeñ. U¿yta w rozdziale trzecim w tytule podrozdzia³u Organizacje
spo³eczno-kulturalne liczba mnoga mo¿e wprowadzaæ w b³¹d. Do lat osiemdziesi¹tych XX w. istnia³a w Polsce Ludowej jedna organizacja dla ludnoci
ukraiñskiej  UTSK. Komisje kulturalno-owiatowe z lat 19551956 by³y
wewnêtrznymi komórkami prezydiów powiatowych lub wojewódzkich rad narodowych. Do powstania innych struktur nigdy nie dosz³o. Nie rozumiem
umieszczenia na stronach 134136 passusu dotycz¹cego uwarunkowañ
prawnych dotycz¹cych mniejszoci narodowych. Nieprecyzyjnie wydaje siê
zdefiniowanie tematyki rozdzia³u pi¹tego (w tym zawê¿enie jej do kwestii
stosunku w³adz do Kocio³a greckokatolickiego). Zdawkowo potraktowana
zosta³a kwestia rozpracowywania rodowiska ukraiñskiego przez aparat
bezpieczeñstwa, czy dzia³alnoci Komisji ds. narodowociowej przy KW PZPR
w Olsztynie. Bardzo rzadkie s¹ porównania z sytuacj¹ innych mniejszoci
narodowych.
Spróbujmy przeledziæ pozosta³e wa¿niejsze b³êdy znalezione w trakcie
lektury pracy Ukraiñcy na Warmii i Mazurach Wed³ug Autorki, w opisywa-
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nym przez ni¹ regionie mieszka obecnie ok. 70 tys. Ukraiñców (s. 7). Brakuje
tu choæby s³owa na temat wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r.,
wed³ug których narodowoæ ukraiñsk¹ zadeklarowa³o 12 tys. mieszkañców
województwa warmiñsko-mazurskiego. Nieprawdziwa jest informacja o po³¹czeniu powiatów górowskiego i bartoszyckiego w 1970 r. Fakt ten nast¹pi³
w 1961 r. na mocy rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 11 listopada tego¿ roku.
W odniesieniu do w³adz radzieckich nie powinien byæ stosowany zwrot w³adze rosyjskie (s. 23). W przypisie 181 na stronie 52 Korzeniewska-Lasota
powo³uje siê na wypowied G. Motyki na temat pomocy udzielonej przez
Wojsko Polskie Ukraiñcom w trakcie trwania akcji Wis³a. Ten sam epizod
przywo³any zosta³ wczeniej na stronie 26, przy czym Autorka odwo³a³a siê
tu do opublikowanego artyku³u Motyki (przypis 56).
Bardzo obszerny fragment powiêcony zosta³ sprawie likwidacji struktur
greckokatolickich. Autorka u¿ywa pojêcia Koció³ greckokatolicki. Nie stanowi to b³êdu, choæ uwa¿am za trafniejsze sformu³owanie Cerkiew greckokatolicka. Zawarte w podrozdziale zdanie, i¿ postanowienia synodu [lwowskiego z 1946 r.  J.S.] obowi¹zywa³y we wszystkich pañstwach socjalistycznych jest zbyt daleko id¹cym skrótem mylowym. Formalnie nie mia³y one
¿adnej mocy prawnej poza terytorium ZSRR. W Polsce struktury greckokatolickie zosta³y zniesione de facto, a nie de iure. Ró¿nie kszta³towa³a siê tak¿e
sytuacja grekokatolików w innych pañstwach socjalistycznych. W 1968 r. Cerkiew greckokatolicka uzyska³a np. ponown¹ sankcjê w³adz Czechos³owacji.
Zagadnienie greckokatolickie jest równie¿ przedmiotem pi¹tego rozdzia³u pracy Korzeniewskiej-Lasoty. Byæ mo¿e obszerna prezentacja w rozdziale
pierwszym spowodowa³a szereg stwierdzonych powtórzeñ w rozdziale pi¹tym
(szczególnie widocznych na stronach 174175 w zestawieniu ze stronami 33
i 161162  powtórzenia dotycz¹ kwestii konkordatu). Poprawy wymaga³by
przypis 20 na stronie 164, zawieraj¹cy luki i skróty mylowe, mog¹ce wprowadziæ czytelnika w b³¹d. Z jego treci mo¿na by wywnioskowaæ, ¿e ks.
Hrynyk zosta³ wikariuszem generalnym w 1964 r., gdy tymczasem Autorka
doskonale wie (s. 189), i¿ sta³o siê to w 1967 r. Takich skrótów i przeskoków
jest w rozdziale wiêcej, np. w zdaniu: W³adze wyranie preferowa³y wyznanie prawos³awne, mimo, i¿ zgodnie z informacj¹ o stanie ludnoci z akcji »W«
w województwie olsztyñskim mieszka³o wiêcej grekokatolików (ponad 60%),
a reszta nale¿a³a do Kocio³a rzymskokatolickiego oraz wspólnot ewangelickich. O liczbie prawos³awnych dowiadujemy siê dopiero z umieszczonego
poni¿ej przypisu 38 (s. 167).
Wiele miejsca i uwagi powiêcono opisowi negatywnej roli duchownych
prawos³awnych w dzia³aniach podejmowanych wobec grekokatolików. Zabrak³o tu wszak tzw. drugiej strony medalu. Cerkiew prawos³awna by³a jedyn¹
instytucj¹, w której w okresie nieistnienia zagadnienia ukraiñskiego
w Polsce mog³a byæ kultywowana nie tylko wschodnia obrzêdowoæ religijna,
ale i elementy w³asnej ukraiñskiej kultury. Chrystos Woskres!, wykrzyczane w prawos³awnych wi¹tyniach, zraszane niejedn¹ ³z¹, nie pozostawa³o bez
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znaczenia dla przetrwania narodowej to¿samoci Ukraiñców. Na Dolnym l¹sku przy cerkwiach prawos³awnych inicjowane by³y kó³ka dramatyczne.
W Warszawie powsta³ chór, prowadzony przez Piotra Miszczuka. Mo¿e warto
by³oby w nieco szerszym zakresie potraktowaæ ten temat równie¿ w odniesieniu do Warmii i Mazur?
W ksi¹¿ce Korzeniewskiej-Lasoty nie znajdziemy tabel (a przecie¿ nie
zabrak³o ich w maszynopisie doktoratu!), co by³oby szczególnie pomocne dla
ilustracji zagadnieñ osadniczych, kwestii nauki jêzyka ukraiñskiego, liczebnoci UTSK czy struktur Cerkwi greckokatolickiej. Ustalenie dok³adnych
danych dotycz¹cych liczby przesiedlonych do ró¿nych obszarów kraju jest
w istocie zadaniem niewykonalnym. Ze znanych mi publikacji najbli¿sza
sprostaniu temu wyzwaniu wydaje siê regionalna monografia Jerzego ¯urki
na temat osadnictwa na Dolnym l¹sku. ¯urko zastosowa³ w niej metodê
szczegó³owego, wrêcz imiennego ustalania faktycznej liczby osadników z akcji W. Jego praca stanowi przyk³ad tego, ¿e sam temat ustalenia danych
liczbowych mo¿e byæ materia³em na odrêbn¹ monografiê. W odniesieniu do
pracy Korzeniewskiej-Lasoty takiego wymogu nie ma. Chodzi³oby natomiast
o uwypuklenie podstawowych informacji dla mniej wytrawnego czytelnika,
a przede wszystkim ukazanie istniej¹cej w tym zakresie dynamiki. W przeciwnym razie Autorka mo¿e spotkaæ siê z zarzutem podawania w swojej
pracy ró¿nych informacji, dotycz¹cych  wydawaæ by siê mog³o  tego samego
zagadnienia (np. na stronie 62 w przypisie 65 znajdujemy informacjê
o 12 427 rodzinach przesiedlonych na Warmiê i Mazury, a na stronie 63
o 13 471 rodzinach). W odniesieniu do samej akcji Wis³a sprostowania wymaga³aby informacja o istnieniu punkt rozdzielczego w Szczecinie (znajdowa³
siê w Szczecinku  s. 42).
Zazwyczaj odporna na mity i ideologiczne tezy Korzeniewska-Lasota
z niezrozumia³ych dla mnie wzglêdów przychyli³a siê do zdania K. Markiewicza o uczuciowym, a nie ekonomicznym pod³o¿u powrotów (s. 64). Rzeczywicie, czynnik uczuciowy by³ mocno eksponowany i odgrywa³ zasadnicz¹ rolê
w pierwszym okresie po wysiedleniu. Ale i wówczas ukraiñscy ch³opi, którym
przydzielono w znacznym stopniu zdewastowane i rozszabrowane gospodarstwa nie tylko z nostalgii wspominali te, pozostawione na dawnych ziemiach.
Bardzo wielu przesiedleñców podjê³o siê w latach 19451947 znacznego wysi³ku inwestycyjnego. £emkowie, grupa nie postrzegana raczej jako krezusi,
byli czêsto posiadaczami doæ sporych dzia³ek lenych, a spór o ³emkowskie
lasy trwa przecie¿ do dzisiaj. Swoisty boom wyjazdowy w latach 19561958
i trwaj¹ce w okresie póniejszym migracje z zachodu na wschód kraju da³y
w rezultacie powrót 3035 tys. osób. Inaczej mówi¹c  dziêki zabiegom pañstwa
(akcji kredytowej, presji politycznej, zmianom prawnym, dzia³aniom bezpieki) ok. 80% przesiedlonych, mimo zaistnienia (choæ na krótko i w ograniczonym zakresie) mo¿liwoci wyjazdu, nie podjê³o tej decyzji. Hamowa³a j¹ niepewnoæ o byt, obawa przed reakcj¹ osadników polskich, nieprzychylnoæ
w³adz terenowych, szczególnie w woj. krakowskim i rzeszowskim. Zahamo-
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wa³o powroty tak¿e dziesiêæ lat nieistnienia, zawarte w tym czasie ma³¿eñstwa mieszane, rozpoczête studia, podjêta praca itp. Czy nie jest zastanawiaj¹cym fakt, i¿ wielu gorliwych nawo³ywaczy do powrotu sami tego nie
uczynili lub zrobili to dopiero kilkadziesi¹t lat póniej (M. Kowalski, L. Gal,
B. Szost)? Ukraiñcy w swojej masie podejmowali decyzje o powrocie w sposób
racjonalny. Emocje bowiem nakazywa³yby im dzia³aæ tak, jak niejaki Major
ze redniej Wsi, który nie zwa¿aj¹c na nic, przyjecha³ do dawnego gospodarstwa, a nie przekonawszy osadnika do opuszczenia zabudowañ, rozbi³ pa³atkê wojskow¹ na polu i tam czeka³. Albo tak, jak Jan Tacyn z Pêtnej, niechlubnej s³awy bohater odcinka Numer próbny serialu Droga.
Równie¿ sprawa uzyskiwania zgody na powrót w latach 19481949,
mimo nielicznych w sumie przypadków (autorka podaje 68 pozytywnie rozpatrzonych podañ  s. 66) ka¿e nam nieco zmodyfikowaæ twierdzenie o absolutnym braku pozwoleñ na wyjazd w rodzinne strony. Nie oznacza to jednak, ¿e
w³adze, jak twierdzi Korzeniewska-Lasota, rozpoczê³y walkê z powrotami
Ukraiñców dopiero na prze³omie 1950 i 1951 r. (s. 67). Zasadnicze dla tej
sprawy uwarunkowania nios³a ze sob¹ przecie¿ sama akcja przesiedleñcza.
Nie rozumiem, sk¹d wziê³a siê informacja o 45 tys. osób, które samowolnie
opuci³o swoje gospodarstwa w województwie olsztyñskim. Z treci akapitu
wynika, ¿e chodzi o okres sprzed 1952 r. Jeli tak, to uwzglêdniaj¹c treæ
uchwa³y kwietniowej BP KC PZPR z 1952 r. podana przez Autorkê liczba
staje siê zupe³nie niewiarygodna.
Ów racjonalizm ukraiñskich ch³opów graniczy³ niekiedy z rodzajem
cynizmu. Wasyl Hirny, dzia³acz UTSK z Lêborka, napisa³ w jednym ze swoich felietonów zamieszczonych w Naszym S³owie, i¿ nazwê UTSK nale¿a³oby skróciæ do UTK, czyli  Ukraiñskiego Towarzystwa Kredytowego. Korzeniewska-Lasota równie¿ przywo³uje to zagadnienie (s. 79): Stwierdzono wypadki, ¿e ten sam Ukrainiec, ubiegaj¹c siê o kredyt, przyznawa³ siê do swego
pochodzenia, natomiast zapisuj¹c dziecko do szko³y, podawa³ narodowoæ polsk¹. Nale¿a³o wiêc tylko nieco krytyczniej podejæ do przyjêtych wczeniej tez.
Przywo³ywanie pojêcia getta narodowociowego w rozumieniu taktyki
obronnej ludnoci ukraiñskiej jest wed³ug mnie dyskusyjne (s. 81). To prawda, ¿e w latach osiemdziesi¹tych XX w. ukraiñskie rodowiska studenckie
tak w³anie pojmowa³y stan, w którym siê Ukraiñcy w Polsce znaleli. Jednak postawiona wówczas diagnoza niekoniecznie wydaje siê trafna. Ukraiñców w pewien sposób do owego getta zagnano. Powiedzia³ o tym ju¿
w czerwcu 1956 r. obdarzony ogromn¹ intuicj¹ Leon Gal. Jego stwierdzenie,
¿e w³adza pozwoli ludnoci przesiedlonej tañczyæ, piewaæ i podskakiwaæ
oddaje zakodowany sens dzia³añ asymilacyjnych. Zreszt¹ nie odnosi siê to
wy³¹cznie do specyfiki polskiej. Gettem w szerokim rozumieniu by³o bowiem odtwarzanie kultury, sprowadzanie jej do rangi folkloru.
Bardzo ma³o miejsca powiêcono w pracy sprawie rozpracowywania
przez w³adze cz³onków by³ego podziemia ukraiñskiego. ¯e dzia³o siê wiele,
przekonuje choæby lektura pracy I. Ha³agidy na temat operacji C-1. Tak
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naprawdê, mo¿na by³oby pokusiæ siê o to, aby zagadnienie ukraiñskiego
podziemia w województwie olsztyñskim, choæ zmitologizowane przez sam¹
bezpiekê, sta³o siê podstaw¹ odrêbnej monografii. Nawet uwzglêdniwszy stan
badañ z 2002/2003 r., nieprzywo³anie informacji podanych przez Grzegorza
Motykê [idem, Tak by³o w Bieszczadach. Walki polsko-ukraiñskie 19431948,
Warszawa 1999, s. 460] i brak wyranej próby opisania zagadnienia, stanowi
istotny b³¹d recenzowanej monografii.
Za niemaj¹ce odzwierciedlenia w rzeczywistoci nale¿y uznaæ twierdzenie o wp³ywie zmian, jakie zasz³y po Padzierniku 1956 r. na modyfikacjê
polityki wobec Ukraiñców, co mia³o w efekcie doprowadziæ do powstania
UTSK, wznowienia dzia³alnoci placówek greckokatolickich i powstania
punktów nauczania jêzyka ukraiñskiego (s. 89). Otó¿ kategorycznie nale¿y
stwierdziæ, ¿e dwa z trzech elementów przywo³anej tezy maj¹ charakter
ahistoryczny. UTSK powsta³o przecie¿ faktycznie w czerwcu 1956 r.! Co wiêcej: przygotowania do powstania Towarzystwa trwa³y od drugiej po³owy 1955 r.
UTSK by³a pomys³em tej samej ekipy rz¹dz¹cej, która by³a odpowiedzialna
za przeprowadzenie akcji Wis³a. Podobnie rzecz siê mia³a z nauczaniem
jêzyka ukraiñskiego (pierwsze punkty nauczania w roku szkolnym 1952/53,
rozwój tych placówek pocz¹wszy od roku szkolnego 1955/56, który z oczywistych wzglêdów nie mo¿e byæ kojarzony z powstaniem UTSK  s. 140).
Niedokoñczonym w¹tkiem jest poruszona przez Korzeniewsk¹-Lasotê
sprawa wzmo¿enia nadzoru nad ludnoci¹ ukraiñsk¹ przez prezydia wojewódzkich rad narodowych (s. 90). W jednozdaniowym (!) akapicie brak jest
te¿ odwo³añ do róde³ informacji o zwi¹zku przyczynowo-skutkowym wydarzeñ marcowych z 1968 r. i has³ami integracji spo³ecznej Ukraiñców.
Zastanawiaj¹ca dla mnie informacja zosta³a zawarta na stronie 92 monografii. Chodzi o liczbê g³osów oddanych na Jaros³awa Stecha w wyborach do
Sejmu PRL w 1957 r. W publikacji jest mowa o 11 360, gdy tymczasem ród³a
SB i sam zainteresowany podaj¹ wynik 49 200 (IPN Bi 066/518, k. 8; IPN BU
MSW II 6963, k. 3134; Ukrainkyj Kalendar 1975, s. 63; J. Stech, U duszewnomu porywi, Ukrainkyj Almanach 1996, s. 8587).
Zwróci³bym jeszcze uwagê na brak wyranie zarysowanej koniunkcji pomiêdzy komisjami kulturalno-owiatowymi ds. ludnoci ukraiñskiej, powstaj¹cymi od drugiej po³owy 1955 r., a powstaniem UTSK. Ani s³owem nie
wspomina Autorka o dzia³aniach podjêtych przez ukraiñskich studentów.
Umieszczony w przypisie 9 na stronach 9596 poczet przewodnicz¹cych ZG
UTSK nale¿a³o doprowadziæ do koñca  wystarczy³o podaæ dwa nazwiska:
Eugeniusza Kochana i Miros³awa Werbowego. Nale¿a³o, bo obydwaj bardzo
mocno byli zwi¹zani z regionem warmiñsko-mazurskim. Zreszt¹ o dzia³aczach ukraiñskich z regionu dowiadujemy siê z ksi¹¿ki Korzeniewskiej-Lasoty bardzo niewiele. W ogóle nie wspomina autorka o Bazylim Ilczyszynie,
d³ugoletnim przewodnicz¹cym ZW UTSK, Michale Dawidziuku  przewodnicz¹cym Wojewódzkiego Komitetu Organizacyjnego UTSK, Michale Duberze,
Romanie Cikuju, Emilii £uczak i wielu innych.
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Praktyka lokowania powiatowych struktur UTSK w miejscowociach
niemaj¹cych statusu siedziby powiatu istnia³a, ale w zwi¹zku z tym nale¿a³oby  jak s¹dzê  dodaæ, jaki¿ to zarz¹d powiatowy mieci³ siê w Kruklankach
czy Wydminach (s. 97)?
Nie wszystkie wydarzenia czy imprezy zwi¹zane z kultur¹ ukraiñsk¹,
czy owiat¹ w jêzyku ukraiñskim mo¿na przypisywaæ UTSK. Nale¿y oddaæ
nale¿ne zas³ugi zarówno w³adzom owiatowym w niektórych miejscowociach, jak i organizacjom (jak choæby TPPR-owi), czy wreszcie uczelniom.
Dotyczy ta uwaga opisu ró¿norodnoci form dzia³alnoci UTSK przytoczonej
na stronie 99.
Pominiêcie w trakcie kwerendy Ukraiñskiego Kalendarza zaowocowa³o
m.in. marginalizacj¹ tego wydawnictwa w treci publikacji. St¹d te¿ wzi¹³ siê
chyba naprêdce sklecony przypis nr 40 na stronie 100. Eustachy £apski by³
w rzeczywistoci redaktorem opisywanego wydawnictwa, ale tylko dwukrotnie:
w 1960 r.  wespó³ z Jaros³awem Hryckowianem, a nastêpnie, ju¿ samodzielnie w 1961 r. Pierwszy kalendarz w formie ksi¹¿kowej redagowa³
w 1959 r. Stefan Zabrowarny. W 1962 r. zespo³em redakcyjnym kierowa³ Grzegorz Bojarski. W latach 19631988 nieprzerwanie redaktorem naczelnym
Ukraiñskiego Kalendarza by³ Antoni Serednicki. Wydawnictwo ukazuje siê do
dzisiaj, pod zmienionym tytu³em (Ukraiñski Almanach). Po przerwie w latach
1989-1995, zosta³o wznowione dziêki staraniom Stefana Zabrowarnego. Kolejnymi redaktorami zostali: Miros³aw Werbowy, a od 2006 r.  pisz¹cy te s³owa.
Stwierdzenie w³adze pañstwowe mia³y bardzo du¿y wp³yw na sk³ad
personalny w³adz Towarzystwa (s. 101) jest historycznym eufemizmem.
W³adze pañstwowe, a cilej Departament Spo³eczno-Administracyjny MSW
oraz Departament III tego¿ ministerstwa kreowa³y politykê personaln¹
UTSK za porednictwem starannie wyselekcjonowanego Prezydium Zarz¹du
G³ównego. Oczywicie, im ni¿ej w strukturze Towarzystwa, tym czêciej zdarza³y siê przypadki wejcia do UTSK autentycznych reprezentantów ludnoci
ukraiñskiej. Nale¿y sobie zdaæ sprawê, ¿e ju¿ sama obsada zarz¹dów wojewódzkich (faktycznie omiu w szczytowym okresie, przy czym autorka wymieni³a siedem  pominiêty zosta³ ZW w Zielonej Górze  strona 96) oznacza³a koniecznoæ znalezienia oko³o dwustu aktywistów! Nie sposób by³o wiêc
ustrzec siê (z punktu widzenia w³adz) wpadek.
Podporz¹dkowanie UTSK MSW wynika³o z istniej¹cego stanu prawnego
(przedwojennego jeszcze prawa o stowarzyszeniach). Jasne, ¿e SB by³o ³atwiej penetrowaæ Towarzystwo w ramach wspó³pracy z Departamentem tego
samego ministerstwa (DSA), ale nasza wiedza na temat mo¿liwoci operacyjnych bezpieki stanowczo przekonuje nas do stwierdzenia, ¿e mog³y byæ one
rozwijane tak¿e wówczas, gdy jaka struktura (jak choæby Cerkiew greckokatolicka) znajdowa³a siê w orbicie zainteresowania innego organu administracyjnego (Urz¹d ds. Wyznañ).
U¿ywane w ród³ach ukraiñskich okrelenie Estrada, nawet pisane
z wielkiej litery, niekoniecznie musia³o oznaczaæ nazwy zespo³u. By³o to za-
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pewne okrelenie rodzaju muzyki granej przez te zespo³y. Najczêciej powstaj¹ce wówczas kolektywy estradowe próbowa³y naladowaæ brzmienie polskich
zespo³ów bigbitowych. Chór z Lelkowa, prowadzony przez d³ugie lata przez
Stefaniê Ku³yk (zob.: IPN BU MSW II 6968, Protokó³ z przeprowadzonej
kontroli dzia³alnoci ko³a UTSK w Ostaszewie, k. 2728; Ukrajinkyj Kalendar 1972, s.102; A. Werba, Warszawkyj festiwal, Ukrajinkyj Kalendar
1972, s. 105; J. Popowska, Ueskatiwski chory, Ukrainkyj Kalendar 1984,
s. 4851) nie nazywa³ siê Zapowitam, bo s³owo to nic nie znaczy. Zapowit,
czyli testament by³ jednym z utworów skomponowanych do s³ów Tarasa
Szewczenki bardzo czêsto wykonywanym przez ukraiñskie zespo³y. Centralny Przegl¹d Zespo³ów Teatralnych UTSK w Przemylu, z tego co mi wiadomo
mia³ miejsce w 1966, a nie w 1960 r. (opisywa³ to m.in. Miros³aw Werbowy,
np.: idem, Na ueskatiwskych teatralnych pidmostkach (II), Ukrajinkyj Kalendar 1984, s. 5155).
Kilku sprostowañ i uzupe³nieñ wymaga przedstawiona w ksi¹¿ce sprawa
owiaty w jêzyku ukraiñskim. Ani s³owem nie wspomniano w ksi¹¿ce o szko³ach ukraiñskich powstaj¹cych w roku szkolnym 1944/45. Niezrozumia³y jest
zapis dotycz¹cy grudniowych wytycznych Ministerstwa Owiaty, w przypadku przytoczenia w zdaniu poprzedzaj¹cym dwóch regulacji z grudnia 1956
i grudnia 1959 r. (s. 137). To prawda, ¿e wielu Ukraiñców traktowa³o nauczanie jêzyka ukraiñskiego po macoszemu (s. 139). Ale jeliby przez chwilê
zastanowiæ siê, jaki by³by stosunek rodziców i dzieci do matematyki czy
biologii, gdyby przedmioty te prowadzone by³y w takim systemie, jak jêzyk
ukraiñski, gdyby de facto (bo nie de iure, o czym siê czêsto zapomina) obowi¹zek szkolny i konsekwencje wynikaj¹ce z niedostatecznych wyników nauki
nie skutkowa³y brakiem promocji do wy¿szych klas  czy nie by³yby to przedmioty lekcewa¿one i uznawane za rzeczywiste pi¹te ko³o u wozu?
Korzeniewska-Lasota wymienia wród szkó³ podstawowych z ukraiñskim
jêzykiem nauczania Asuny i Sêpopol. Przyznam, ¿e nie potrafiê siê do tych
informacji odnieæ jednoznacznie, gdy¿ spotka³em siê z nimi po raz pierwszy
(s. 154155). Przyczyn¹ likwidacji Liceum Pedagogicznego w Bartoszycach
by³a wprowadzana wówczas reforma szkolnictwa (s. 157). Powstanie kierunku
filologii ukraiñskiej w Studium Nauczycielskim w Szczecinie mia³o miejsce
w 1957 r. (a nie w 1963 r.  s. 160), a jej likwidacja nast¹pi³a w 1963 r. (s. 157).
Drobniejsze, choæ niemniej istotne b³êdy dotycz¹ niektórych nazw w³asnych podawanych w pracy. B³êdna jest nazwa miejscowoci Sieniawka
(w pracy Siniawka  s. 22). Na stronie 107 przywo³ana zosta³a nazwa
miejscowoci Zrêby  tutaj byæ mo¿e chodzi o Ziêby w pow. górowskim,
a jeszcze pewniej  Zarêby. Jerzyny (s. 106) to z pewnoci¹ Jarzeñ. Wasyl
Ha³as (s. 21 i nn.), to w rzeczywistoci Wasyl Ha³asa. Jego biogram jest
bardzo sk¹py (s. 21-22) i nie uwzglêdnia informacji o dacie mierci (2002 r.).
J. £ukaszów i T.A. Olszañski to jedna i ta sama osoba (s. 37). Redaktorem
przywo³ywanej pracy Mniejszoci narodowe w Polsce by³ P. Madajczyk, a nie
P. Madajczak (s. 53). Podobnie Kazimierz Podlaski to pseudonim Bohdana

386

Polemiki, recenzje i omówienia

Skaradziñskiego (s. 162). Anastazja Snibur (s. 95), to Anastazja Snihur,
K. £uszczak (s. 95, przyp. 9) to Konstanty £aszczuk, Jan Têczyna (s. 96) to
Jan Tymczyna (zreszt¹ poprawnie zapisany na stronie 106), Jan Hauszko (na
tej samej stronie) to Jan Ha³uszko, a Prakseda Jarmo³a, w rzeczywistoci
nazywa³a siê Paraskiewia Jarmo³a. W pracy jest ponadto: Roman Hadak,
zamiast Roman Ha³ak (s. 97), Moryn Borula (s. 109), zamiast Martyn Borula
(utwór dramatyczny), Nazar Stodo³a (s. 113), zamiast Nazar Stodola (równie¿
sztuka dramatyczna). Panfil £obaczewski raz wystêpuje jako Panfil £ubaczewski (s. 113), innym razem jako Pantafil £obaczewski (s. 115). Pojawia siê
te¿ dwukrotnie i to w z³ych formach w indeksie nazwisk (s. 227). Jednym
z najwa¿niejszych aktywistów UTSK na Warmii i Mazurach by³ Bogdan
Radwaniecki, przywo³any w pracy (s. 117) jako Radwañski. W indeksie osobowym warto by³o zadbaæ o rozwiniêcie imion historyków Stanis³awa £acha,
Czes³awa Partacza, Czes³awa Osêkowskiego, Ryszarda Torzeckiego, Tadeusza Stegnera. Niefortunny b³¹d wkrad³ siê tak¿e do nazwiska Rocis³awa
¯erelika (w indeksie: ¯erlik).
Raczej starannie wydana praca (bardzo estetyczna ok³adka!) zawiera
sporo b³êdów edytorskich. Powa¿ne zastrze¿enia chcia³bym wnieæ do sposobu zapisu wyrazów w jêzyku ukraiñskim. Panuje tu ba³agan i niekonsekwencja. Raz stosowana jest transliteracja fonetyczna, innym razem znów u¿ywa
siê cyrylicy. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku wystêpuj¹ ra¿¹ce
b³êdy  np. Heneza akcji Wis³a (s. 34), powinna byæ zapisana jako Heneza
akciji Wis³a. Literówki i brak formatowania w przypisach 151 i 152 na
stronie 46. B³êdy pojawi³y siê jeszcze: na stronie 103, przypis 57, stronie 107,
przypisy 78 i 79 (w jêzyku ukraiñskim nie ma znaku û, ukraiñskie º ma
odpowiednik w jêzyku rosyjskim w postaci e, s³owo ðàöÿ to nie to samo co
ïðàöÿ itd.), trzy b³êdy w przypisie nr 141 na stronie 158, szeæ w przypisie
nr 23 na stronie 164. W przypisie 237 na stronie 132 brakuje miêkkiego
znaku. Liczne b³êdy w zapisie znajduj¹ siê równie¿ w przypisach 114, 118,
122 na stronach 180-181 itd. Nazwa zespo³u Mazurki Zozuli pojawia siê
w formie Mazurskie Kuku³ki (s. 107) i Mazurskie Zozule (s. 114). Jeli ju¿
decydujemy siê na t³umaczenie nazw, warto by byæ w tym konsekwentnym.
Skrót PKB (odnosz¹cy siê w pracy, mimo zupe³nie innych skojarzeñ, do
Pañstwowej Komisji Bezpieczeñstwa) pojawia siê znik¹d (s. 39), nie ma go
te¿ w wykazie skrótów. Na stronie 41 brakuje dookreleñ o jaki Powiatowy
Oddzia³ PUR chodzi, o który Urz¹d Wojewódzki.
B³êdy faktograficzne, na szczêcie nieliczne nietrafione tezy, brak opisu
zagadnienia rozpracowania rodowiska ukraiñskiego przez UB i jego sukcesorów, potkniêcia edytorskie zdecydowanie niekorzystnie wp³ywaj¹ na odbiór
pracy jako ca³oci. Pomimo to mo¿na powiedzieæ, ¿e Korzeniewskiej-Lasocie
uda³o siê, choæ w sposób istotnie niepe³ny, trochê chaotyczny, stworzyæ propozycjê pewnej ca³ociowej wizji sytuacji mniejszoci ukraiñskiej na Warmii
i Mazurach po 1947 r. Do obiegu naukowego zosta³y te¿ wprowadzone nowe
dane (choæ uwzglêdniaj¹c zawarte w pracy niecis³oci, bêd¹ one wymagaæ
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wnikliwej analizy), jak choæby bardzo ciekawa informacja o wyjedzie w 1948 r.
z Polski do ZSRR 1164 Ukraiñców (s. 61). Byæ mo¿e Autorka powinna rozwa¿yæ kontynuowanie swojego dzie³a, a mianowicie doprowadzenie opisu spo³ecznoci ukraiñskiej na Warmii i Mazurach do koñca lat osiemdziesi¹tych
XX w.? Jestem przekonany, ¿e uwzglêdniaj¹c rolê Ukraiñców w kreowaniu
dzisiejszego oblicza regionu by³oby to zadanie ze wszech miar wskazane
i potrzebne.
Jaros³aw Syrnyk
(Wroc³aw)
S³awomir Cenckiewicz, Piotr Gontarczyk, SB a Lech Wa³êsa. Przyczynek do biografii, Wydawnictwo Instytut Pamiêci Narodowej, Warszawa 2008, ss. 780.
Dotychczas na rynku wydawniczym w Polsce, a tak¿e na wiecie, ukaza³o siê wiele publikacji dotycz¹cych postaci Lecha Wa³êsy  legendarnego
przywódcy NSZZ Solidarnoæ, robotnika Stoczni Gdañskiej, noblisty, Prezydenta III Rzeczpospolitej, obok Jana Paw³a II postaci najbardziej kojarzonej
ze wspó³czesn¹ Polsk¹. SB a Lech Wa³êsa. Przyczynek do biografii autorstwa
S³awomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka jest jednak ksi¹¿k¹ wyj¹tkow¹. Wiêkszoæ dotychczas wydanych prac, przedstawiaj¹cych sylwetkê Wa³êsy, wpisywa³a siê w nurt pisarstwa hagiograficznego. Omawiana publikacja
przedstawia ma³o znany w¹tek ¿yciorysu Wa³êsy, poruszaj¹cy problem jego
wspó³pracy z komunistyczn¹ S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa w latach 19701976.
Sprawa ta, jak dot¹d nie doczeka³a siê pog³êbionej analizy faktograficznej.
Tym bardziej cieszy pierwsza tego rodzaju próba, podjêta przez Cenckiewicza
i Gontarczyka.
Autorzy omawianej monografii s¹ pracownikami naukowymi Instytutu
Pamiêci Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. S³awomir Cenckiewicz jest, a w zasadzie by³ naczelnikiem gdañskiego
Oddzia³owego Biura Edukacji Publicznej IPN, natomiast Piotr Gontarczyk
jest zastêpc¹ dyrektora Biura Udostêpniania i Archiwizacji Dokumentów
oraz dyrektorem Biura Lustracyjnego IPN w Warszawie. Obydwaj historycy
s¹ równie¿ autorami wielu ciekawych prac z zakresu dziejów najnowszych1.
Pierwsze opinie na temat SB a Lech Wa³êsa pojawi³y siê jeszcze przed jej
opublikowaniem. Jednak prawdziwie gor¹ca dyskusja nad ksi¹¿k¹ rozpoczê³a
siê 23 czerwca 2008 r., gdy pojawi³a siê ona w nak³adzie 4 tys. egzemplarzy
1 S³awomir Cenckiewicz opublikowa³ m.in. Oczami bezpieki. Szkice i materia³y z dziejów
aparatu bezpieczeñstwa PRL (2004), Tadeusz Katelbach (18971977). Biografia polityczna (2005)
oraz Sprawa Lecha Wa³êsy (2008). Z kolei Piotr Gontarczyk jest autorem m.in. Polska Partia
Robotnicza. Droga do w³adzy (19411944) (2000) oraz K³opoty z histori¹ (2006), czy Nowe
k³opoty z histori¹ (2008).
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na pó³kach ksiêgarskich. Publikacja, jak deklaruj¹ jej autorzy, nie pretenduje
do bycia pe³n¹ biografi¹ legendy Solidarnoci, lecz  jak wynika z tytu³u
 przyczynkiem do niej. Pojawi³o siê jednak wiele g³osów krytycznych, ¿e
je¿eli IPN nie opracowa³ pe³nej biografii Wa³êsy, to niepotrzebnie wydaje
pracê dotycz¹c¹ jedynie krótkiego fragmentu jego ¿yciorysu, co mo¿e zamydlaæ pe³ny obraz jego sylwetki i dokonañ. Odrzucaj¹c emocje i poddaj¹c
naukowej analizie s³usznoæ i poprawnoæ autorskich wywodów, zaprezentowanych w publikacji, polegaj¹c¹ na przestudiowaniu sposobu rozumowania
autorów, wyci¹gania przez nich wniosków z licznie zebranych dokumentów,
przyznaæ nale¿y s³usznoæ decyzji wydania powy¿szej monografii.
W wypadku ka¿dej pracy badawczej musi wystêpowaæ dba³oæ o szczegó³y. Tak jest te¿ w tej publikacji, opatrzonej przedmow¹ prezesa IPN, prof.
Janusza Kurtyki, sk³adaj¹cej siê z 18 czêci (plus epilog), licz¹cej 751 drukowanych stron pracy, której 2/3 objêtoci stanowi dokumentalny aneks, bêd¹cy
zbiorem najciekawszych dokumentów, jakimi posi³kowali siê w swych badaniach Cenckiewicz i Gontarczyk. Analizuj¹c wczeniejsze prace, dotycz¹ce ¿ycia Wa³êsy, rodzi siê pytanie, dlaczego taka ksi¹¿ka, odbr¹zawiaj¹ca postaæ
przywódcy Solidarnoci, powsta³a tak póno? Dlaczego dotychczasowi badacze
dziejów najnowszych nie posi³kowali siê dokumentami, wykorzystanymi przez
autorów ksi¹¿ki, które pozwalaj¹ pe³niej odpowiedzieæ na podstawowe pytanie
historii: jak to by³o naprawdê? Autorzy nie bez racji podkrelaj¹, ¿e historyczna rola L. Wa³êsy nie mo¿e byæ [...] wyt³umaczeniem dla swoistego »immunitetu historycznego«, który otacza jego osobê, tym bardziej, ¿e zdaniem obu
historyków nie powinno byæ takiej postaci historycznej, która z racji najwiêkszych nawet zas³ug, nie podlega³aby naukowej analizie i ocenie (s. 22).
Wiele w¹tpliwoci budzi ju¿ tytu³ ksi¹zki. Jej temat wydaje siê byæ zbyt
szeroki, jak na przedstawion¹ opowieæ narracyjn¹ i zaprezentowane w pracy
materia³y. Autorzy rozpoczêli prezentacjê zagadnienia od przedstawienia
szerszego t³a historycznego, z którego wy³ania siê postaæ Wa³êsy, nakrelili
przebieg jego drogi ¿yciowej. Uczynili to najwyraniej po to, aby nie naraziæ
siê na zarzuty, ¿e poruszane przez nich sprawy wyciête zosta³y z szerszego
kontekstu dziejów. Jednak¿e pierwsza czeæ tytu³u sugeruje nam, ¿e bêdziemy mieli do czynienia z ca³ociowym przedstawieniem spraw i przedsiêwziêæ
SB wobec Wa³êsy. Nie ma jednak w ksi¹¿ce informacji na temat przedsiêwziêæ realizowanych przez SB wobec Wa³êsy jako figuranta, czyli osoby rozpracowywanej przez s³u¿by specjalne PRL.
Organizacjê wewnêtrznej struktury recenzowanej pracy nale¿y uznaæ za
konwencjonaln¹, równie¿ w przypadku publikacji, maj¹cej ambicje byæ prób¹
wyjanienia z³o¿onej kwestii relacji i zwi¹zków Lecha Wa³êsy z SB. Monografia sk³ada siê z dwóch zasadniczych czêci: biograficzno-analitycznej, licz¹cej
sobie 18 punktów i epilogu. Druga czêæ ksi¹¿ki to z³o¿ony z szesnastu czêci
aneks ród³owy.
Zasadnicza czêæ narracji w ksi¹¿ce powiêcona zosta³a latom siedemdziesi¹tym, karnawa³owi Solidarnoci oraz okresowi III RP. W pierwszej
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czêci autorzy wyjaniaj¹, kto, ich zdaniem, kryje siê pod postaci¹ TW
ps. Bolek, a nastêpnie przeledzony zosta³ los akt tajnego wspó³pracownika
o tym pseudonimie. Dlatego wydaje siê, ¿e tytu³ publikacji powinien raczej
brzmieæ: Sprawa Lecha Wa³êsy, b¹d byæ kolejn¹ publikacj¹ wydan¹
w ramach nieformalnej serii IPN: Sprawa...  w tym wypadku  TW ps.
»Bolek«.
Pomimo szerokiej krytyki szczególnie ze strony osób nie zajmuj¹cych siê
profesjonalnie badaniami historycznymi, autorom ksi¹¿ki nie sposób zarzuciæ
braku solidnej podstawy ród³owej, ¿mudnie gromadzonej w toku wieloletniej
kwerendy. W pracy wykorzystane zosta³y dokumenty po by³ej S³u¿bie Bezpieczeñstwa, pozostaj¹ce w zasobie archiwalnym IPN w Warszawie, Gdañsku, Bia³ymstoku, Poznaniu, Wroc³awiu, a tak¿e w Delegaturze w Bydgoszczy. Materia³y zosta³y uzupe³nione o dokumenty PZPR odnalezione w Archiwum Pañstwowym w Gdañsku i Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Oprócz tego autorzy posi³kowali siê dokumentami: Prokuratury Rejonowej
w Gdañsku, Prokuratury Wojewódzkiej w Gdañsku, a tak¿e Archiwum Sejmu RP. Ponadto w pracy wykorzystano te¿ akta krakowskiego Archiwum
Centrum Dokumentacji Czynu Niepodleg³ociowego. Warto te¿ odnotowaæ, ¿e
autorom pracy uda³o siê nawet dotrzeæ do Archiwum Gdañskich Zak³adów
Mechanizacji Budownictwa ZREMB oraz Archiwum Biura Obs³ugi Mieszkañców w GdañskuStogach. Ta bogata dokumentacja uzupe³niona zosta³a
o relacje 17 osób, depesze i serwisy Polskiej Agencji Prasowej, liczne artyku³y
z prasy codziennej i tygodników. Podstawê ród³ow¹ uzupe³niaj¹ wydane:
dzienniki, pamiêtniki, wspomnienia oraz wywiady, a tak¿e zbiory w³asne
historyków. Umiejêtnie i bogato wykorzystana zosta³a te¿ najnowsza literatura przedmiotu, na któr¹ autorzy czêsto siê powo³uj¹. Ponadto wykorzystano równie¿ ród³a multimedialne w postaci filmów w re¿yserii Grzegorza
Brauna pt. Plusy dodatnie i TW Bolek.
Wykorzystane ród³a s¹ zatem kompletne, choæ zawsze ka¿dej pracy
zarzuciæ mo¿na pewne niedoci¹gniêcia, jak czyni to prof. W³odzimierz Suleja,
autor naukowej recenzji SB a Lech Wa³êsa..., sugeruj¹c autorom, ¿e mogli
zdobyæ wiêcej relacji wiadków i wykorzystaæ w pracy nad ksi¹¿kê te tzw.
ród³a wywo³ane, ale nie zapominajmy, ¿e pragnieniem Cenckiewicza i Gontarczyka by³o, aby przede wszystkim przemówi³y dokumenty, o czym zreszt¹ prof. Suleja wspomina w swojej recenzji2. Autorzy publikacji mog¹ siê
tak¿e spotykaæ z zarzutem, i¿ pos³u¿yli siê g³ównie relacjami przeciwników
politycznych by³ego prezydenta, jednak ¿adnemu z nich, mimo licznych prób,
nie uda³o siê dotrzeæ do Lecha Wa³êsy.
W pierwszej czêci ksi¹¿ki dokonana zostaje identyfikacja, kto siê kryje
za pseudonimem TW Bolek. Na podstawie zachowanych akt rekonstruuj¹
jego dzia³alnoæ agenturaln¹. Stawiane w tym momencie przez autorów
ksi¹¿ki tezy brzmi¹ nastêpuj¹co: 1. Lech Wa³êsa by³ agentem SB o numerze
2

W. Suleja, Czasami warto myleæ..., Dzieje Najnowsze, nr 3/2008, s. 186193.
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ewidencyjnym 12535 zarejestrowanym 29 XII 1970 r. jako tajny wspó³pracownik Bolek i zwerbowanym prawdopodobnie 19 XII 1970 r. na zasadzie
dobrowolnoci przez kpt. SB Edwarda Graczyka. Wyrejestrowano go z ewidencji operacyjnej SB 19 VI 1976 r. z powodu »niechêci do wspó³pracy«.
2. Bolek przekazywa³ SB m.in. informacje o nastrojach na wydziale W-4
stoczni, o okolicznociach podpalenia siedziby PZPR w Gdañsku, o odszkodowaniach za grudzieñ 1970 r., o próbie zak³ócenia pochodu 1 maja w 1971 r.
Ponadto identyfikowa³ na filmie uczestników protestu grudniowego. 3. Bolek donosi³ tak¿e na kolegów z pracy. £¹cznie donosy objê³y co najmniej
24 osoby, a przede wszystkim Józefa Szyllera. W rezultacie ofiary donosów
by³y w rozmaity sposób przeladowane i szykanowane. 4. Bolek kontaktowa³ siê z trzema oficerami SB  kpt. Edwardem Graczykiem, kpt. Henrykiem Rapaczyñskim i kpt. Zenonem Ratkiewiczem. W spotkaniu kontrolnym
z Bolkiem wzi¹³ równie¿ udzia³ kpt. Czes³aw Wojtalik. Donosy przekazywane by³y tak¿e za porednictwem rezydenta SB na terenie Stoczni Gdañskiej
kpt. Józefa D¹bka. 5. Bolek by³ oceniany pozytywnie przez funkcjonariuszy
SB. Zwracano uwagê na jego punktualnoæ, zdyscyplinowanie, chêæ wspó³pracy, skrupulatnoæ, pomys³owoæ i zaanga¿owanie. Wykonywa³ zadania
operacyjne tak¿e w trakcie choroby. 6. Zachowana dokumentacja dotycz¹ca
dzia³alnoci TW Bolek jest na tyle sk¹pa, ¿e nie pozwala na ca³ociowy opis
i ocenê jego aktywnoci. 7. W latach 70. gdañska SB mia³a czterech agentów
o kryptonimie Bolek, ale tylko jeden z nich mieszka³ w Gdañsku i pracowa³
w Stoczni Gdañskiej 8. W latach 1980-1981 Wa³êsa utrzymywa³ poufne kontakty z w³adzami komunistycznymi, m.in. spotyka³ siê skrycie z wiceministrem
spraw wewnêtrznych Adamem Krzysztoporskim. 9. Podczas internowania Wa³êsy w stanie wojennym zainicjowano dzia³ania operacyjne, których celem by³o
skompromitowanie go ujawnieniem wspó³pracy z SB w oczach podziemia oraz
wiata zachodniego (tak aby nie dosta³ pokojowej Nagrody Nobla). Ten fragment ksi¹¿ki upewnia nas, ¿e do wspó³pracy Wa³êsy z bezpiek¹ dosz³o, choæ
prawd¹ jest, ¿e nie zachowa³ siê komplet dokumentów z teczki osobowej
i teczki pracy Bolka, których brak mo¿e powodowaæ pewne spekulacje.
S³u¿ba Bezpieczeñstwa by³a organizacj¹ biurokratyczn¹, gdzie oprócz teczek osobowych i pracy tajnych wspó³pracowników, powstawa³y wykazy rejestrowanych TW, czy jednostki zawieraj¹ce listy wyp³at na rzecz agentów, lad
wiêc pozostaje zawsze. Nie ma przekonuj¹cych dowodów na to, aby uwa¿aæ,
¿e organizacja bêd¹ca filarem systemu, prowadzon¹ przez siebie dokumentacjê sporz¹dza³a w sposób nierzetelny. Nie mog³a samej siebie wprowadzaæ
w b³¹d. Inaczej system komunistyczny nie trwa³by w Polsce blisko pó³ wieku.
Podobnie rzecz siê ma w przypadku sprawy Lecha Wa³êsy, gdzie zachowa³y
siê liczne materia³y ewidencyjne: Karty E-14, dzienniki rejestracyjne, dwa
rekordy informacyjne Zintegrowanego Systemu Kartoteki Operacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, a tak¿e notatki s³u¿bowe funkcjonariuszy SB,
jak ta z 21 czerwca 1978 r. oraz kopie innej notatki z padziernika 1978 r.,
a tak¿e kilka innych dokumentów z lat 80 minionego stulecia. Dla historyka
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dokonuj¹cego (wewnêtrznej i zewnêtrznej) krytyki ród³a te maj¹ ogromne
znaczenie, tym bardziej ¿e  w wypadku Wa³êsy, fakt niszczenia dokumentów
 jest bardziej istotny, ni¿ samo ich istnienie. Autorzy w³o¿yli du¿o czasu
i uwagi, by wykazaæ, kto niszczy³ dokumenty i kiedy siê to sta³o, b¹d nawet,
kto je przej¹³ i na czyje polecenie. Swoistymi dowodami na to s¹ materia³y
odnalezione w gdañskim archiwum Urzêdu Ochrony Pañstwa, gdy przygotowywano siê do pierwszej lustracji Wa³êsy. Dla historyka prowadz¹cego od
d³u¿szego czasu badania na dokumentach peerelowskich s³u¿b specjalnych,
fakty wyp³ywaj¹ce z zachowanych materia³ów tej proweniencji dotycz¹ce Wa³êsy s¹ czytelne, a przes³anie wyp³ywaj¹ce z nich autentyczne.
Wed³ug raportów prokuratury na pocz¹tku lat 90. ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ istnia³y ob³o¿one, przeszyte, z ponumerowanymi stronami dokumenty,
wiadcz¹ce wprost o wspó³pracy Wa³êsy z SB (s. 179). By³y to dokumenty
autentyczne znajduj¹ce siê w UOP. Ale nawet materia³y zachowane do dzi
mo¿na porównaæ z aktami spraw obiektowych (SO) Arka i Jesieñ 70.
W zachowanych 8 dokumentach, zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ TW ps. Bolek,
wystêpuj¹ 24 nazwiska kolegów Wa³êsy z Wydzia³u W-4 i Rady Oddzia³owej,
w tym liczni uczestnicy Grudnia 70 oraz organizatorzy protestów w 1971 r.
(s. 71). Identyfikacjê Wa³êsy zdaje siê potwierdzaæ tak¿e treæ jednego
z zachowanych donosów z reporta¿em prasowym, zamieszczonym w lutym
1971 r. w ¯yciu Warszawy (s. 50).
W drugiej czêci omawianej publikacji przedstawiony zosta³ przebieg
niszczenia akt TW ps. Bolek, pocz¹wszy od roku 1989 (s. 159), kiedy podejmowano pierwsze próby lustracji Wa³êsy. Tezy do tej czêci pracy brzmi¹
nastêpuj¹co: 1. W latach 90. z pomoc¹ m.in. szefa MSW Andrzeja Milczanowskiego, zgromadzona na temat TW Bolka dokumentacja SB zosta³a dwukrotnie wypo¿yczona do Kancelarii Prezydenta i zdekompletowana przez Lecha Wa³êsê. 2. W latach 90. zarzuty wobec Andrzeja Milczanowskiego, Jerzego Koniecznego i Gromos³awa Czempiñskiego, dotycz¹ce utraty dokumentów
sprawy TW Bolka (zarzuty zgodne z art. 262 d. kk), zosta³y prawomocnym
postanowieniem umorzone. Dzia³anie to by³o podyktowane zmianami w prawie karnym. 3. W latach 199295 w miejsce niektórych oryginalnych dokumentów dotycz¹cych sprawy TW Bolek pojawi³y siê fa³szywki. 4. W roku
2000 S¹d Lustracyjny wadliwie oceni³ dowody nt. Wa³êsy i omin¹³ ich czêæ.
5. Komplet informacji na temat agenturalnej przesz³oci osób publicznych
w Polsce dzi znajduje siê zapewne tylko w jednym miejscu. Nie w Warszawie, bo tu znaczn¹ ich czêæ zniszczono, a Moskwie. Najprawdopodobniej tam
w³anie znajduje siê oryginalna teczka Bolka. Co i kiedy znajdowa³o siê
w zasobach archiwalnych, dotycz¹cych Bolka, dowiadujemy siê, m.in. dziêki protoko³om z poszukiwania dokumentów Wa³êsy przez naczelnika Wydzia³u Ewidencji i Archiwum Delegatury UOP w Gdañsku, por. Krzysztofa Bollina, które nastêpnie znalaz³y siê w Wydziale Studiów przy MSW. Autorzy
przytoczyli wykaz przekazanych z Gdañska do Warszawy dokumentów dotycz¹cych Wa³êsy, przeledzili ich los od upadku rz¹du Jana Olszewskiego:
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dwukrotne ich niszczenie, fa³szowanie pozostawionych w Gdañsku dokumentów, a tak¿e przebieg ledztw w sprawie ich niszczenia. Dokonali równie¿
analizy procesu lustracyjnego Lecha Wa³êsy oraz samego orzeczenia S¹du
Lustracyjnego. I w tej czêci pracy autorski wywód jest spójny i dobrze
udokumentowany, oczywicie jak na mo¿liwoci, które daj¹ nam zachowane
dokumenty. Czytelnik nie ma w¹tpliwoci, kto wypo¿ycza³ dokumenty,
a nastêpnie je prywatyzowa³. Wiele mówi nam na ten temat przytoczona
konkluzja prokuratorska: dosz³o do przestêpstwa: niszczenia, uszkodzenia,
czynienia bezu¿ytecznym, ukrywania lub usuwania dokumentów (s. 230).
Jest to tym bardziej bulwersuj¹ce, i¿ prokuratorskie postanowienie o umorzeniu ledztwa zawiera informacjê, ¿e brakuj¹ce karty zosta³y wyrwane.
ród³owy aneks to bez w¹tpienia plus tej pracy, dziêki niemu przeledzenie toku mylenia autorów jest dane nie tylko dla osób zajmuj¹cych siê
profesjonalnie histori¹. Zamieszczone w aneksach dokumenty wiêcej nam
mówi¹ nawet ni¿ autorzy, którzy nie mog¹ przecie¿ wyci¹gaæ zbyt pochopnych wniosków. Przyk³adem niech bêdzie fotokopia dokumentów, mówi¹ca
o ich fa³szowaniu, znajduj¹c siê w materia³ach SO Jesieñ 70 (s. 213215).
Obecnoæ dokumentów w aneksach sama w sobie t³umaczy koniecznoæ ich
umieszczenia i powo³ywania siê na nie w narracji. Jak siê wydaje, maj¹ one
na celu zbijanie argumentów krytyków, zarzucaj¹cych autorom ksi¹¿ki, i¿
w swych badaniach wykroczyli oni poza ramy czasowe roku 1990.
Wprawdzie trzeba przyznaæ, ¿e gdzieniegdzie w pracy ginie granica miêdzy histori¹ a publicystyk¹, zw³aszcza w drugiej czêci ksi¹¿ki, gdzie przeledzono proces tuszowania niszczenia akt Wa³êsy, jednak wydaje siê, ¿e nie
umniejsza to naukowoci ca³ej pracy, ale czyni j¹ jeszcze ciekawsz¹. Od
strony warsztatowej solidna kwerenda, trafne pytania badawcze, celne odpowiedzi, umo¿liwi³y odtworzenie faktów sprzed lat i obna¿enie mechanizmów
niszczenia dowodów historycznych. Pewnymi minusami pracy s¹ te¿ liczne powtarzane w ksi¹¿ce w¹tki, co mo¿e wynikaæ z chêci pewnego asekurowania siê
autorów i podawania do ka¿dego ³ami¹cego tabu wydarzenia licznych  przywo³ywanych ju¿ wczeniej przyk³adów i odniesieñ do róde³ historycznych.
Reasumuj¹c nale¿y stwierdziæ, i¿ ukaza³a siê ksi¹¿ka bardzo ciekawa i
potrzebna. Jest w pe³ni zrozumia³e, ¿e wydanie tej pracy musia³o siê odbiæ
szerokim echem w ca³ym kraju. Jednak dyskusja nad ksi¹¿k¹  momentami
bardzo emocjonalna  nie wnios³a zbyt wielu nowych wartoci, poniewa¿
zdecydowanie dominowa³y w niej argumenty niemerytoryczne. Jest tak¿e
rzecz¹ znamienn¹, i¿ historycy, którzy niekiedy zg³aszali nawet pewne uwagi
krytyczne do pracy autorstwa S³awomira Cenckiewicza i Piotra Gontarczyka,
niemal zgodnie podkrelali, ¿e autorzy oparli swoje wnioski na solidnej bazie
ród³owej, a praca pt. SB a Lech Wa³êsa. Przyczynek do biografii w najwy¿szym stopniu spe³nia standardy naukowoci.
Pawe³ Piotr Warot
(Olsztyn)
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Maria Bieniek, Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, Olsztyn 2007, ss. 271.
W okresie miêdzywojennym i czasach PRL studenci historii mieli mo¿liwoæ uczenia siê z dobrych podrêczników metodyki/dydaktyki historii, poczynaj¹c od 1928 r., kiedy Hanna Pohoska napisa³a Dydaktykê historii, poprzez
Metodyki nauczania historii Czes³awa Szybki i Tadeusza S³owikowskiego
wydane w latach 60. ubieg³ego wieku, czy pracê zbiorow¹ pod redakcj¹ Czes³awa Majorka Metodyka nauczania historii w szkole podstawowej, wydan¹
w 1988 r. Podrêczniki tego przedmiotu, mimo treci nieprzemijaj¹cych
w edukacji historycznej, szybko siê dezaktualizowa³y. Tak jest do dnia dzisiejszego  przychodzi nowe pokolenie dydaktyków, ma nowe podejcie do
edukacji i propaguje nowe sposoby nauczania, tym bardziej ¿e edukacja historyczna równie¿ ulega ci¹g³ym przemianom.
W roku 1993 ukaza³a siê kolejna praca pod tytu³em Dydaktyka historii
autorstwa Jerzego Maternickiego, Czes³awa Majorka i Adama Suchoñskiego.
Szybko zosta³a uznana za podrêcznik typowo akademicki i chêtnie polecana
by³a jako podstawa do egzaminów z dydaktyki historii, tym bardziej ¿e przera¿a³a zakresem szczegó³owych informacji przekazywanych w sposób naukowy, pisanych jêzykiem trudnym i ma³o przystêpnym dla m³odych ludzi,
a nawet dla dowiadczonych nauczycieli. Autorzy, profesorowie z wielkim
dorobkiem naukowym, nie byli w stanie przybli¿yæ studentom nowoczesnych,
aktywizuj¹cych metod nauczania. Nie poruszyli te¿ wielu w¹tków z podstawowej, metodycznej pracy z uczniami. Ale chyba taki by³ zamiar tej pracy,
gdy¿  jak pisano we wstêpie  Przedmiotem zainteresowania dydaktyków
historii jest dzi nie tylko szkolna edukacja historyczna, badaj¹ oni tak¿e
inne formy upowszechniania wiedzy o przesz³oci. Chodzi m.in. o ods³oniêcie
mechanizmów spo³ecznej recepcji wiedzy historycznej, o ukazanie z³o¿onego
procesu kszta³towania siê kultury i wiadomoci historycznej spo³eczeñstwa.
[...] Z poszerzaniem pola badawczego ³¹czy siê cile proces unaukowienia
dydaktyki historii, doskonalenia jej metod badawczych, aparatury pojêciowej
itp.1 Ukaza³y siê dwa nak³ady tej pozycji i dalej nie by³a ona ju¿ wznawiana.
Zaraz po reformie szkolnej zaczêto pisaæ quasi-podrêczniki, które jednak nie
przyjê³y siê w ca³ej Polsce do nauczania dydaktyki historii2. Dopiero w 2004 r.
ukaza³a siê Wspó³czesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, pod red. J. Maternickiego. Ogó³em 337 hase³ na 470 stronach
i 31 autorów, prawie wszyscy znani i szanowani dydaktycy polscy3. Praca
1

J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoñski, Dydaktyka historii, Warszawa 1994, s. 5.
Edukacja historyczna w reformowanej szkole. Za³o¿enia metodyczne, red. A. Zielecki,
Kraków 2000; Edukacja historyczna w zreformowanej szkole. Propozycje rozwi¹zañ praktycznych, red. A. Zielecki, Kraków 2000.
3 M. Bieniek umieci³a w encyklopedii kilka hase³/artyku³ów: Analiza SWOT, Drzewo
decyzyjne, Gry dydaktyczne, Metaplan, Podrêcznik szkolny historii, Schemat dydaktyczny,
rodki symboliczne.
2
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bardzo dobrze przygotowana redakcyjnie, na wysokim poziomie merytorycznym. Niestety, jak ka¿da encyklopedia niesamowicie trudna do korzystania
na zajêciach.
Ci¹gle trzeba by³o uzupe³niaæ obowi¹zuj¹ce podrêczniki dodatkowymi
artyku³ami z Wiadomoci Historycznych i prac zbiorowych. Bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e rodowisko dydaktyków jest bardzo prê¿ne i co roku, lub
nawet czêciej, organizuje ogólnopolskie konferencje z drukowanymi materia³ami, nowych publikacji dydaktycznych wydaje siê bardzo du¿o. Niestety,
interesuj¹ce artyku³y dotykaj¹ce czêsto problemów bardzo szczegó³owych
i praktycznych rozwi¹zañ metodycznych, s¹ trudno dostêpne, bowiem nie
ka¿da biblioteka, nawet uniwersytecka, je posiada. Mimo ¿e pewne inicjatywy podrêcznikowe powsta³y w innych rodowiskach Polski, to jednak studenci historii w Olsztynie wci¹¿ nie mieli porz¹dnej bazy do studiowania tego
przedmiotu.
Maria Bieniek wpisa³a siê w nurt publikacji powiêconych edukacji
i dydaktyce historii w 2007 r. Autorka jest osob¹ jak najbardziej kompetentn¹  wychowanka prof. Ma³gorzaty Szostakowskiej, absolwentka Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie, wieloletnia nauczycielka w szkole æwiczeñ
WSP  Szkole Podstawowej nr 24, a nastêpnie Gimnazjum nr 7 w Olsztynie,
nauczyciel dyplomowany, za dzia³alnoæ owiatow¹ odznaczona m.in. Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od 1992 r.
Maria Bieniek zatrudniona by³a w Zak³adzie Dydaktyki Historii WSP, a od
1999 r. w Instytucie Historii i Stosunków Miêdzynarodowych Uniwersytetu
Warmiñsko-Mazurskiego, w którym pracuje do dzi. Od samego pocz¹tku
prowadzi zajêcia z dydaktyki historii, opiekuje siê praktykami ci¹g³ymi
i ródrocznymi, od kilku lat prowadzi wyk³ady z tego przedmiotu i egzaminuje studentów. Po przejciu prof. Szostakowskiej na emeryturê sprawuje opiekê merytoryczn¹ i metodyczn¹ nad edukacj¹ studentów w zakresie dydaktyki historii, utrzymuj¹c sta³y kontakt z Centrum Kszta³cenia Nauczycieli przy
Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim oraz Kierownikiem Praktyk na Wydziale Humanistycznym.
Jednoczenie Maria Bieniek prowadzi systematyczne badania naukowe
w zakresie edukacji m³odzie¿y i publikuje swoje osi¹gniêcia badawcze. Pracê
doktorsk¹ powiêci³a Obudowie dydaktycznej polskich podrêczników historii
w latach 179519144. Uczestniczy³a w wielu konferencjach i og³osi³a drukiem
szereg prac zarówno samodzielnie5, jak i we wspó³autorstwie6. Specjalizuje
4 Promotor  J. Maternicki, ukaza³a siê drukiem w Wydawnictwie Uniwersyteckim
w Olsztynie 2001 r.
5 Por. np. Próby unowoczenienia obudowy dydaktycznej polskich podrêczników historii
w XIX w., w: Przesz³oæ w szkole przysz³oci, red. J. Walczak i A. Zielecki, Czêstochowa 1997,
s. 249262; Lekcja powtórzeniowa w klasie VI, ,,Wiadomoci Historyczne 1997, nr 5, s. 293301;
Mapki historyczne w polskich podrêcznikach historii pierwszej po³owy XIX wieku, ,,Zeszyty
Naukowe WSP w Olsztynie. Prace Historyczne 1998, z. 2, s. 8897; Merytoryczne, dydaktyczne
i techniczne aspekty ilustracji w polskich podrêcznikach historii okresu 18641914, w: Historia.
Poznanie i przekaz, red. B. Jakubowska, Rzeszów 2000, s. 213225; Materia³ kartograficzny
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siê w rodkach dydaktycznych i testach osi¹gniêæ szkolnych, jest tak¿e nieocenionym praktykiem, który potrafi ³¹czyæ wiedzê merytoryczn¹ z umiejêtnoci¹ dotarcia do uczniów i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach metodycznych na lekcji.
Podrêcznik Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia sk³ada siê z szeciu
rozdzia³ów, w obrêbie których wydzielone s¹ podrozdzia³y i mniejsze czêci.
Przejrzysta struktura u³atwia poruszanie siê i przyswajanie wiedzy. Autorka
omawiaj¹c niektóre problemy odwo³uje siê do informacji z innych rozdzia³ów,
co u³atwia czytaj¹cym integracjê zdobywanej wiedzy. Podtytu³ Wybrane zagadnienia usprawiedliwia dobór treci, które skupi³y siê g³ównie na obszarach niezbêdnych w praktyce szkolnej. Podrêcznik nie obejmuje wiêc problemów dobrze ju¿ opracowanych przez wybitnych specjalistów z zakresu historii historiografii i metodologii historii, jak chocia¿by powi¹zañ dydaktyki
historii z innymi dziedzinami wiedzy, badañ nad edukacj¹ historyczn¹, zakresu i uk³adu treci przekazywanych uczniom, roli prawdy w historii itp.
Tym samym autorka nie uwzglêdni³a wa¿nych z punktu widzenia to¿samoci
m³odzie¿y zagadnieñ edukacji regionalnej. Nie mo¿na jednak czyniæ z tego
zarzutu, bowiem chc¹c omówiæ i przeanalizowaæ wszystkie problemy wspó³czesnej dydaktyki historii, trzeba by napisaæ kilka tomów podrêcznika, a nie
o to przecie¿ chodzi, tym bardziej ¿e treci pominiête przez autorkê s¹ ju¿
opracowane i nie trac¹ na aktualnoci.
Podrêcznik zaczêto od rozdzia³u powiêconego celom edukacji historycznej. W sposób jasny i czytelny, bez zbêdnych rozwa¿añ teoretycznych, Autorka przedstawi³a m.in. czynniki determinuj¹ce cele nauczania historii, modele
kszta³cenia historycznego, systematykê celów, sposoby ich formu³owania, ró¿ne taksonomie i operacjonalizacjê. Bardzo obszerny rozdzia³ drugi (ss. 86)
powiêcony zosta³ rodkom dydaktycznym. W klarowny sposób zosta³y ujête
rodki symboliczne, pogl¹dowe, s³owno-tekstowe i audiowizulane. W odrêbnym podrozdziale omówiono rolê komputera i internetu w edukacji historycznej.
Do ka¿dej grupy rodków autorka podaje definicje, typologie, role
i funkcje, graficzne przyk³ady, formy pracy z uczniami. Kolejny rozdzia³ dotyczy
kszta³towania pojêæ historycznych. Wyodrêbniono w nim typologie pojêæ, sposoby
ich kszta³towania oraz æwiczenia w operowaniu pojêciami historycznymi.
w polskich podrêcznikach historii doby miêdzypowstaniowej (18311863), ,,Echa Przesz³oci, t. 2,
2001, s. 199208; Kartografia historyczna w polskich podrêcznikach historii (17951863), w:
Historia. Spo³eczeñstwo. Wychowanie, red. J. Maternicki, M. Hoszowsk, P. Sier¿êga, Rzeszów
2003, s. 124-136; Przegl¹d metod i technik kszta³cenia historycznego w gimnazjum w dobie
reformy systemu edukacyjnego, Echa Przesz³oci, t. 5, 2004, s. 247278.
6 Por. np. Bloki æwiczeniowo-powtórzeniowe w podrêcznikach historii dla gimnazjum jako
rodek kszta³towania wielostronnej aktywnoci uczniów, w: Nauczanie blokowe i zintegrowane
przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole, red. T. Jaworski, B. Burda, M. Szymczak, Zielona Góra 2002, s. 331339; Przez tysi¹clecia i wieki. Poradnik dla nauczyciela
i program nauczania w gimnazjum. Historia, kl. 1, Warszawa 2002; Historia. Sprawdziany dla
gimnazjalistów, kl. 13, Warszawa 2002; Przez tysi¹clecia i wieki. Scenariusze lekcji. Karty
pracy. Sprawdziany. Krzy¿ówki. Historia, kl. 1, Gimnazjum, Warszawa 2005.
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Nastêpny rozdzia³ (ss. 71) powiêcony zosta³ metodom i technikom
kszta³cenia historycznego. Przez lata panowa³a wród dydaktyków historii
dowolnoæ w nazywaniu nowych metod, technik czy strategii nauczania. Poniewa¿ by³y to okrelenia albo dos³ownie t³umaczone z jêzyków obcych (najczêciej angielskiego), albo te¿ nazywane dowolnie przez nauczyciela lub
dydaktyka, który dan¹ metodê wprowadzi³ w praktyce szkolnej i upowszechni³ przez publikacjê na przyk³ad w Wiadomociach Historycznych, materia³ach pokonferencyjnych czy broszurach wydawanych przez orodki metodyczne (doskonalenia nauczycieli). Tak spopularyzowana metoda/technika/strategia by³a nastêpnie wykorzystywana przez nauczycieli-praktyków, którzy tworzyli dalsze jej modyfikacje, t³umacz¹c po swojemu i podaj¹c przyk³ady
konkretnych lekcji. Czêsto te¿ pierwsze publikacje, dotycz¹ce metod aktywizuj¹cych, dezaktualizowa³y siê po paru latach. Przyk³adem na to s¹ chocia¿by teksty dotycz¹ce dramy7. Ogromnym wk³adem autorki podrêcznika do
dziejów edukacji historycznej jest usystematyzowanie zagadnieñ zwi¹zanych
z metodami aktywizuj¹cymi, których w podrêczniku omówiono ponad 40 (sic!).
Poruszanie siê przez studentów w tym g¹szczu nowych metod i technik
kszta³cenia, odpowiednie ich nazwanie i opracowanie metodyczne do tej pory
by³o bardzo utrudnione. Studenci mieli problem z dotarciem do odpowiedniej
literatury, a co zatem idzie, metodycznym przeanalizowaniem kilkunastu
chocia¿by aktywizuj¹cych metod.
Kolejny rozdzia³ powiêcony zosta³ lekcji historii. Autorka poda³a zalety
i wady systemu klasowo-lekcyjnego, typy i ogniwa lekcji, a tak¿e wymieni³a
wewnêtrzne i zewnêtrzne czynniki wspó³tworz¹ce lekcjê. Dla przyk³adu Maria Bieniek wybra³a trzy tematy lekcji z klasy I gimnazjum i poda³a przyk³adowe konspekty/scenariusze lekcji. Ostatni rozdzia³ pracy dotyczy zasad
i sposobów konstruowania testów osi¹gniêæ szkolnych. Po czêci teoretycznej
Autorka przytacza kilka przyk³adów na ka¿dy rodzaj zadania testowego (np.
otwarte, zamkniête, z luk¹, wielokrotnego wyboru, itd.), co zdecydowanie
u³atwia czytaj¹cym zrozumienie zagadnienia i uczy konstruowania podobnych zadañ.
Najwiêcej uwag mam do fragmentu powiêconego konstrukcji lekcji historii. Otó¿ Autorka zas³aniaj¹c siê innymi opiniami, wymiennie u¿ywa terminu scenariusz i konspekt. Kiedy uczono nas, ¿e konspekt jest rozwiniêciem scenariusza (planu) lekcji i ma bardzo rozbudowan¹ postaæ. W konspekcie nale¿y uwzglêdniæ ogniwo lekcji, czas, czynnoci nauczyciela
i uczniów, czêsto tak¿e realizowany w danym momencie standard kszta³cenia, a tak¿e wpisywaæ dok³adnie zadawane pytania i kierowane do uczniów
polecenia. Pomijam ju¿ fakt, ¿e najczytelniejsz¹ form¹ konspektu by³a za7 Por. P. Trojañski, Drama w nauczaniu historii, Wiadomoci Historyczne 1995, nr 5,
s. 286295. Na tê pozycjê powo³ujê siê w swojej publikacji, choæ ju¿ dzisiaj taki podzia³ dramy
jest nieaktualny. Zob. I. Lewandowska, Scenariusze lekcji historii. Staro¿ytnoæ  Odrodzenie,
Ustroñ 2003, s. 1820.
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wsze tabela pokazuj¹ca, co w danym momencie lekcji robi nauczyciel, a co
uczniowie, jaka jest wówczas stosowana metoda, jaki rodek dydaktyczny
i ile czasu zajmuje ten fragment lekcji. Rozumiem, ¿e niezbyt lubiane przez
studentów tabelki zosta³y zaniechane tak¿e przez Autorkê podrêcznika, ale
dlaczego w rozpisanych konspektach Maria Bieniek nie uwzglêdni³a omawianych wczeniej ogniw lekcji? Ponadto w pracy podano trzy konspekty zapisane w ten sam sposób, chocia¿ Autorka podaje wczeniej, ¿e niektórzy dydaktycy preferuj¹ model lansowany przez KREATOR-a, inni za (m.in. autorka
niniejszej recenzji) model tradycyjny, tzn. w tabeli. Rozpisanie trzech konspektów na trzy ró¿ne sposoby pokazywa³oby jak bardzo dydaktyka historii
jest ró¿norodna i dawa³oby wiêcej mo¿liwoci prowadz¹cym zajêcia, a tak¿e
samym studentom. Ponadto mi³onicy dziejów najnowszych nie znajd¹
w recenzowanej pracy wielu przyk³adów z XX w., a okres powojenny zosta³
zupe³nie pominiêty. Niezbyt dok³adnie zosta³y te¿ wyjanione mapy indukcyjne (s. 37), plany (s. 43), scenki improwizowane i improwizacyjne (s. 158) czy
piramida priorytetów (s. 178).
Do zalet podrêcznika nale¿y niew¹tpliwie jego przystêpny jêzyk, wieloæ
przyk³adów z w³asnej pracy dydaktycznej Autorki oraz z arkuszy egzaminacyjnych, bardzo bogata literatura uzupe³niaj¹ca i cytowana. Maria Bieniek
systematycznie wyjania trudne pojêcia, które wystêpuj¹ w dokumentach
owiatowych, ustawach czy programach, a przez studentów s¹ trudne do
przyswojenia. Ponadto Autorka podaje kilka funkcjonuj¹cych terminów na to
samo zjawisko, co z kolei u³atwia rozumienie tekstów pisanych przez ró¿nych
autorów, a dotycz¹cych tych samych problemów (np. s. 12, 34). Godne podkrelenia jest tak¿e szczegó³owe omówienie sposobu interpretacji róde³ ikonograficznych (s. 55-64), które u³atwi przysz³ym nauczycielom stosowanie tego
rodka dydaktycznego w pracy z uczniami. Ten fragment podrêcznika poleciæ
mo¿na równie¿ studentom, którzy nie zamierzaj¹ zostaæ nauczycielami, wiêc
nie uczêszczaj¹ na zajêcia z dydaktyki historii, ale interpretuj¹ ikonografiê
epoki na zajêciach z innych przedmiotów lub w pracy seminaryjnej.
Ksi¹¿ka zosta³a starannie wydana, ma przejrzysty uk³ad, a zastosowane
grafiki, wykresy i tabele systematyzuj¹ oraz porz¹dkuj¹ nie³atw¹ wiedzê.
Podrêcznik, mimo jego dydaktycznych walorów, nie jest ksi¹¿k¹ ³atw¹ do
czytania. Jest swego rodzaju przewodnikiem metodycznym dla studentów
i nauczycieli, którzy znajd¹ w nim z jednej strony podstawê naukow¹ wraz
z literatur¹ uzupe³niaj¹c¹, z drugiej za wiele praktycznych wskazówek do
w³asnej pracy dydaktycznej. Szkoda tylko, ¿e Autorka  w ca³ej swojej
skromnoci  nazywa tê publikacjê skryptem. Skrypt jest to publikacja
wydawana w ma³ym nak³adzie (najczêciej przez uczelniê) przeznaczona dla
w¹skiego grona odbiorców (zazwyczaj studentów). W tym kontekcie wyjaniæ nale¿y, ¿e recenzowana praca wykorzystywana mo¿e byæ zarówno przez
dydaktyków, doradców metodycznych i nauczycieli historii w ca³ej Polsce,
jest bowiem prac¹ uniwersaln¹, a nie przeznaczon¹ tylko do przedmiotów
prowadzonych wy³¹cznie na naszym uniwersytecie.
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Wiemy ju¿, ¿e podrêcznik Marii Bieniek jest polecany studentom historii
na Uniwersytecie Warszawskim, co daje pewnoæ, ¿e nie bêdzie zalega³ na
wydawniczych pó³kach i niew¹tpliwie podniesie rangê Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego i dydaktyki historii jako przedmiotu nauczania. Nale¿y
jednak pamiêtaæ, ¿e dydaktyka historii ci¹gle ewoluuje, powstaj¹ nowe dzie³a8, a dopiero przysz³e pokolenia bêd¹ mog³y oceniæ ich rzeczywist¹ wartoæ
i przydatnoæ w edukacji historycznej.
Izabela Lewandowska
(Olsztyn)

8 A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007; E. Chor¹¿y, D. Konieczka-liwiñska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008.
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Prof. dr hab. Wojciech Wrzesiñski
Senat Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie 27 kwietnia
2007 r. podj¹³ uchwa³ê w sprawie wszczêcia postêpowania o nadanie tytu³u
doktora honoris causa prof. dr. hab. Wojciechowi Wrzesiñskiemu. Funkcjê
promotora Senat powierzy³ prof. dr. hab. Stanis³awowi Achremczykowi, natomiast ocenê zasadnoci wniosku recenzentom: prof. dr. hab. Stanis³awowi
Niciei z Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr. hab. Jackowi Staszewskiemu
z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu i prof. dr. hab. Henrykowi
Samsonowiczowi z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Uroczyste nadanie
tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego odby³o
siê 1 padziernika 2007 r.
Wojciech Wrzesiñski urodzi³ siê 4 padziernika 1934 r. w miejscowoci
Krzywos¹dz k. Ciechocinka. Gimnazjum Ksiê¿y Salezjanów ukoñczy³ w Aleksandrowie Kujawskim. Studia historyczne podj¹³ na Uniwersytecie Miko³aja
Kopernika w Toruniu, które w 1955 r. ukoñczy³ zdobywaj¹c stopieñ magistra.
W tym te¿ roku przyby³ do Olsztyna i tu otrzyma³ pracê w Archiwum Wojewódzkim. £¹czy³ j¹ z badaniami naukowymi. Efektem by³y publikacje i uzyskany w 1962 r. stopieñ doktorski na podstawie dysertacji: Ruch polski na
Warmii, Mazurach i Powilu w latach 19201939. Przez dziesiêæ lat pobytu
i pracy w Olsztynie Wojciech Wrzesiñski aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu naukowym, m.in. bra³ udzia³ w powstaniu Orodka Badañ Naukowych im.
Wojciecha Kêtrzyñskiego (1963), a w 1984 r. zosta³ prezesem Rady Naukowej
Orodka. Równie¿ od 1984 r. kierowa³ prac¹ redakcyjn¹ kwartalnika Komunikaty Mazursko-Warmiñskie. Po wyjedzie w 1965 r. z Olsztyna zwi¹za³ siê
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z Uniwersytetem Wroc³awskim. Tam w latach 19721974 by³ dziekanem
Wydzia³u Filozoficzno-Historycznego, a w latach 19901995 prorektorem
i rektorem tej uczelni. Profesor W. Wrzesiñski jest znawc¹ XIX i XX-wiecznych dziejów Warmii i Mazur i stosunków polsko-niemieckich w czasach
najnowszych. Jest autorem wielu prac naukowych, wypromowa³ kilkudziesiêciu doktorów. W latach 19972003 pe³ni³ funkcjê prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Ks. Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz
Senat Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie 9 maja 2008 r.
podj¹³ uchwa³ê w sprawie wszczêcia postêpowania o nadanie tytu³u doktora
honoris causa ksiêdzu kardyna³owi Stanis³awowi Dziwiszowi. Funkcjê promotora Senat powierzy³ ks. prof. dr. hab. W³adys³awowi Nowakowi, natomiast ocenê zasadnoci wniosku recenzentom: ks. prof. dr. hab. Janowi Maciejowi Dyduchowi z Papieskiej Akademii Teologicznej, ks. prof. dr. hab.
W³adys³awowi Kaczyñskiemu z Rzymu, ks. prof. dr. hab. Jerzemu Bagrowiczowi z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. W promowaniu tego¿
doktoratu udzia³ wziê³y trzy wydzia³y: Humanistyczny, Nauk Spo³ecznych
i Sztuki oraz Teologii.
Uroczyste nadanie tytu³u doktora honoris causa Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego odby³o siê 3 lipca 2008 r.
Ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz urodzi³ siê 27 kwietnia 1939 r. w Rabie
Wy¿nej, k. Rabki. Jego rodzicami byli Stanis³aw i Zofia z domu Bielarczyk.
Po ukoñczeniu Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowym Targu, w 1957 r. wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego w Krakowie. wiêcenia kap³añskie przyj¹³ 23 czerwca 1963 r. w katedrze wawelskiej z r¹k biskupa Karola
Wojty³y. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej kardyna³ Wojty³a powo³a³ go
na stanowisko sekretarza. W 1981 r. uzyska³ stopieñ doktora teologii na
Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Wybór kardyna³a Wojty³y na
Stolicê Piotrow¹ 16 padziernika 1978 r. zmieni³ ¿ycie ksiêdza Stanis³awa
Dziwisza. Papie¿ Jan II powo³a³ go bowiem na stanowisko osobistego sekretarza, funkcjê tê kardyna³ pe³ni³ do koñca ¿ycia papie¿a, do 2 kwietnia 2005
r. Ks. Stanis³aw Dziwisz w 1998 r. zosta³ mianowany biskupem tytularnym
San Leone i drugim prefektem Domu Papieskiego Kurii Rzymskiej, odpowiedzialnym za organizacjê audiencji i spotkañ z papie¿em. W 2003 r. otrzyma³
godnoæ arcybiskupa. Po mierci Jana Paw³a II papie¿ Benedykt XVI ustanowi³ ks. Dziwisza metropolit¹ krakowskim, a 24 marca 2006 r. kardyna³em.
Z inicjatywy ks. kardyna³a Dziwisza zosta³o powo³ane w Krakowie £agiewnikach Centrum Jana Paw³a II Nie lêkajcie siê jako orodek pamiêci o papie¿u Polaku, ale te¿ jako orodek upowszechniania i rozwijania nauczania
papieskiego. Publikacje ks. kardyna³a pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ stosunek
Jana Paw³a II do wielu problemów i spraw Kocio³a powszechnego, a tak¿e
stosunek do wielu problemów dotykaj¹cych spo³eczeñstwa prze³omu XX
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i XXI w. Za 26 lat pos³ugi u boku Jana Paw³a II, za wiele podejmowanych
inicjatyw, m.in. na rzecz kultury i nauki ks. Dziwisz zosta³ uhonorowany
wieloma godnociami, przez wiele orodków zagranicznych, jak i polskich.
3 lipca 2008 r. najwy¿szym akademickim tytu³em uhonorowa³ kardyna³a
Dziwisza Uniwersytet Warmiñsko- Mazurski w Olsztynie.

KOLOKWIA HABILITACYJNE
W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
Dr TOMASZ STRZE¯EK, Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym  mobilizacja i podstawy funkcjonowania
w wojnie, Olsztyn 2006.
W pracy ukazany zosta³ codzienny byt polskiej kawalerii w czasie powstania listopadowego. Autor omawia proces mobilizacji, jaki trwa³ od grudnia 1830 r. do wrzenia 1831 r., dzia³ania w³adz i spo³eczeñstwa w celu
stworzenia kawalerii powstañczej oraz utrzymania jej przez okres wojny.
Inne problemy, jakimi zaj¹³ siê autor, to proces przekszta³cenia kawalerii
czasu pokoju w kawaleriê czasu wojny, wp³yw stosunków spo³ecznych, potencja³u gospodarczego kraju i postaw spo³eczeñstwa oraz armii wobec powstania i wojny na efektywnoæ mobilizacji. Ponadto przedstawi³ strukturê organizacyjn¹ armii i miejsce, jakie zajmowa³a w niej kawaleria, jej uzbrojenie,
wyposa¿enie, szkolenie oddzia³ów, a tak¿e ¿ywienie ludzi i koni. Praca liczy
559 stron, 77 tabel, s³ownik terminów, indeks oddzia³ów i osób. Powy¿sza
rozprawa by³a podstaw¹ w staraniach o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych.
Kolokwium odby³o siê 18 grudnia 2007 r. na Wydziale Humanistycznym
UWM w Olsztynie. Recenzenci: prof. dr hab. Wies³aw Caban, Akademia
wiêtokrzyska; dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM w Olsztynie; prof. dr
hab. S³awomir Kalembka, UMK w Toruniu; prof. dr hab. Lech Trzeciakowski,
UAM w Poznaniu.
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Dzia³ania wojenne w rejonie Olsztyna w
epoce napoleoñskiej.
Rada Wydzia³u przyjê³a kolokwium habilitacyjne i wyk³ad i podjê³a
uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr JANUSZ HOCHLEITNER, Obrzêdy doroczne w kulturze ch³opskiej Warmii po³udniowej w XVIXVIII wieku, Olsztyn 2006.
W pracy ukazany zosta³ jeden z aspektów kultury ludowej Warmii po³udniowej XVIXVIII w., mianowicie doroczne obrzêdy warmiñskie o charakterze uroczystym. Autor podj¹³ siê okrelenia czynników, które kszta³towa³y
spo³eczny i mentalny obraz tzw. polskiej Warmii, gdy¿  jak pisze  dzieje
Warmii w badanym okresie by³y wpisane w pograniczny charakter codzien-
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nej egzystencji ch³opów, gdzie na przestrzeni stuleci dochodzi³o do stykania
siê rozmaitych grup ludzi, nios¹cych ze sob¹ odmienne tradycje, ró¿ne systemy wartoci, jêzyki czy dialekty.
Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 13 maja 2008 r. na Wydziale
Humanistycznym UWM w Olsztynie. Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Dygda³a, UMK w Toruniu; dr hab. Wojciech £ysiak, prof. UWM w Olsztynie;
prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliñski, UAM w Poznaniu; prof. dr hab.
W³adys³aw Serczyk, Uniwersytet Rzeszowski.
Temat wyk³adu habilitacyjnego: wiêty Jan Nepomucen jako bohater kulturowy.
Rada Wydzia³u Humanistycznego przyjê³a kolokwium habilitacyjne i wyk³ad oraz podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr KRZYSZTOF NAROJCZYK, Budowa badawcza baz danych
w oparciu o historyczne ród³a statystyczne oraz Sund. Pakiet badawczy  Sound. Research package, v. 2.0., Olsztyn 2005.
Praca stanowi próbê sformu³owania na podstawie badañ empirycznych
uogólnionych podstaw teoretycznych budowy badawczych baz danych
w oparciu o statystyczne ród³a historyczne. Okrelono w niej minimalne
standardy poprawnoci stosowania poszczególnych narzêdzi i metod komputerowych. Budowa badawczej bazy danych sk³ada siê zasadniczo z dwu faz:
1) opracowania modelu teoretycznego ca³ego systemu; 2) budowy modelu
implementacyjnego w celu weryfikacji przyjêtych za³o¿eñ teoretycznych. Materia³ empiryczny do badañ stanowi³y Tabele C³a Sundzkiego. Praktyczn¹
egzemplifikacj¹ uzyskanych w wyniku badañ wyników jest wydana na
CD-ROM badawcza baza danych  SUND  pakiet badawczy. Jest to elektroniczne narzêdzie do badañ handlu morskiego krajów ba³tyckich z Europ¹ Zachodni¹ i wiatem. Zawiera dane z duñskich rejestrów celnych dotycz¹ce ruchu statków i towarów w Cieninie Sund w latach 15571783 oraz zintegrowane oprogramowanie sortuj¹co-analityczne. Istotn¹ w³aciwoci¹ pakietu
jest mo¿liwoæ natychmiastowej wizualizacji wyekstrahowanych z bazy danych, co pozwala ledziæ ich dynamikê, strukturê oraz wzajemne korelacje.
Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 10 czerwca 2008 r. na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie. Recenzenci: dr hab. Micha³ Kopczyñski, Uniwersytet Warszawski; prof. dr hab. Bohdan Ryszewski, em. prof.
UWM w Olsztynie; dr hab. Cezary Kuklo, Uniwersytet w Bia³ymstoku;
dr hab. Marek Górny, Uniwersytet Wroc³awski
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Wizualizacja danych w badaniach historycznych.
Rada Wydzia³u Humanistycznego przyjê³a kolokwium habilitacyjne i wyk³ad oraz podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie historia
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EGZAMINY DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE HISTORIA
W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008
Mgr ANNA ¯EGLIÑSKA, Archiwum Finckensteinów.
Promotor: prof. dr hab. Bohdan Ryszewski, em. prof. UWM w Olsztynie.
Recenzenci: dr hab. Kazimierz £atak CRL, prof. UKSW w Warszawie;
prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk, prof. zw. UWM w Olsztynie.
Obrona pracy doktorskiej mgr Anny ¯egliñskiej odby³a siê w dniu
16 padziernika 2007 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr TOMASZ GAJOWNIK, Dzia³alnoæ polskiego wywiadu na Litwie w latach 19211939.
Promotor: prof. dr hab. Jan Sobczak, em. prof. UWM w Olsztynie. Recenzenci: prof. dr hab. Waldemar Rezmer, UMK w Toruniu; prof. dr hab. Marek
Jab³onowski, Uniwersytet Warszawski.
Obrona pracy doktorskiej mgr. Tomasza Gajownika odby³a siê w dniu
8 kwietnia 2008 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr RAFA£ LEKIEWICZ, Wojskowy S¹d Rejonowy w Poznaniu
(19451955). Procesy archiwotwórcze.
Promotor: prof. dr hab. Bohdan Ryszewski, em. prof. UWM w Olsztynie.
Recenzenci: prof. dr hab. Bogus³aw Polak, Politechnika Koszaliñska; dr hab.
Krzysztof Szwagrzyk, IPN we Wroc³awiu.
Obrona pracy doktorskiej mgr. Rafa³a Lekiewicza odby³a siê w dniu
16 czerwca 2008 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr MARIA EL¯BIETA KORYBUT-MARCINIAK, Dobroczynnoæ
w Wilnie w I po³owie XIX wieku.
Promotor: dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM w Olsztynie. Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Kulak, Uniwersytet Wroc³awski; prof. dr hab. Wies³aw Caban, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
Obrona pracy doktorskiej mgr Marii El¿biety Korybut-Marciniak odby³a
siê w dniu 16 czerwca 2008 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr JERZY MAREK £APO, Stanowiska archeologiczne i miejsca
o znaczeniu historycznym na dawnym pograniczu galindzko-jaæwieskim w wiadomoci Mazurów (XVI w.-I po³owa XX w.).
Promotor: prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk, prof. zw. UWM w Olsztynie. Recenzenci: prof. dr hab. Janusz Ma³³ek, UMK w Toruniu; dr hab. Wojciech £ysiak, prof. UWM w Olsztynie.
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Obrona pracy doktorskiej mgr. Marka Jerzego £apo odby³a siê w dniu 20
czerwca 2008 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

Tomasz Gajownik

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

RÓD£A DO DZIEJÓW POLSKO-LITEWSKIEJ
RYWALIZACJI WYWIADOWCZEJ
W DWUDZIESTOLECIU MIÊDZYWOJENNYM XX WIEKU
(W ZASOBIE LITEWSKIEGO CENTRALNEGO
ARCHIWUM PAÑSTWOWEGO W WILNIE)
Dzieje polsko-litewskich stosunków politycznych w okresie miêdzywojennym XX w. obfitowa³y w wiele niespodziewanych wydarzeñ i zwrotów. Zarówno spotkania na niwie dyplomatycznej na arenie miêdzynarodowej, jak
i nieformalne dwustronne kontakty nios³y za sob¹ nadzieje na unormowanie
niecodziennej, nawet jak na ówczesne uwarunkowania geopolityczne w Europie, sytuacji dwóch s¹siaduj¹cych ze sob¹ pañstw. W obliczu nieuregulowanych stosunków miêdzypañstwowych wa¿n¹ rolê w pozyskiwaniu informacji
na temat s¹siedniego pañstwa odgrywa³y dzia³ania nieformalne, zakulisowe.
W tym celu obie strony wykorzystywa³y, na szerok¹ skalê, s³u¿by wchodz¹ce
w sk³ad ministerstw spraw zagranicznych oraz s³u¿by specjalne, zarówno
wojskowe, jak i cywilne.
Wytworzona w tym okresie dokumentacja aktowa zawiera³a nie tylko
wyniki prac s³u¿b wywiadowczych w postaci licznych analiz i syntez w odniesieniu do szerokiego spektrum ¿ycia politycznego, spo³ecznego i gospodarczego obu krajów, lecz tak¿e materia³y ewidencyjne agentur polskiego i litewskiego wywiadu. St¹d sta³a siê celem poszukiwañ, w okresie II wojny wiatowej, niemieckich i sowieckich organów kontrwywiadowczych. Strona polska
czêæ dokumentacji zniszczy³a, czêæ zdo³ano wywieæ z kraju, jednak wiêkszoæ znalaz³a siê w rêkach niemieckich. Strona litewska post¹pi³a podobnie,
próbuj¹c zniszczyæ materia³y o proweniencji wywiadowczej, w momencie jawnej agresji Zwi¹zku Sowieckiego latem 1940 roku. I tym przypadku nie uda³o
siê tego zadania wykonaæ ca³kowicie, spora liczba teczek agentury i innej
dokumentacji znalaz³a siê w rêkach sowieckiego NKWD. Sowieci identycznie
post¹pili w momencie wkroczenia na ziemie polskie latem 1944 roku, kiedy
to specjalne grupy poszukiwa³y materia³ów wytworzonych przez Oddzia³ II
Sztabu G³ównego Wojska Polskiego. W okresie powojennym zdobyte w ten
sposób materia³y znalaz³y siê albo w centrali NKWD, a nastêpnie KGB
w Moskwie, albo w zosta³y z³o¿one w archiwach podleg³ych ministerstwom
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spraw wewnêtrznych Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej i Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.
Upadek rz¹dów komunistycznych w Europie rodkowo-Wschodniej
umo¿liwi³, w znacznym stopniu, odtajnienie zasobów archiwów, przechowuj¹cych materia³y przedwojennych s³u¿b specjalnych i tym samym udostêpnienie ich szerszemu gronu badaczy historii najnowszej. Zaowocowa³o to powstaniem wielu prac naukowych powiêconych, miêdzy innymi, organizacji
i dzia³alnoci polskich i litewskich s³u¿b specjalnych1. Wród opublikowanych
monografii brakowa³o wci¹¿ pracy powiêconej dzia³alnoci polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w okresie miêdzywojennym i zwi¹zanego z tym
zagadnienia przeciwdzia³ania ze strony litewskich organów bezpieczeñstwa.
Próbuj¹c wype³niæ tê lukê, pisz¹cy niniejsze s³owa przygotowa³ rozprawê,
która sta³a siê podstaw¹ dysertacji doktorskiej obronionej w kwietniu 2008
roku2. Bazê ród³ow¹ stanowi³y przede wszystkim materia³y o proweniencji
wywiadowczej, przechowywane w polskich archiwach  Centralnym Archiwum Wojskowym i Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz w Litewskim
Centralnym Archiwum Pañstwowym w Wilnie. W tym ostatnim przechowywany jest du¿y zasób zarówno poloników, jak dokumentów litewskich instytucji pañstwowych, wojskowych i policyjnych, których zakres tematyczny
obejmowa³ organizacjê i dzia³alnoæ wywiadowcz¹ pañstwa polskiego na terytorium Republiki Litewskiej oraz penetracji obszaru II Rzeczypospolitej
przez litewskie s³u¿by specjalne.
Wród poloników dominuj¹ akta wytworzone przez instytucje i urzêdy
Litwy rodkowej oraz akta urzêdów Ziemi Wileñskiej Rzeczypospolitej Polskiej. Przechowywane s¹ w archiwum wileñskim na podstawie obowi¹zuj¹cej
zasady pertynencji (przynale¿noci) terytorialnej. Akta te zosta³y podzielone
wed³ug klucza has³owego na kilkadziesi¹t zespo³ów o zró¿nicowanej liczbie
jednostek archiwalnych. Przyk³adowo, najwiêkszy objêtociowo, zespó³ Kancelarii Cywilnej Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy rodkowej liczy 861 jednostek, z kolei zespó³ S¹du Okrêgowego w Wilnie a¿ 176 520 jednostek archiwalnych. wiadczy to zarówno o iloci dokumentacji aktowej wytworzonej na
1 W dorobku polskiej historiografii w odniesieniu do dziejów s³u¿b specjalnych okresu
miêdzywojennego szczególn¹ rolê odgrywaj¹ prace autorstwa Andrzeja Pep³oñskiego i Andrzeja
Misiuka, które z perspektywy czasu nale¿y uznaæ za pozycje wrêcz klasyczne, zarówno
w warstwie faktograficznej, jak i metodologicznej. W kwestii polsko-niemieckiej rywalizacji
wywiadowczej godne odnotowania s¹ publikacje takich autorów jak Henryk Æwiêk, Leszek
Gondek czy W³adys³aw Kozaczuk. Problematyka organizacji i funkcjonowania wywiadu Korpusu Ochrony Pogranicza znalaz³a swoje odzwierciedlenie w pracach Marka Jab³onowskiego
i Jerzego Prochwicza. Z m³odszego pokolenia badaczy nale¿y zwróciæ uwagê na publikacje
Piotra Ko³akowskiego, Andrzeja Krzaka, Roberta Majznera, Konrada Paduszka, Wojciecha Skóry, Paw³a Skubisza, Adama Szymanowicza, Wojciecha leszyñskiego. W litewskiej historiografii
wa¿n¹ rolê odgrywa monografia powiêcona litewskim s³u¿bom specjalnym autorstwa Arvydasa
Anuauskasa, która doczeka³a siê dwóch wydañ, w 1993 i 1998 roku.
2 T. Gajownik, Dzia³alnoæ polskiego wywiadu wojskowego na Litwie w latach 19211939,
mps, Biblioteka Uniwersytecka, Olsztyn 2007, ss. 433.
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obszarze ziem pó³nocno-wschodnich II RP przez organa administracji pañstwowej, o stanie zachowania, jak i mo¿liwociach badawczych z tym zwi¹zanych.
W dokumentach wytworzonych przez administracjê Litwy rodkowej dominuj¹ akta zwi¹zane z organizacj¹ i funkcjonowaniem jej naczelnych organów. W kontekcie problematyki wywiadowczej nale¿y zwróciæ uwagê na
dekrety powo³uj¹ce do ¿ycia organa porz¹dkowe i bezpieczeñstwa. W zespole
Kancelaria Cywilna Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy rodkowej (F. 21,
ap. 1) odnajdziemy, miêdzy innymi, rozkazy powo³uj¹ce do ¿ycia Policjê Pañstwow¹ Litwy rodkowej. W zespo³ach Departamentu Spraw Zagranicznych
Tymczasowej Komisji Rz¹dz¹cej Litwy rodkowej (F. 22, ap. 1) i Departamentu Spraw Wewnêtrznych Tymczasowej Komisji Rz¹dz¹cej Litwy rodkowej
(F. 23, ap. 1) znalaz³y siê materia³y aktowe odnosz¹ce siê do organizacji i
funkcjonowania Urzêdu Policji Politycznej, który  z racji wykonywanych
zadañ  cile wspó³pracowa³ z organami polskiego kontrwywiadu wojskowego i aktywnie uczestniczy³ w rozpracowywaniu litewskiej dzia³alnoci antypañstwowej na obszarze Wilna i okolic.
Z punktu widzenia zasiêgu tej dzia³alnoci oraz skali szpiegostwa, jaka
sta³a siê udzia³em obywateli polskich na rzecz pañstwa litewskiego, cenne s¹
akta s¹dowe przechowywane w dwóch zespo³ach, S¹du Okrêgowego w Wilnie
(F. 129, ap. 9) oraz S¹du Apelacyjnego w Wilnie (F. 127, ap. 2). Przechowywane w wileñskim archiwum dokumenty to przede wszystkim akta procesowe
i sprawy apelacyjne. W zespole S¹du Apelacyjnego, w wyniku kwerendy,
wyodrêbni³em do analizy heurystycznej 146 jednostek archiwalnych, w których pojawi³ siê akt oskar¿enia o szpiegostwo na rzecz Republiki Litewskiej.
W wiêkszoci przypadków oskar¿eni zostali skazani prawomocnymi wyrokami, by wkrótce móc opuciæ miejsca wykonywania kary ze wzglêdu na czêsto
zarz¹dzan¹ przez prezydenta RP amnestiê. Kompletnoæ tych jednostek archiwalnych sprawia, ¿e mo¿na zapoznaæ siê nie tylko z kulisami dzia³alnoci
szpiegowskiej poszczególnych osób, wy³aniaj¹cymi siê w toku przewodu s¹dowego, zarówno na podstawie aktu oskar¿enia, ale i zeznañ wiadków, lecz
tak¿e oceniæ skutecznoæ dzia³añ polskich organów cigania, organów kontrwywiadu wojskowego, jak i efektywnoæ pracy wymiaru sprawiedliwoci.
Czêsto w dokumentach pojawia³o siê zagadnienie stosowanych w toku ledztwa przez przes³uchuj¹cych brutalnych metod, z biciem i innymi szykanami
w³¹cznie. Sytuacje, w której wykorzystywano rodki przymusu fizycznego,
wystêpowa³y regularnie i by³y wykorzystywane zarówno przez polskich, jak
i litewskich ledczych.
Dzia³alnoci¹ polskich s³u¿b specjalnych na terytorium pañstwa litewskiego zajmowa³y siê organa litewskiego wywiadu wojskowego do 1923 r.,
a nastêpnie policji kryminalnej, policji politycznej, a od 1933 r. policji bezpieczeñstwa. Szerokie kompetencje, jakimi dysponowa³ na pocz¹tku lat dwudziestych wywiad wojskowy sprawi³y, i¿ czêsto operacje wywiadowcze nosi³y
znamiona kontrwywiadowcze, w wyniku czego kierowana do s¹du dokumentacja podejrzanych o szpiegostwo na rzecz pañstwa polskiego opiera³a siê na
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aktach oskar¿enia przygotowywanych przez odpowiedni¹ komórkê wywiadu
litewskiego, a nastêpnie przekazywanych do wojskowej prokuratury, której
jurysdykcji podlega³y tego rodzaju sprawy.
Przeprowadzona kwerenda archiwalna objê³a przede wszystkim te serie i
zespo³y, w których znajduje siê dokumentacja aktowa wytworzona przez litewski wywiad wojskowy valgybos Skyrius (Oddzia³ Wywiadowczy litewskiego Sztabu Generalnego  F. 378, ap. 2), gdzie poddane analizie zosta³y
dokumenty z serii: valgybos Skyrius (Oddzia³u Wywiadowczego), Kancelarija (Kancelarii Oddzia³u Wywiadowczego), Kontrvalgybos Skyrius (Oddzia³u
Kontrwywiadu) oraz 1 valgy punktas (pierwszego punktu wywiadowczego).
Ca³y zespó³ zosta³ zmikrofilmowany w drugiej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. W poszczególnych seriach mo¿emy odnaleæ akta
spraw osób podejrzewanych lub aresztowanych za dzia³alnoæ antypañstwow¹, w szczególnoci za prowadzenie szpiegostwa na rzecz pañstwa polskiego.
Tworzono tak¿e zestawienia, w postaci tabelek, gdzie figurowa³y dane osobowe, akt oskar¿enia, miejsce przetrzymywania oraz nazwa jednostki prowadz¹cej sprawê. Du¿¹ czêæ tego zbioru stanowi¹ materia³y o dzia³alnoci
Polskiej Organizacji Wojskowej i Organizacji Strzelców Nadniemieñskich.
Wród nich dominuj¹ wykazy osób wci¹gniêtych w dzia³alnoæ obu struktur,
rozkazy i ró¿nego rodzaju instrukcje.
Kwerenda w kolejnych seriach umo¿liwia zapoznanie siê z dokumentami, na podstawie których jestemy w stanie odtworzyæ organizacjê litewskiego wywiadu wojskowego, jego zadania, metody pracy (instrukcje wywiadowcze) oraz stan personelu, na szczeblu centralnym i lokalnym. Uzupe³niaj¹ca
dokumentacja na temat funkcjonowania litewskich, wojskowych s³u¿b specjalnych znajduje siê tak¿e w innym zespole o tym samym tytule (F. 929, ap. 2).
Trzeba w tym miejscu wspomnieæ, i¿ zespo³y te cechuje du¿y stopieñ nieuporz¹dkowania, co sprawia, ¿e bardzo czêsto odnajdujemy tam dokumenty
i z okresu pocz¹tków pañstwowoci litewskiej, jak i z prze³omu lat dwudziestych i trzydziestych.
Wynikiem zainteresowania sowieckich s³u¿b w okresie II wojny wiatowej personelem litewskich organów bezpieczeñstwa by³o m.in. zagarniêcie
teczek personalnych, których nie zdo³ano zniszczyæ. Na ich podstawie dokonano licznych aresztowañ, w wyniku których wielu oficerów i funkcjonariuszy litewskich zosta³o wywiezionych do ³agrów lub zamordowanych. Czêci
uda³o siê zbiec do III Rzeszy, a w póniejszych latach wyjechaæ za ocean.
Zachowane do dnia dzisiejszego teczki personalne, przechowywane w Wilnie,
odnaleæ mo¿na w dwóch zespo³ach: valgybos skyriaus tarnautojø bylos
A (aktach personalnych funkcjonariuszy Oddzia³u Wywiadowczego  F. 930,
ap. 1) i Tarnãtojø as mens bylos; 19281931 Kriminalinës policijos direktoriaus ásakymai. Tarnatojø as mens bylø inventorimis apyraðes. Raidës:
AÞ (akta personalne funkcjonariuszy litewskiej Policji Kryminalnej  F. 378,
ap. 1). Odnajdziemy tam nazwiska osób, które bezporednio uczestniczy³y nie
tylko w przygotowaniu i prowadzeniu operacji wywiadowczych na obszarze
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II Rzeczypospolitej, lecz tak¿e zajmowa³y siê ciganiem polskiej agentury na
w³asnym terytorium. W tym miejscu warto wspomnieæ kilka z nich, jak Antanas Uupis, kierownik referatu wywiadu ofensywnego, który specjalizowa³ siê
w wywiadzie przeciwpolskim; Bronius Veys, wieloletni funkcjonariusz wywiadu, a nastêpnie policji bezpieczeñstwa, kierownik oddzia³u agentury w strukturach policji, aktywnie rozpracowywa³ polsk¹ agenturê w Litwie; Jonas
Polovinskas, kierownik oddzia³u kontrwywiadu czy Leontijas Pruakevièius,
kierownik oddzia³u prawnego w ramach struktury wywiadu wojskowego.
Nazwa myl¹ca, bowiem komórka ta zajmowa³a siê prowadzeniem dochodzeñ
wobec osób podejrzewanych o dzia³alnoæ antypañstwow¹. Na koniec warto
wspomnieæ o Vytautasie Druskisie, który pracê w strukturach s³u¿b specjalnych rozpocz¹³ ju¿ w wieku piêtnastu lat, by nastêpnie prowadziæ aktywn¹
dzia³alnoæ szpiegowsk¹ na terytorium Polski, a w latach trzydziestych kierowa³ akcjami wywiadowczymi z obszaru pañstwa litewskiego. Jego specjalnoci¹ by³y operacje zmierzaj¹ce do usadowienia w strukturach nieprzyjacielskich s³u¿b wywiadowczych w³asnej agentury.
Cennym uzupe³nieniem, w kontekcie osi¹gniêæ wywiadu na polu rozpracowywania pañstwa polskiego, s¹ materia³y sprawozdawcze, jakie znajduj¹
siê w serii Kariuomenës Ðtabas Kraðto Apsaugos Ministerija LR. Operacijø
Skyriaus veiklos dokumentai 19191940 (Oddzia³u Operacyjnego litewskiego
Sztabu Generalnego  F. 929, ap. 3). Na potrzeby naczelnych w³adz wojskowych opracowywano takie zagadnienia, jak dyslokacja poszczególnych jednostek Wojska Polskiego. Nie ograniczano siê jedynie do si³ s¹siaduj¹cego
z pañstwem litewskim obszaru Dowództwa Okrêgu Korpusu (DOK) nr III,
ale prezentowano dane liczbowe z wszystkich pozosta³ych DOK. Do wiêkszoci z tych dokumentów do³¹czane by³y równie¿ mapy sztabowe, na których
w graficzny sposób odzwierciedlono stan liczbowy si³ zbrojnych pañstwa polskiego. W zespole tym odnaleæ tak¿e mo¿na schematy organizacyjne poszczególnych DOK, a nawet naczelnych w³adz wojskowych, jak chocia¿by
Ministerstwa Spraw Wojskowych. W zespole tym natkniemy siê na meldunki
wywiadowcze, których treæ wype³niaj¹ informacje na temat dyslokacji wojsk
polskich i sowieckich oraz raporty polityczne.
Wa¿ne ród³owo okaza³y siê akta Kariuomenës teismo Prokuratûra Krato
Apsaugos Ministerija LR (Prokuratury Wojskowej Ministerstwa Obrony Krajowej Republiki Litewskiej  F. 483, ap. 3), która przygotowywa³a akty oskar¿enia wobec osób podejrzanych o prowadzenie dzia³alnoci szpiegowskiej na
rzecz pañstwa polskiego. Kwerenda archiwalna objê³a wszystkie zachowane
teczki osób, oskar¿onych o dzia³alnoæ szpiegowsk¹, w sumie 184 jednostki
archiwalne. Przeledzenie tych dokumentów umo¿liwi³o odtworzenie metod
dzia³ania polskiej agentury oraz zakresu informacji, którymi siê interesowali.
W wiêkszoci teczek zachowane zosta³y wyroki S¹du Wojskowego, dziêki czemu
mo¿na okreliæ skalê ferowanych kar, jak równie¿ stwierdziæ potencjalny stopieñ
zagro¿enia, wynikaj¹cy z wczeniejszej operatywnoci ju¿ ujêtych agentów i tym
samym spróbowaæ dokonaæ oceny ich przydatnoci dla polskiego wywiadu.

Kronika naukowa

409

Przeprowadzenie d³ugotrwa³ej kwerendy w archiwum wileñskim  w moim
przekonaniu  zdecydowanie poszerzy³oby stan wiedzy historycznej nie tylko
w odniesieniu do problematyki polsko-litewskiej rywalizacji wywiadowczej.
Wiele niewyjanionych do tej pory czy traktowanych jako drugorzêdne kwestii z zakresu wzajemnych relacji miêdzypañstwowych lub skomplikowanych
stosunków panuj¹cych na pograniczu mog³oby znaleæ odpowied w momencie przeanalizowania dokumentacji aktowej w³adz pañstwowych, organizacji
politycznych i paramilitarnych.

Witold Gieszczyñski

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

REFLEKSJE Z MUZEUM OFIAR LUDOBÓJSTWA W WILNIE
W padzierniku 2007 r. minê³o piêtnacie lat od utworzenia Muzeum
Ofiar Ludobójstwa na Litwie z siedzib¹ w Wilnie (Genocido Aukø Muziejus)1.
Placówka ta zarz¹dzana jest przez Centrum Badañ nad Ludobójstwem
i Litewskim Ruchem Oporu. Centrum powo³ane w 1994 r. przez litewski
Sejm prowadzi zarówno dzia³alnoæ edukacyjn¹, jak równie¿ o charakterze
naukowo-badawczym2. Muzeum zajmuje siê gromadzeniem, przechowywaniem i prezentowaniem eksponatów, które dokumentuj¹ zbrodnicze dzia³ania
re¿imu sowieckiego oraz ukazuj¹ skalê oporu spo³ecznego na Litwie. Ten
bogaty zbiór tworz¹ nie tylko dokumenty urzêdowe, fotografie, ró¿nego rodzaju publikacje, ale tak¿e przedmioty materialne, które stanowi¹ wiadectwo totalitaryzmu komunistycznego. Znaczn¹ czêæ ekspozycji zajmuj¹ pami¹tki pochodz¹ce ze zbiorów prywatnych. Nale¿y dodaæ, ¿e zbiory przez ca³y
czas s¹ uzupe³niane o cenne i dotychczas nieznane eksponaty. W poszczególnych salach wystawowych multimedialnego muzeum, ulokowanych na trzech
poziomach, znajduj¹ siê tablice informacyjne nie tylko w jêzyku litewskim,
ale tak¿e angielskim i rosyjskim, co jest szczególnie wa¿ne w przypadku
goci z zagranicy.
Muzeum Ofiar Ludobójstwa znajduje siê w miejscu nieprzypadkowym.
Podczas ostatniej wojny swoj¹ siedzibê mia³o tam wileñskie Gestapo, nato1

Twórc¹ pojêcia genocide  ludobójstwo, a tak¿e projektu Konwencji ONZ w sprawie
Zapobiegania i Karania Zbrodni Ludobójstwa podpisanej 9 XII 1948 r., zgodnie z któr¹ zbrodnie
ludobójstwa nie ulegaj¹ przedawnieniu by³ Rafa³ Lemkin. Szerzej: J-L. Panné, Kilka uwag na
temat genezy pojêcia ludobójstwo, Pamiêæ i Sprawiedliwoæ 2007, nr 1(11), s. 373382.
2 Centrum Badania Ludobójstwa i Litewskiego Ruchu Oporu w Wilnie utworzy³o portal
internetowy, na którym zamieszczono dokumenty (publikowane w jêz. rosyjskim i angielskim),
dotycz¹ce zbrodniczej dzia³alnoci NKGB, MGB i KGB na terenie Litwy, £otwy i Estonii. Zob.
www.kgbdocuments.com. KGB in the Baltic States: documents and researches (28 X 2007 r.)
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miast po wojnie, a¿ do 1991 r.  KGB3. Dlatego w powszechnej wiadomoci
Litwinów ten ciesz¹cy siê ponur¹ s³aw¹ gmach jest symbolem pó³wiekowej okupacji sowieckiej. Przed wejciem do muzeum zwracaj¹ uwagê wyryte na fasadzie budynku nazwiska ofiar terroru komunistycznego. Z kolei
tu¿ obok znajduje siê symboliczny pomnik w kszta³cie piramidy z kamieni
zebranych z ró¿nych miejsc Litwy, który u wierzcho³ka zwieñczony jest
krzy¿em (fot.).

3 W 1917 r. bolszewicy powo³ali Wszechrosyjsk¹ Nadzwyczajn¹ Komisjê do Walki z Kontrrewolucj¹ i Sabota¿em (Wsierossijskaja Czieriezwyczajnaja Komisja  WCzK). W 1922 r.
w miejsce WCzK powo³ano Pañstwowy Zarz¹d Polityczny (Gosudarstwiennoje Polituprawlienije
 GPU), od 1923 r. Zjednoczony Pañstwowy Zarz¹d Polityczny (Objedinionnoje Gosudarstwiennoje Politiczeskoje Uprawlenije  OGPU). W 1934 r. OGPU zosta³ w³¹czony do Ludowego Komisariatu Spraw Wewnêtrznych (Narodnyj Komissariat Wnutriennych Die³  NKWD).
W 1941 r. z NKWD wy³¹czono sprawy bezpieczeñstwa, które przej¹³ Ludowy Komisariat Bezpieczeñstwa Pañstwowego (Narodnyj Komissariat Gosudarstwiennoj Biezopasnosti  NKGB).
W 1946 r. NKWD i NKGB przemianowano zosta³o na Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
(Ministierstwo Wnutriennych Die³  MWD) i Ministerstwo Bezpieczeñstwa Pañstwowego (Ministierstwo Gosudarstwiennoj Biezopasnosti - MGB). Po mierci Stalina w 1953 r. MGB w³¹czono
w sk³ad MWD, a w 1954 r. ze struktur MWD wyodrêbniono Komitet Bezpieczeñstwa Pañstwowego (Komitiet Gosudarstwiennoj Biezopasnosti  KGB).
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Pamiêci wiêzionych i deportowanych powiêcona jest znaczna czêæ ekspozycji zorganizowana na parterze i pierwszym piêtrze muzeum. Po aneksji
w 1940 r. z Litwy w g³¹b imperium sowieckiego deportowano tysi¹ce osób4.
Uwagê odwiedzaj¹cych muzeum przykuwaj¹ fotografie, dokumenty, a tak¿e
ró¿nego rodzaju przedmioty codziennego u¿ytku, w tym w³asnorêcznie wykonane krzy¿yki, modlitewniki, pocztówki, stanowi¹ce wiadectwo tragicznych
losów wiêniów sowieckich ³agrów. Przedstawiono równie¿ warunki ich codziennego ¿ycia i niewolniczej pracy. Na wyobraniê wielu zwiedzaj¹cych
oddzia³ywaj¹ dwiêki wydobywaj¹ce siê z g³onika, imituj¹ce odg³os jad¹cego
poci¹gu oraz fragment torów kolejowych zdaj¹cych siê prowadziæ w najodleglejsze zak¹tki imperium sowieckiego.
Za realizacjê polityki terroru wobec spo³eczeñstwa odpowiedzialny by³
komunistyczny aparat represji5. W kolejnych pomieszczeniach muzeum mo¿na zobaczyæ m.in. sowieckie mundury, broñ, odznaczenia, odznaki, piecz¹tki,
itp. Nale¿ne miejsce powiêcono tak¿e wojnie partyzanckiej, prowadzonej
o niepodleg³oæ kraju w latach 194419536. Nale¿y dodaæ, ¿e sporód krajów
ba³tyckich najliczniejszy i najbardziej intensywny opór mia³ miejsce w³anie
na Litwie. Wed³ug szacunków litewskich historyków tylko w latach 19441948
w walkach z wojskami sowieckimi zginê³o ponad 17 tys. Litwinów7. Wa¿n¹
czêæ ekspozycji stanowi¹ zbiory nawi¹zuj¹ce do dzia³añ zwi¹zanych ze zwalczaniem przez komunistów Kocio³a katolickiego na Litwie i represji stosowanych wobec duchownych. W tym miejscu warto dodaæ, ¿e w latach 19441953 Koció³ katolicki na Litwie straci³ ponad jedn¹ czwart¹ ksiê¿y8.
Jednak najwiêksze wra¿enie na zwiedzaj¹cych wywiera czêæ ekspozycji
zorganizowana w podziemiach gmachu przy ul. Aukø 2a. Schodz¹c po betonowych stopniach pokonujemy tê sam¹ drogê, któr¹ przebywali wiêniowie,
4 Zob. D. Kuodyte, A. Anuauskas, Partyzancka dekada, Karta 1998, nr 24, s. 26. Litewscy historycy szacuj¹, ¿e w pierwszym powojennym dziesiêcioleciu na Syberiê zes³ano
40 tys. rodzin, tj. blisko 120 tys. osób. Poza tym aresztowano ok. 186 tys. osób, z których
143 tys. znalaz³o siê w Gu³agu; Z. Kiaupa, The History of Lithuania, Vilnius 2004, s. 307308.
Autor podaje, ¿e w latach 19441954 z Litwy w g³¹b Zwi¹zku Sowieckiego deportowano 128 tys.
osób. Tylko w ramach wielkiej ob³awy zorganizowanej 2223 V 1948 r. przez MWD aresztowano
i zes³ano na Syberiê 35 800 osób. W trakcie kolejnych tego typu akcji, które odby³y siê 2530 III
1949 r. deportowano 29 tys. osób, natomiast 23 X 1951 r.  16 200 osób.
5 Zob. J. Starkauskas, Struktury wykonawcze stalinowskiego terroru na Litwie w latach
19441956, w: Aparat represji a opór spo³eczeñstwa wobec systemu komunistycznego w Polsce
i na Litwie w latach 19441956, red. P. Niwiñski, Warszawa 2005, s. 6976.
6 Drobne grupy partyzanckie litewskiego podziemia narodowego przechodzi³y tak¿e przez
granicê z Polsk¹ i do 1949 r. dzia³a³y w zamieszka³ych przez Litwinów gm. Puñsk, Krasnowo,
Ber¿niki, Zaboryszki w pow. suwalskim. Szerzej: G. Motyka, Litewskie podziemie narodowe,
w: Atlas polskiego podziemia niepodleg³ociowego 19441956, WarszawaLublin 2007, s. 528.
7 Zob. A. Anuauskas, Ruch oporu na Litwie i metody jego dzia³alnoci w latach 1944
1956, w: Aparat represji..., s. 4956; por. D. Kuodyte, A. Anuauskas, op. cit., s. 25. Autorzy
artyku³u podaj¹, ¿e w latach 19441953 zginê³o w starciach lub zosta³o zamordowanych przez
wojska NKWD ponad 20 tys. osób, z czego ponad 12 tys. poleg³o w latach 19441945.
8 Zob. A. Streikus, Represje przeciwko Kocio³owi katolickiemu na Litwie w latach 19441955,
w: Aparat represji..., s. 110114.
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maj¹c wiadomoæ, ¿e dla wielu z nich by³a to droga ostatnia. Podobne
wra¿enie mo¿na odnieæ, gdy poruszaj¹c siê w koszmarnym wiêziennym labiryncie zdajemy sobie sprawê z ogromu ludzkich tragedii, jakich wiele rozegra³o siê w tym miejscu. Jednak szczególnie wstrz¹saj¹ce wra¿enie na zwiedzaj¹cych wywiera cela mierci, gdzie dokonywano egzekucji skazanych
cz³onków podziemia niepodleg³ociowego. Nastêpnie cia³a pomordowanych
ciê¿arówkami przewo¿ono na miejsce pochówku, po czym potajemnie grzebano w masowych grobach w Tuskulënai. Jak ustalili litewscy historycy
tylko w latach 19441947 w wileñskim wiêzieniu NKWD-NKGB zamordowano 767 osób, natomiast do pocz¹tków lat 60. ¿ycie straci³o tam ponad
tysi¹c osób. Oprócz Litwinów ofiarami terroru komunistycznego byli równie¿ Rosjanie, Polacy, Niemcy, Bia³orusini, £otysze, Ukraiñcy oraz przedstawiciele innych narodowoci. Ci¹gle jeszcze trwaj¹ badania, które ostatecznie pozwoli³yby ustaliæ miejsce pochówku osób skazanych na karê
mierci po 1950 r.
Lata

Liczba ofiar

1944

45

1945

479

1946

195

1947
Razem

58
767

Nale¿y podkreliæ, ¿e wileñskie Muzeum Ofiar Ludobójstwa od lat wspó³pracuje ze stron¹ polsk¹. Przyk³adem tej wspó³pracy by³o otwarcie 20 lipca
2007 r. na terenie muzeum wystawy pt. Zaginieni w ob³awie augustowskiej
(lipiec 1945 r.)  Dingusieji per Augustavo gaudynes (1945 m. liepa), przygotowanej przez Oddzia³owe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamiêci Narodowej w Bia³ymstoku. Nale¿y przypomnieæ, ¿e choæ tzw. ob³awa augustowska
by³a najwiêksz¹ zbrodni¹, dokonan¹ przez Sowietów na ludnoci polskiej po
zakoñczeniu II wojny wiatowej, to w wiêkszoci podrêczników historii do
dnia dzisiejszego trudno szukaæ choæby krótkiej wzmianki na ten temat.
Przypomnijmy, ¿e celem operacji, w której bra³y udzia³ jednostki Armii Czerwonej i NKWD-NKGB, wspomagane przez si³y UB i milicji by³o rozbicie
polskiego podziemia niepodleg³ociowego w rejonie Suwa³k i Augustowa.
Sama operacja mia³a niezwykle brutalny charakter. W jej trakcie zatrzymano kilka tysiêcy osób, z których nastêpnie wytypowano grupê licz¹c¹ blisko
600 osób. Ludzi tych wywieziono w nieznanym kierunku i od tej pory wszelki
lad po nich zagin¹³. Dzisiaj jest ju¿ pewne, ¿e zostali zamordowani, ale
miejsce pochówku ofiar ob³awy augustowskiej pozostaje w dalszym ci¹gu
nieznane.
9 Zob. J. Eisler, Muzeum Ofiar Ludobójstwa w Wilnie, Biuletyn Instytutu Pamiêci Narodowej 2003, nr 7 (30), s. 8082.
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Pisz¹c przed kilkoma laty na temat wileñskiego Muzeum Ofiar Ludobójstwa prof. Jerzy Eisler ubolewa³, ¿e podobna placówka nie powsta³a jeszcze
w Polsce9. Chocia¿ nie sposób nie zgodziæ siê z t¹ opini¹, to jednak trudno nie
zauwa¿yæ, i¿ szczególnie w ostatnim czasie wiele pod tym wzglêdem zmieni³o
siê na lepsze. Dla porz¹dku odnotujmy, ¿e tylko w samej Warszawie dzia³a
ju¿ Muzeum Katyñskie jako filia Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Niepodleg³oci, Muzeum ks. Jerzego Popie³uszki, zamordowanego w 1984 r.
przez funkcjonariuszy SB, natomiast w 2007 r. powo³ano do ¿ycia Muzeum
Zbrodni G³ównego Zarz¹du Informacji WP, które znajduje siê w podziemiach
budynku zajmowanego przez GZI przy ul. Cha³ubiñskiego. Jest rzecz¹ nies³ychanie istotn¹, aby  g³ównie z myl¹ o m³odym pokoleniu  nowo powstaj¹ce
placówki tego typu odpowiada³y standardom XXI w., wykorzystuj¹c ró¿norodne nowoczesne techniki komunikacji audiowizualnej i multimedialnej.
Godnym naladowania przyk³adem mo¿e tu byæ istniej¹ce od 2004 r. Muzeum Powstania Warszawskiego10. Te wymogi ma tak¿e spe³niaæ Muzeum
Historii Polski z rozbudowan¹ ekspozycj¹ dotycz¹c¹ dziejów najnowszych
oraz maj¹ce powstaæ Muzeum Komunizmu. Równie¿ w innych miastach naszego kraju powstaj¹ podobne placówki, jak choæby w Poznaniu, gdzie dzia³a
Muzeum Czerwca 56. Nale¿y równie¿ dodaæ, ¿e od 2006 r. Instytut Pamiêci
Narodowej realizuje projekt naukowo-badawczy pt. ladami zbrodni, którego
celem jest odszukanie i udokumentowanie miejsc zbrodni pope³nionych przez
komunistyczny aparat represji (np. siedziby NKWD, UB, GZI, wiêzienia,
areszty, obozy pracy, a tak¿e miejsca egzekucji i tajnych pochówków). Z kolei
zaprezentowany w 2007 r. przez Biuro Edukacji Publicznej IPN projekt edukacyjny o tej samej nazwie ma s³u¿yæ przede wszystkim zachowaniu w pamiêci i upowszechnieniu wiedzy o zbrodniach komunistycznych szczególnie
wród m³odego pokolenia. Jest to wa¿ne tym bardziej, ¿e do dzisiaj w Polsce
nie powsta³a placówka muzealna, która w pe³ni dokumentowa³aby zbrodnie
komunistyczne, które  jak siê szacuje  dotknê³y oko³o 250 tys. osób11.

10 Muzeum Powstania Warszawskiego mieci siê w dawnym budynku elektrowni tramwajowej, wzniesionej w latach 19041908 przy ul. Przyokopowej 28. Muzeum otwarto 31 VII 2004
r., w przededniu 60. rocznicy Powstania. Szerzej: Opuszczeni bohaterowie Powstania Warszawskiego, oprac. W. Bartoszewski (tekst), A. Bujak (fotografie), Kraków 2008.
11 Pojêcie zbrodni komunistycznej precyzuje ustawa z 18 XII 1998 r. o Instytucie Pamiêci
Narodowej  Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zob. Dz.U. RP, 1998,
nr 155, poz. 1016.
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Roman Jurkowski

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

IV MIÊDZYNARODOWA KONFERENCJA
NAUKOWO-TEORETYCZNA ZNAKOMICI MIÑSZCZANIE
XIXXX WIEKU. MIÑSK 17 LISTOPADA 2007 ROKU
Tak jak w latach poprzednich, organizatorami czwartej ju¿ konferencji
naukowej powiêconej sylwetkom s³ynnych miñszczan by³y trzy instytucje:
Instytut Polski w Miñsku, Uniwersytet Wroc³awski i Towarzystwo Wspólnota Polska- Oddzia³ Dolnol¹ski. Ze strony polskiej uczestniczy³o w niej
dwóch pracowników naukowych Instytutu Studiów Miêdzynarodowych Uniwersytetu Wroc³awskiego: dr hab. Zdzis³aw Julian Winnicki, prof. U. Wr.
i dr hab. Maciej Mróz. Uniwersytet Warmiñsko- Mazurski reprezentowa³ dr
Roman Jurkowski. Czwartym przedstawicielem strony polskiej by³ cz³onek
w³adz Oddzia³u Dolnol¹skiego Towarzystwa Wspólnota Polska, mecenas
Jacek Brachocki. Pi¹tym, polskim uczestnikiem konferencji by³ dr Zbigniew
Jêdrychowski, historyk teatru, pracownik Zak³adu Naukowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu.
Trzy wczeniejsze konferencje, na których nasz¹ uczelniê tak¿e reprezentowa³ dr R. Jurkowski, dotyczy³y sylwetek s³ynnych miñszczan z dziedziny ¿ycia gospodarczego (2004 r.), religijnego (2006 r.) i wojskowego (marzec
2007 r.). Materia³y z tych konferencji zosta³y ju¿ opublikowane.
Konferencja, która odby³a siê 17 listopada 2007r. dotyczy³a postaci s³ynnych miñszczan zwi¹zanych z Gimnazjum Miñskim w XVIII, XIX i XX w.
Obrady otworzy³ jeden z organizatorów, dyrektor Instytutu Polskiego
w Miñsku radca Piotr Kozakiewicz, który w swoim wyst¹pieniu zwróci³ uwagê na fakt zauwa¿alnej ju¿ cyklicznoci konferencji, powiêconych s³ynnym
miñszczanom i jednoczenie na niemo¿noæ zamkniêcia problemu gdy¿ ka¿da kolejna konferencja pokazuje nowe, niezbadane dot¹d problemy historii
Miñszczyzny i samego miasta. ¯ycz¹c owocnych obrad, zapewni³ zebranych
o wydrukowaniu wszystkich materia³ów pokonferencyjnych. Prowadz¹cy obrady dr Anatol Wielikij z Pañstwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im.
Maksima Tanka w Miñsku, aktywny uczestnik wszystkich poprzednich konferencji, przypomnia³, ¿e pomys³ pokazania wybitnych Polaków, Rosjan, ¯ydów i Bia³orusinów zwi¹zanych z Miñskiem, zg³oszony w 2004 r. przez prof.
Z. J. Winnickiego, zaowocowa³ ju¿ trzema tomami referatów, funkcjonuj¹cych
w historiografii polskiej i bia³oruskiej.
Pierwszym mówc¹ by³ nestor miñskich historyków, profesor Adam Maldis, reprezentuj¹cy Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Bia³orutenistów, który
w zagajeniu konferencji podkreli³ znaczenie Gimnazjum Miñskiego po za-
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mkniêciu Uniwersytetu Wileñskiego. Jego zdaniem szko³a ta, wraz z Liceum
Krzemienieckim, z sukcesem wype³ni³a lukê w szkolnictwie Wileñskiego
Okrêgu Naukowego po likwidacji uniwersytetu w Wilnie. Powo³uj¹c siê na
dane o liczebnoci uczniów w gimnazjum przed i po powstaniu styczniowym
(1861 r.  624 uczniów, po 1863 r.  325 ) zaproponowa³ on zorganizowanie
specjalnej konferencji, zatytu³owanej Uczniowie i absolwenci Gimnazjum
Miñskiego w powstaniu styczniowym.
Prof. Z.J. Winnicki wyg³osi³ referat zatytu³owany Gimnazjum Miñskie na
tle owiaty na ziemiach pó³nocno-wschodnich I-szej Rzeczypospolitej, w którym pokaza³, jak w praktyce takie szko³y jak Gimnazjum Miñskie promieniowa³y na najbli¿sze gubernie, zak³adaj¹c i sprawuj¹c opiekê nad ca³ym systemem szkó³ek wiejskich i powiatowych. Zwróci³ on uwagê na bardzo sprawne,
nowoczesne i skuteczne  jak na tamte czasy  funkcjonowanie ca³ego systemu owiatowego we wschodnich czêciach Rzeczypospolitej, stworzonego
przez Komisjê Edukacji Narodowej. Podkrela³ rolê nie tylko Miñska i Krzemieñca, ale tak¿e S³ucka, Mohylowa i Dwiñska, gdzie tak¿e istnia³y gimnazja.
Doktorantka Zinajda Antonowicz w interesuj¹cym referacie Historyczne
losy i stan dzisiejszy dokumentacyjnej spucizny ród³owej Gimnazjum Miñskiego zaprezentowa³a zasób archiwalny Pañstwowego Historycznego Archiwum Bia³orusi dotycz¹cy gimnazjum. Najwiêksze straty w materiale archiwalnym przyniós³ gimnazjum po¿ar budynku w 1830 r., podczas którego
sp³onê³o niemal ca³e archiwum i znaczna czêæ biblioteki. Obecnie zbiory
NGAB zawieraj¹ ok. 30% materia³u z lat 18461920. Tylko szcz¹tkowo
zachowa³y siê ród³a dotycz¹ce spraw ekonomicznych (8% zasobu), administracyjnych (6%), stypendialnych (4%). Zdaniem referentki, cenne dla
wspó³czesnej dydaktyki, i to nie tylko w sensie porównawczym ale i inspiruj¹cym, s¹ zachowane niemal w ca³oci programy nauczania w Gimnazjum
Miñskim.
W³odzimierz Denisow, cz³onek Miñskiej Akademii Architektury, pracownik Pañstwowego Archiwum Historycznego przedstawi³ dzieje budynków
Gimnazjum Miñskiego. Na wstêpie podniós³ on wagê konferencji w sytuacji,
gdy tak zas³u¿ona dla owiaty w guberniach zachodnich instytucja posiada
tylko jedn¹, ogóln¹, pe³n¹ b³êdów i przeinaczeñ monografiê historyczn¹ pióra
W. Karsniañskiego z 1901 r. Dalej, w ciekawym wyk³adzie, opisa³ on losy
budynków gimnazjum od 1654 r., gdy biskup Sanguszko za³o¿y³ w Miñsku
Kolegium Jezuickie. Po ró¿nych zmianach i przebudowach budynki gimnazjum otrzyma³y nowy kszta³t w 1839 r., gdy po po¿arze w 1830r. i nastêpnie
wielkim po¿arze Miñska w 1835 r. nadano im neoklasycystyczny kszta³t.
W tej postaci, mimo zniszczeñ wojennych, przetrwa³y do lat 60. XX w, kiedy
to zosta³y ca³kowicie rozebrane.
Dr Zbigniew Jêdrychowski pokaza³ 15-letni okres funkcjonowania teatru
w budynku Gimnazjum Miñskiego (18011815). W latach 18011805 wraz ze
szko³¹ w jej budynku mieci³ siê te¿ teatr, odwach miejski i winiarnia, co nie
by³o korzystne zarówno dla teatru, jak tym bardziej dla szko³y. I jeli odwach
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i winiarniê zlikwidowano ju¿ w 1806 r. to teatr (do którego wchodzi³o siê
przez klasê lekcyjn¹) istnia³ do 1815 r., kiedy po przeprowadzonym remoncie
musia³ opuciæ mury gimnazjum. Referent przedstawi³ postaci kilku wybitnych antreprenerów teatralnych, jak M. Karzyñski, A. Rutkowski, A. ¯ukowski.
Dr S. Rybczonek w referacie zatytu³owanym Gimnazjum miñskie i wolmomularstwo na pocz¹tku XIX wieku zaj¹³ siê interpretacj¹ sk¹pych przekazów ród³owych, dotycz¹cych masonerii w Miñsku w latach 18161821. Wed³ug jego informacji do P³on¹cej Pochodni filii Wielkiego Wschodu Polski
w Miñsku i lo¿y Herataba nale¿eli m.in. D. Moniuszko, E. Pruszyñski,
K. Sulistrowski, J. Chodko B. Osztorp, K. Czapski. Sporód grona wyk³adowców gimnazjum w badanym okresie a¿ 8 nale¿a³o do masonerii. Referent
wspomnia³ o mikroskopijnym zasobie róde³ do historii masonerii miñskiej
 jego referat opiera³ siê g³ównie na wspomnieniach i pamiêtnikach.
Doktorantka Irena Sadowska dokona³a analizy programów nauczania
w Gimnazjum Miñskim, co pozwoli³o jej przeledziæ proces polepszania poziomu nauczania w tej szkole. Wykaza³a, ¿e takie wspó³czesne aksjomaty pedagogiczne, jak: kszta³cenie uczniów i nauczycieli, indywidualizacja procesu
nauczania, organizacja publicznych wyk³adów i kursów, dobrze wyposa¿one
zaplecze naukowo-dydaktyczne  by³y ju¿ umieszczane w instrukcjach i programach nauczania Gimnazjum Miñskiego w XIX w.
Dr. hab. Maciej Mróz zarysowa³ sylwetkê Tadeusza Korzona jednego
z najwybitniejszych absolwentów gimnazjum  polskiego historyka, twórcê
tzw. warszawskiej szko³y historycznej. Opieraj¹c siê na jego wspomnieniach
z lat szkolnych (18501855) nakreli³ on doæ ponury obraz rusyfikacji w
gimnazjum w epoce Miko³aja I. Ale jednoczenie wspomnia³ o tajnych biblioteczkach i nielegalnych kó³kach dyskusyjno-samokszta³ceniowych dzia³aj¹cych wród uczniów gimnazjum.
Prof. Adam Maldis mówi³ o innych wielkich absolwentach gimnazjum
 braciach Benedykcie i W³adys³awie Dybowskich. Zainteresowa³ siê on postaci¹ W³adys³awa, pozostaj¹cego w cieniu swego s³ynnego brata, bez którego
ten ostatni nie móg³by zaistnieæ w nauce, gdy¿ to zas³ug¹ W³adys³awa by³o
przygotowanie i podanie do druku osi¹gniêæ naukowych Benedykta.
W drugiej czêci konferencji jako pierwszy wyst¹pi³ dr Roman Jurkowski
z referatem Miñsk w ¿yciu i dzia³alnoci Aleksandra Lednickiego. Podzieli³
on swoje wyst¹pienie na dwie czêci: lata szkolne A. Lednickiego w Gimnazjum Miñskim i rok 1906, gdy ju¿ jako znany adwokat moskiewski kandydowa³ do I Dumy z Miñska. W swoich wspomnieniach A. Lednicki, który
uczêszcza³ do gimnazjum w latach 18781885, czyli w czasie najwiêkszej
reakcji politycznej za rz¹dów ministra owiaty To³stoja i Dielanowa, przedstawi³ je jako  kloakê duchow¹, zgniliznê moraln¹, gdzie ginê³y bezpowrotnie zdolnoci wrodzone, charaktery i dusze  co, jak wiadczy³y inne wspomnienia, by³o s¹dem zbyt ostrym i jednostronnym. W drugiej czêci referatu
autor pokaza³ zakoñczon¹ olbrzymim sukcesem wyborczym (7 Polaków na
9 pos³ów) dzia³alnoæ A. Lednickiego podczas wyborów do I Dumy Pañstwo-
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wej w Miñsku. Zwróci³ szczególn¹ uwagê na ród³o polskiego sukcesu, jakim
by³o porozumienie kurii ziemiañskiej z ¿ydowsk¹, zjawisko bez precedensu
w historii obu tych spo³ecznoci w 9 guberniach zachodnich Rosji.
Kolejnym mówc¹ by³ dr W³odzimierz Ljachowski, który w referacie Twórcy bia³oruskiej nauki i kultury  absolwenci Gimnazjum Miñskiego przedstawi³ krótkie biogramy M. Mas³akawca, W. Suszczyñskiego, £. Bildziukiewicza
i J. Farbotka  bia³oruskich dzia³aczy polityczno-gospodarczych.
Mecenas Jacek Brachocki w interesuj¹cym wyk³adzie nakreli³ biografiê
polityczno-spo³eczn¹ profesora Mariana Zdziechowskiego  myliciela wizjonera, wybitnego slawisty i rusycysty, rektora Uniwersytetu Wileñskiego.
Urodzony w Rakowie pod Miñskiem, uczy³ siê w Gimnazjum Miñskim
w latach 18731879 i mimo ¿e by³ to czas wzmo¿onej rusyfikacji  wysoko
ocenia³ jego poziom naukowy. Referent podkrela³ rolê M. Andersona, nauczyciela ³aciny i greki, który wywar³ znaczny wp³yw na dalsz¹ drogê naukow¹ Mariana Zdziechowskiego.
Z referatem J. Brachockiego korespondowa³o wyst¹pienie doktoranta
Aleksandra Duko ¯ycie intelektualne dworu rakowskiego w koñcu XIX i na
pocz¹tku XX wieku. Filozoficzna i literacka dzia³alnoæ Mariana i Kazimierza
Zdziechowskich, który opieraj¹c siê na materia³ach z muzeum w Rakowie
nakreli³ kulturalno-intelektualny obraz polskiego dworu w guberni miñskiej.
Dr Oleg Dziarnowicz przedstawi³ ciekawy epizod z historii Gimnazjum
Miñskiego: plany miasta sporz¹dzone przez jego uczniów w 1804 r. i znajduj¹ce siê w Bia³oruskim Archiwum Akt Dawnych. Przedstawiaj¹c kserokopie
tych map podkreli³ precyzjê ich sporz¹dzenia i jakoæ wykonania.
Konferencjê zakoñczy³ bardzo ciekawy referat dr Iwana Sacukiewicza,
dotycz¹cy toponimii ulic, znajduj¹cych siê w okolicach Gimnazjum. Siêgaj¹c
do po³owy XIX w., a koñcz¹c na czasach wspó³czesnych, pokaza³ on, jak
w zale¿noci od sytuacji politycznej zmienia³y siê nazwy g³ównych ulic
w Miñsku.
W dyskusji koñcz¹cej konferencjê g³os zabierali: prof. A. Maldis, zwracaj¹c uwagê na du¿¹ subiektywnoæ ocen dotycz¹cych gimnazjum, szczególnie
w epoce Aleksandra III i niemo¿noæ wyci¹gania ogólnych wniosków tylko
w oparciu o takie relacje. W. Denisow podkreli³, ¿e mimo wielu krytycznych
ocen, gimnazjum dawa³o rzetelne podstawy naukowe swoim absolwentom, o
czym wiadczy³y w³anie kariery naukowe, zawodowe i polityczne kilku prezentowanych tutaj postaci. Dr R. Jurkowski pyta³ dr W. Denisowa o losy
biblioteki gimnazjum, której zbiory zosta³y czêciowo zniszczone i rozproszone. Dr hab. M. Mróz poinformowa³ zebranych o interesuj¹cych szczegó³ach
dzia³alnoci A. Lednickiego, dotycz¹cych jego udzia³u w reaktywacji diecezji
miñskiej w 1917 r. Konferencjê zakoñczy³ radca P. Kozakiewicz dziêkuj¹c
referentom i zapraszaj¹c ich na kolejn¹ konferencjê w 2008 r.
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Witold Gieszczyñski

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

W 65. ROCZNICÊ ZBRODNI WO£YÑSKIEJ
W 65. rocznicê zbrodni wo³yñskiej w Olsztynie odby³y siê uroczystoci
patriotyczne, zorganizowane przez Towarzystwo Mi³oników Wo³ynia i Polesia. Mszê w. w intencji Polaków pomordowanych na kresach wschodnich
13 lipca 2008 r. odprawi³ w olsztyñskim kociele NSPJ abp senior metropolii
warmiñskiej ks. dr Edmund Piszcz. Po nabo¿eñstwie uczestnicy uroczystoci
udali siê na cmentarz komunalny w Olsztynie, gdzie pod symboliczn¹ Mogi³¹
Pamiêci Kresowej z³o¿ono wi¹zanki kwiatów i zapalono znicze. Zarówno
w wyst¹pieniach prezesa olsztyñskiego Towarzystwa Mi³oników Wo³ynia
i Polesia  Jana Rutkowskiego, jak równie¿ pe³nomocnika wojewody warmiñsko-mazurskiego ds. kombatantów i osób represjonowanych  W³adys³awa
Walca pojawi³a siê nuta ¿alu i pretensja, i¿ o ludobójstwie na Wo³yniu
i w Galicji Wschodniej w dalszym ci¹gu mówi siê stosunkowo niewiele,
a tragedia, jaka siê tam dokona³a, do dzi nie ma swojej sprawiedliwej oceny.
Rzecz jasna w okresie PRL podobne uroczystoci z przyczyn politycznych nie
mog³y mieæ charakteru oficjalnego. Jednak w kilkanacie lat po upadku rz¹dów komunistycznych i odzyskaniu przez Polskê suwerennoci, gdy nie powinno byæ ju¿ ¿adnych przeszkód w upominaniu siê o prawdê i pamiêæ tysiêcy
ofiar, mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e prawda o zbrodni, która w 1943 r. wydarzy³a
siê na Wo³yniu, jest nadal niewygodna, poniewa¿  jak twierdz¹ niektórzy
 mog³oby to mieæ niekorzystny wp³yw na nasze bie¿¹ce stosunki z niepodleg³¹
Ukrain¹. Czy rzeczywicie w polskich elitach politycznych panuje wielka zmowa milczenia na temat zbrodni pope³nionych przez ukraiñskich nacjonalistów? I wreszcie czy wobec ludobójstwa Polaków, które mia³o wówczas miejsce, po szeædziesiêciu piêciu latach od tych tragicznych wydarzeñ mo¿liwa
jest przyjañ miêdzy Polakami a Ukraiñcami oraz czy mo¿liwe jest autentyczne pojednanie miêdzy oboma narodami bez dotarcia do prawdy?
Na te i podobne pytania szukano odpowiedzi podczas drugiej czêci olsztyñskich uroczystoci zwi¹zanych ze zbrodni¹ wo³yñsk¹. Jednym z bardziej
interesuj¹cych punktów sympozjum, które zorganizowano 29 listopada
w olsztyñskim Urzêdzie Wojewódzkim, okaza³ siê wyk³ad dr. Leona Popka
z lubelskiego Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej, powiêcony zbrodniom
pope³nionym przez OUN-UPA na Wy³yniu w 1943 r., który od lat prowadzi
bardzo rzetelne badania na ten temat. Równie wa¿kim punktem olsztyñskich
obchodów, upamiêtniaj¹cych zbrodniê wo³yñsk¹, by³o spotkanie autorskie
z ks. Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim po³¹czone z promocj¹ jego najnowszej ksi¹¿ki, zatytu³owanej Przemilczane ludobójstwo na Kresach. Oba te
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wyst¹pienia wywo³a³y wród zebranych gor¹c¹ dyskusjê, dotycz¹c¹ zarówno
przesz³oci, jak i wspó³czesnych stosunków polsko-ukraiñskich.
Obok okresów wspó³pracy miêdzy Polakami a Ukraiñcami na przestrzeni
dziejów nie brakowa³o tak¿e dramatycznych i krwawych wydarzeñ. Po zakoñczeniu I wojny wiatowej uzasadnione aspiracje Ukraiñców do posiadania
w³asnego pañstwa zosta³y pogrzebane przez bolszewików. Spora liczba ludnoci ukraiñskiej zamieszkiwa³a równie¿ na ziemiach Drugiej Rzeczypospolitej,
stanowi¹c oko³o 16 proc. obywateli Rzeczypospolitej, jednak w niektórych
województwach stanowili wiêkszoæ (np. woj. wo³yñskim Ukraiñcy liczyli
68 proc. ludnoci). Rodzi³o to niema³e problemy narodowociowe na kresach
po³udniowo-wschodniej Polski. Konflikty te podsycali ukraiñscy nacjonalici,
skupieni przede wszystkim w utworzonej w 1929 r. Organizacji Ukraiñskich
Nacjonalistów, którzy w walce o niepodleg³e pañstwo opierali siê na skrajnie
nacjonalistycznej ideologii Dmytro Doncowa. Nie cofano siê przy tym przed
terrorem (m.in. nieudany zamach na marsz. Józefa Pi³sudskiego 25 wrzenia
1921 r., zabójstwo pos³a Tadeusza Ho³ówki dokonane 29 sierpnia 1931 r., czy
zamach na ministra spraw wewnêtrznych Bronis³awa Pierackiego z 15 czerwca
1934 r.). Co zrozumia³e, terrorystyczna dzia³alnoæ ukraiñskich nacjonalistów
wywo³ywa³a represje ze strony w³adz polskich. Wybuch wojny w 1939 r.
jeszcze bardziej pog³êbi³ konflikt i wzajemn¹ niechêæ miêdzy Polakami
a Ukraiñcami. Sytuacjê tê dodatkowo pogarsza³ fakt, ¿e po ataku Trzeciej
Rzeszy na Zwi¹zek Sowiecki dzia³acze OUN  d¹¿¹c do utworzenia niepodleg³ej Ukrainy  postanowili zwi¹zaæ siê z nazistowskimi Niemcami, chocia¿ ci
ostatni nie uznali rz¹du Jaros³awa Steæki utworzonego przez banderowców
(OUN-B) we Lwowie 30 czerwca 1941 r. W latach 19411942 wielu Ukraiñców pozostawa³o na niemieckiej s³u¿bie w formacjach policyjnych bior¹c
czynny udzia³ i wykazuj¹c siê wyj¹tkow¹ gorliwoci¹ w akcji eksterminacyjnej 200 tys. wo³yñskich ¯ydów. Kolejnym krokiem maj¹cym  zdaniem
kierownictwa OUN  doprowadziæ do utworzenia jednolitej pod wzglêdem
narodowociowym, niepodleg³ej i zjednoczonej Ukrainy by³o rozpoczêcie akcji
antypolskiej, polegaj¹cej na fizycznej likwidacji Polaków (tzw. etniczne czyszczenie Wo³ynia), którzy choæ stanowili tu mniejszoæ (ok. 16,6 proc.), to
w wielu przypadkach od pokoleñ zamieszkiwali te ziemie.
Pod koniec 1942 r. rozpoczê³y siê pierwsze ataki na Polaków, choæ swoistym preludium do antypolskiej akcji na Wo³yniu sta³y siê mordy dokonane zim¹ 1943 r., a zawo³anie Smert Lachom rezuni z UPA zaczêli przekuwaæ
w czyn. 9 lutego 1943 r. w Parolach, pow. sarneñski, bestialsko zamordowano 149 Polaków i 5 Rosjan. Z kolei na wiosnê 1943 r. najkrwawsz¹ by³a rze
dokonana przez banderowców 23 kwietnia 1943 r. w Janowej Dolinie, pow.
kostopolski, gdzie ¿ycie straci³o 608 osób. Bezporednio odpowiedzialnymi za
krwawe mordy dokonane na Polakach byli przede wszystkim: dowódca wo³yñskiej OUN-B i UPA Roman Dmytro K³aczkiwkyj, ps. K³ym Sawur oraz
kieruj¹cy OUN-B i UPA na pó³nocno-wschodnim Wo³yniu Iwan £ytwyñczuk,
ps. Dubowyj. Wspó³odpowiedzialnoæ za pogromy ludnoci polskiej na Wo³y-
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niu i w Galicji Wschodniej ponosi tak¿e g³ówny dowódca UPA Roman Szuchewycz, ps. Taras Czuprynka. Ludnoæ polsk¹ mordowano w niezwykle brutalny, wrêcz barbarzyñski sposób. Nierzadkim zjawiskiem by³o masakrowanie cia³ ludzkich, które czêstokroæ nosi³y lady zwyrodnia³ego okrucieñstwa.
Wydaje siê, ¿e Ukraiñcy celowo zabijali w tak okrutny sposób, który mia³
budziæ przera¿enie i tym samym zmusiæ Polaków do opuszczenia tych ziem
na zawsze. Jednak obok oddzia³ów wojskowych bezporedni udzia³ w ludobójstwie Polaków brali tak¿e ukraiñscy ch³opi, którzy zaraz po dokonanej rzezi
przystêpowali do grabie¿y mienia niszcz¹c przy tym wszelkie lady polskoci.
Tylko na Wo³yniu Ukraiñcy zniszczyli ponad sto kocio³ów oraz zamordowali,
nierzadko w bestialski sposób, wielu ksiê¿y rzymskokatolickich, m.in. Stanis³awa Dobrzañskiego, Ludwika Wrodarczyka i innych. W ten sposób prawie
70 proc. parafii na Wo³yniu w ogóle przesta³o istnieæ. Ponadto zrównano
z ziemi¹ tysi¹ce osiedli, których w³acicielami byli polscy ch³opi. Apogeum
masakry przypad³o na miesi¹ce letnie 1943 r. Tylko 11 lipca nacjonalici
z OUN-UPA zaatakowali równoczenie 167 miejscowoci na terenie powiatów: horochowskiego, kowelskiego i w³odzimierskiego, morduj¹c zamieszka³¹
tam ludnoæ polsk¹. Do krwawej rzezi dosz³o m.in. w Porycku, które sta³o siê
symbolem tragedii Polaków na Wo³yniu. Szukaj¹c schronienia w miejscowym
kociele ponad sto osób zosta³o tam zamordowanych przez ukraiñskich nacjonalistów. Los swoich parafian podzieli³ równie¿ ks. Boles³aw Szaw³owski,
a podobny los spotka³ równie¿ ks. Józefa Aleksandrowicza z pobliskiego Zab³ocia. Ponadto 11 lipca 1943 r. zaatakowano tak¿e m.in. Gurów, Nowiny, Oleñ,
Orzeszyn, Romanówkê, Swojczów, Wygrankê, Zagaje i wiele innych, a znajduj¹c¹ siê tam ludnoæ polsk¹ wymordowano. Szacuje siê, ¿e tylko tego dnia
(11 lipca 1943 r.) z r¹k ukraiñskich ponios³o mieræ 810 tys. Polaków.
W lipcu 1943 r. pad³a te¿ baza samoobrony polskiej w Hucie Stepañskiej. Godzi
siê tak¿e wspomnieæ o przypadkach pomocy udzielanej przez Ukraiñców przeladowanym Polakom, co nierzadko ratowa³o ich od niechybnej mierci. Zreszt¹ wielu sporód sprawiedliwych zap³aci³o za to ¿yciem. Szacuje siê, ¿e
w wyniku zorganizowanych i planowych akcji nacjonalistów ukraiñskich na
Wo³yniu zginê³o oko³o 60 tys. Polaków, a dziesi¹tki tysiêcy osób ratuj¹c ¿ycie
zosta³o zmuszonych do opuszczenia tych terenów.
Akcjê antypolsk¹ OUN-UPA kontynuowa³a nastêpnie w Ma³opolsce
Wschodniej (woj. lwowskie, stanis³awowskie, tarnopolskie), podczas której
mieræ ponios³o ok. 40 tys. osób. Wystarczy choæby przypomnieæ tragediê,
która rozegra³a siê w Hucie Pieniackiej, pow. Brody, gdzie 28 lutego 1944 r.
¿o³nierze ukraiñskiej dywizji SS Galizien (Ha³yczyna) spalili ca³¹ wie,
a kilkuset mieszkañców zamordowali. Do podobnych mordów dochodzi³o tak¿e w wielu innych miejscowociach (m.in. w Korociatynie z 28/29 lutego
1944 r.), gdzie nie oszczêdzano zarówno mê¿czyzn, ale tak¿e kobiet i dzieci.
Mordowano ich tylko dlatego, ¿e byli Polakami! Tote¿ przy pomocy AK organizowano równie¿ bazy samoobrony (np. Przebra¿e, w pow. ³uckim), w których przed ukraiñsk¹ napaci¹ mog³a schroniæ siê okoliczna ludnoæ polska.
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Jednak z obawy przed atakami ukraiñskich nacjonalistów tylko w pierwszej
po³owie 1944 r. z terenu Ma³opolski Wschodniej uciek³o 300 tys. Polaków, co
w praktyce oznacza³o, ¿e tereny te zosta³y niemal ca³kowicie opuszczone
przez ludnoæ polsk¹.
Bilans konfliktu polsko-ukraiñskiego jest przera¿aj¹cy. Przyjmuje siê, ¿e
w ramach akcji antypolskiej na Wo³yniu i w Ma³opolsce Wschodniej nacjonalici ukraiñscy zamordowali ok. 100 tys. osób. Dopuszczono siê tam zorganizowanej, krwawej czystki etnicznej Polaków maj¹cej charakter ludobójstwa. W nastêpnych latach nie brakowa³o tak¿e ofiar na tzw. Zakerzoniu,
czyli na ziemiach dzisiejszej Polski. Do krwawych walk polsko-ukraiñskich
dochodzi³o m.in. w Bieszczadach, na Pogórzu Przemyskim, ziemi rzeszowskiej, Zamojszczynie i Lubelszczynie. Oblicza siê, ¿e podczas II wojny wiatowej z r¹k ukraiñskich ogó³em straci³o ¿ycie 120150 tys. Polaków, choæ
niektóre szacunki mówi¹ nawet o 200 tys. polskich ofiar. Nale¿y dodaæ, ¿e
oprócz ludnoci polskiej z r¹k ukraiñskich nacjonalistów ginêli równie¿ m.in.
Czesi, S³owacy, Wêgrzy, Rosjanie, a tak¿e polscy Ormianie, których krwawej
masakry dokonano w Kutach nad Czeremoszem na Pokuciu w kwietniu
1944 r.
W dyskusji  co zrozumia³e  pad³o wiele gorzkich s³ów mówi¹cych
o tym, ¿e konieczne jest, aby zbrodnie i zbrodniarzy nazwaæ po imieniu.
Sporód wielu osób, które zabra³y g³os przewa¿a³a opinia, ¿e to sami Ukraiñcy winni siê uporaæ ze swoj¹ nie³atw¹ histori¹ najnowsz¹, w tym tak¿e
dokonaæ rzetelnego rachunku w sprawie zbrodni dokonanych przez OUNUPA. Zapewne nie bêdzie to proces ani prosty, ani szybki, ale niew¹tpliwie
konieczny, tym bardziej i¿ organizacje ukraiñskich nacjonalistów powszechnie uwa¿a siê za zbrodnicze, a zbrodni ludobójstwa nic nie mo¿e usprawiedliwiæ, nawet idea utworzenia Samostijnej Ukrainy. Podobnie rzecz siê ma
z przywódcami OUN-UPA, którzy dzisiaj na Ukrainie uwa¿ani s¹ za bohaterów narodowych, czêsto bêd¹c patronami ulic, placów i szkó³, a na ich czeæ
wznosi siê pomniki. Dlatego przez tych, którzy cudem ocaleli z rzezi wo³yñskiej, a tak¿e przez rodziny ofiar ukraiñskiego ludobójstwa gloryfikowanie
zbrodniarzy odbierane jest to jako naigrawanie siê z tysiêcy polskich ofiar,
których szcz¹tki do dnia dzisiejszego spoczywaj¹ w bezimiennych mogi³ach.
Czy zatem w ogóle jest mo¿liwe, aby pogodziæ tak skrajnie ró¿ne racje obu
stron  czas poka¿e. Z pewnoci¹ przyjazne stosunki polsko-ukraiñskie s¹
wartoci¹ sam¹ w sobie, jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e braterskiej wspó³pracy
nie da siê zbudowaæ na k³amstwie i fa³szu, bo tylko prawda mo¿e stanowiæ
drogê do pojednania miêdzy obu narodami.
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Renata Gieszczyñska

Instytut Pamiêci Narodowej
Delegatura w Olsztynie

WYSTAWA IPN PT. OLSZTYÑSKA SOLIDARNOÆ 19801981
22 wrzenia 2008 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie
odby³o siê uroczyste otwarcie wystawy pt. Olsztyñska Solidarnoæ 19801981
przygotowanej przez Oddzia³owe Biuro Edukacji Publicznej Delegatury Instytutu Pamiêci Narodowej w Olsztynie. Termin otwarcia nie by³ przypadkowy,
bowiem 28 lat temu przedstawiciele komitetów za³o¿ycielskich niezale¿nych
zwi¹zków zawodowych olsztyñskich zak³adów pracy powo³ali Miêdzyzak³adowy
Komitet Za³o¿ycielski. Wystawa sk³ada siê z blisko czterdziestu paneli odpowiednio zestawionych zarówno pod wzglêdem chronologicznym, jak i problemowym.
Wystawê rozpoczyna panel prezentuj¹cy wydarzenia Sierpnia 1980 r.
w Gdañsku, kiedy to strajkuj¹cy robotnicy utworzyli Miêdzyzak³adowy Komitet Strajkowy. Zamieszczone fotografie bramy Stoczni Gdañskiej oraz dokumenty pochodz¹ z zasobów archiwum Komisji Krajowej NSZZ Solidarnoæ. Kolejne panele pokazuj¹ narodziny zwi¹zku w regionie warmiñskomazurskim, a tak¿e okolicznoci utworzenia Miêdzyzak³adowego Komitetu
Za³o¿ycielskiego w Olsztynie. Przy tej okazji ukazano sylwetki ludzi, którzy
odegrali wiod¹c¹ rolê w olsztyñskiej Solidarnoci. Byli to m.in. przewodnicz¹cy: Andrzej Bartuszek, Edmund £ukomski, Miros³aw Krupiñski i Micha³
Powrony, wiceprzewodnicz¹cy: Andrzej Bober, Irena Telesz i Stanis³aw Mackiewicz oraz wielu innych dzia³aczy. Zaprezentowano tak¿e dokumenty
zwi¹zkowe z pierwszego, niezwykle intensywnego etapu tworzenia i rozwoju
zwi¹zku: uchwa³y i owiadczenia, a tak¿e wybrane ulotki, prasê zwi¹zkow¹
i wydawnictwa. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ liczne fotografie autorstwa
Mieczys³awa Wieliczki i Wojciecha Ciesielskiego.
Powstanie NSZZ Solidarnoæ od samego pocz¹tku podlega³o intensywnemu rozpracowaniu przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa. Poprzez stosowanie dzia³añ operacyjnych: pods³uchów, wywiadów, obserwacji oraz zaanga¿owaniu
agentury, zbierano wszelkie mo¿liwe informacje i starano siê parali¿owaæ
dzia³alnoæ zwi¹zku. Funkcjonariusze SB wielokrotnie zatrzymywali uczestników akcji plakatowych, zastraszali zwi¹zkowców. Tote¿ na wystawie prezentowane s¹ równie¿ dokumenty i zdjêcia operacyjne, ukazuj¹ce skalê dzia³añ podejmowanych przez organa bezpieczeñstwa.
Kolejne panele ukazuj¹ wydarzenia z dzia³alnoci olsztyñskiej Solidarnoci: walki o rejestracjê zwi¹zku, akcje protestacyjne i strajki. Nale¿y podkreliæ, i¿ oczekiwania spo³eczne wobec zwi¹zku by³y wówczas ogromne.
Z ca³ego regionu nap³ywa³y informacje o niegospodarnoci i licznych nadu¿yciach pope³nianych przez dyrektorów zak³adów pracy oraz przedstawicieli
lokalnych w³adz. Domagano siê ich rozliczenia i poci¹gniêcia do odpowie-
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dzialnoci. Przyk³ad tego typu dzia³añ stanowi sprawa I sekretarza KW PZPR
w Olsztynie, Edmunda Wojnowskiego. W zwi¹zku z tym na kilku panelach
zaprezentowano uchwa³y i owiadczenia MKZ, wybrane dokumenty Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie, ulotki i fotografie.
Prezentowane s¹ te¿ inne dzia³ania zwi¹zku. Od chwili powstania Solidarnoæ rozpoczê³a walkê o przywracanie pamiêci o tragicznych wydarzeniach z najnowszych dziejów narodu polskiego. Na wystawie ukazano obchody rocznicy Czerwca 56 i Grudnia 70, koncert powiêcony pamiêci ofiar
tragicznych wydarzeñ na Wybrze¿u oraz wyjazd delegacji zwi¹zkowców na
uroczyste ods³oniêcie pomników poleg³ych w Gdañsku i Gdyni. Olsztyñski
MKZ nawi¹za³ równie¿ kontakty z Kuri¹ Biskupi¹ w Olsztynie, a tak¿e
udziela³ pomocy w tworzeniu i dzia³alnoci NSZZ Solidarnoæ Rolników
Indywidualnych. Ukazano wspólne dzia³ania obu bratnich zwi¹zków, m.in.
organizacjê obchodów Zielonych wi¹tek i powiêcenia plonów.
Sporo miejsca powiêcono tak¿e dzia³aniom MKZ w Olsztynie wobec
prowokacji bydgoskiej w marcu 1981 r., kiedy to  jeszcze przed og³oszeniem
decyzji KKP o przeprowadzeniu w ca³ym kraju strajku ostrzegawczego
 olsztyñscy zwi¹zkowcy rozpoczêli szeroko zakrojone przygotowania do ogólnopolskiego protestu. Na wystawie prezentowane s¹ zdjêcia strajkuj¹cych
wówczas zak³adów pracy, ulotki oraz dokumenty zwi¹zkowe.
Pierwszy etap dzia³alnoci zwi¹zku zakoñczy³ siê I Walnym Zebraniem
Delegatów w czerwcu 1981 r., podczas którego wybrano 60.osobowy Zarz¹d
Regionu. Przewodnicz¹cym ZR Warmiñsko-Mazurskiego zosta³ Miros³aw
Krupiñski. Wybrano równie¿ 15 delegatów na I Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ Solidarnoæ w Gdañsku. Ich udzia³ w historycznych obradach
w gdañskiej Olivii pokazany jest na licznych fotografiach.
Narastaj¹cy kryzys gospodarczy oraz podjêta przez rz¹d decyzja o zmniejszeniu przydzia³ów kartkowych na miêso i jego przetwory spowodowa³y przy³¹czenie siê olsztyñskiej Solidarnoci do akcji protestacyjnej, og³oszonej
przez ZR Mazowsze. Na panelach przedstawiono marsz g³odowy w Olsztynie,
bêd¹cy jednoczenie swoist¹ demonstracj¹ si³y zwi¹zku w regionie. Bardzo
wa¿nym wydarzeniem, eksponowanym na wystawie, jest strajk w Olsztyñskich Zak³adach Graficznych. Ten najwiêkszy i najd³u¿szy protest w regionie
udokumentowany jest wieloma zdjêciami strajkuj¹cych i wspieraj¹cych ich
mieszkañców Olsztyna, owiadczeniami Komitetu Strajkowego i ZR, ulotkami i plakatami. Wprowadzenie 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce
zakoñczy³o legalny okres dzia³alnoci NSZZ Solidarnoæ.
Wystawa pt. Olsztyñska Solidarnoæ 19801981 przedstawia wybrane
wydarzenia z dzia³alnoci zwi¹zku. Zestawienie materia³ów SB z dokumentami zwi¹zku ukazuje, jak odmienne cele i wartoci przywieca³y obu stronom.
Dla ludzi Solidarnoci lata 1980-1981 by³y okresem ograniczonej wprawdzie, ale niespotykanej do tej pory wolnoci i aktywnoci, natomiast dla
komunistycznej w³adzy ogromnym zagro¿eniem, które nale¿a³o jak najszybciej zd³awiæ.
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PO¯EGNANIA

MOJE PO¯EGNANIE Z MISTRZEM.
WSPOMNIENIE O PROFESORZE ROMANIE WAPIÑSKIM

Nie mówilimy o Nim Pan Roman, jak zatytu³owa³ swoje wspomnienie o Profesorze Romanie
Wapiñskim jego student  Tomasz Wo³ek1. My, jego
uczniowie, mówilimy  Profesor. To studenckie
Pan Roman, by³o po prostu studenckie, m³odzi
ludzie lubi¹ uproszczenia i pragn¹ likwidowaæ dystanse, myl¹c, ¿e dystans w tym wypadku jest jak¹ form¹ ograniczenia. Nam dystans by³ potrzebny. Nam, czyli grupie kilkunastu osób, które uczêszcza³y na seminaria doktoranckie, póniej seminaria
naukowe, prowadzone przez Profesora, co dwa tygodnie w poniedzia³ki o 1600, póniej o 1530, w pokoju 39 Instytutu Historii Uniwersytetu Gdañskiego.
Ten dystans by³ wyrazem szacunku dla Profesora i nie pochodzi³ z  wydawaæ by siê mog³o  prostej zale¿noci: mistrz  uczniowie. Profesor nie lubi³
takich relacji. Ten dystans wynika³ z podziwu dla intelektu. Bo to intelekt
Profesora by³ magnesem, który przyci¹ga³ do siebie. Intelekt z niewyobra¿aln¹ umiejêtnoci¹ syntezy, zawartej w jednym, dwóch zdaniach, które wystarcza³y za ca³e wielostronicowe zakoñczenie ksi¹¿ki czy artyku³u. Pieczo³owicie
zapisywa³em te wypowiedzi, by potem, ju¿ w poci¹gu, gdy wraca³em do
domu, jeszcze raz je przeczytaæ.
Jedn¹ z najcenniejszych cech seminariów naukowych, na które przyje¿d¿a³em do Gdañska od 1979 r. by³o to, i¿ zawsze by³y takie same, pozorna
identycznoæ wynika³a z celu, który mia³y realizowaæ  prezentacji w³asnych
badañ i dyskusji nad nimi. Dyskusji, najbardziej twórczego elementu nauki
historycznej, której tak brak na wielu konferencjach naukowych. Wydawaæ
1

T. Wo³ek, Pan Roman. Wspomnienie, Polityka, nr 27 z 5 VII 2008 r., s. 75.
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by siê mog³o, ¿e tak prowadzone seminaria nie s¹ niczym nadzwyczajnym
wiele takich w polskich uczelniach i orodkach naukowych. Ich waga i wyj¹tkowoæ polega³a na tym, ¿e z nami by³ Profesor Roman Wapiñski  wielki
erudyta, niczego nie narzucaj¹cy, lecz systematycznie ucz¹cy syntezy historii,
podpowiadaj¹cy kierunki badañ, kierunkuj¹cy kwerendy, tworz¹cy w³asn¹
szko³ê historycznego mylenia. By³o to bowiem seminarium Profesora Romana Wapiñskiego. Czytalimy lub referowalimy teksty artyku³ów, ksi¹¿ek,
wyst¹pieñ. Profesor robi³ notatki, krótkie, zwiêz³e, czasami jednozdaniowe
lub tylko dwu-, trzywyrazowe. Zawsze na oddzielnych kartkach, spiêtych
w notatniku, na których by³a te¿ data i numer kolejny spotkania. Gdy czytany tekst by³ ju¿ napisany na gotowo, Profesor, jak mówi³, na bie¿¹co
wtr¹ca³ swoje uwagi. Potem otwiera³ dyskusjê. Sam zabiera³ g³os jako ostatni. Czekalimy na pierwsze zdanie. Gdy pada³o mnie siê to podoba  znaczy³o to, i¿ referent mo¿e odetchn¹æ z ulg¹, choæ nie spocz¹æ na laurach.
Uwag zawsze by³o du¿o. Profesor nie mówi³: to jest le, tutaj jest b³¹d,
koncepcja jest niew³aciwa. Najczêciej, po d³u¿szym wywodzie dodawa³:
tutaj doda³bym to, proszê siêgn¹æ po tak¹ ksi¹¿kê, nale¿y jeszcze pojechaæ do tej biblioteki, czasem mówi³:  ja zrobi³bym to tak i nastêpnie
podawa³ w³asn¹ wersjê czy koncepcjê napisania danego tekstu lub ujêcia
badanego problemu. Zawsze wskazywa³ na literaturê, do której nale¿y siêgn¹æ. Nie pamiêtam sytuacji, aby Profesor nie znalaz³ w pamiêci ksi¹¿ki czy
artyku³u zwi¹zanego z przedstawianym tematem.
Przez ca³e aktywne ¿ycie naukowe bada³ dzieje polskiej myli politycznej
drugiej po³owy XIX i pocz¹tku XX w. Pisz¹c o ruchach ideologicznych, partiach politycznych i ich przywódcach, zawsze uczula³ nas, aby w podobnych
analizach uwzglêdniaæ czynnik czasu i niezmienne cechy ludzkiej natury, jak
np. przyzwyczajenie i d¹¿enie do u³o¿enia sobie ¿ycia nawet w najgorszych
warunkach. Panie Romanie  mówi³ do mnie na którym z seminariów
u schy³ku lat 90.  opisa³ pan represje carskie wobec ziemian kresowych po
powstaniu styczniowym, a teraz niech pan zada pytanie: jak wiêc ¿yli
w latach po represjach, do czego zmusi³o ich zwyk³e, codzienne ¿ycie, jak
umiejscowili siê w nieprzyjaznym pañstwie carów?. Ta jedna uwaga zaowocowa³a nie tylko zmian¹ optyki widzenia wielu zjawisk politycznych i spo³ecznych, ale i konkretnym opisem sposobów, jakimi polscy ziemianie oszukiwali w³adze rosyjskie, przy zakazanym dla Polaków obrocie ziemi¹.
Profesor inspirowa³ poprzez stawianie pytañ. Na marginesach moich
tekstów, które czyta³, nie by³o konkretnych wskazówek, czy dopisków  by³y
natomiast pytania, napisane ³adnym, regularnym, czytelnym pismem
 mnie uczono w szkole kaligrafii zwyk³ mówiæ. To zmusza³o do wysi³ku,
wywo³ywa³o kolejne pytania, ale zawsze by³o twórcze, bo najczêciej krótkie
pytanie dotyczy³o aspektu, który nie zosta³ uwzglêdniony w tekcie. W³anie
w umiejêtnoci wieloaspektowego ujmowania problemów i ³¹czenia ich
w ogólne prawid³owoci tkwi³a wielkoæ Profesora Romana Wapiñskiego
 historyka i humanisty. Wieloaspektowoæ w tym wypadku nie dotyczy³a
tylko historii. Wed³ug niego, dyscyplina wiedzy, któr¹ siê zajmowa³, by³a
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pe³niejsza, gdy uwzglêdnia³a wyniki badañ socjologów, filozofów i filologów.
Do dzi pamiêtam, jedno z pierwszych seminariów, na które przyjecha³em
w kilka miesiêcy po egzaminie magisterskim, w 1979 r. Tematem by³a dyskusja o ksi¹¿ce M. Janion i M. ¯migrodzkiej Romantyzm i historia. Ten specjalista od endecji, jak nazywalimy go bêd¹c studentami, okaza³ siê byæ tak¿e
specjalist¹ od literatury romantycznej i specjalist¹ od M³odej Polski. Jak
wiele odniesieñ literackich jest, w moim zdaniem najlepszej ksi¹¿ce Profesora, Polska i ma³e ojczyzny Polaków.
Zawsze myla³ o historii, dyscyplinie humanistyki, której powiêci³ swoje jak¿e pracowite ¿ycie naukowe. Pamiêtam, w po³owie lat 80., stoimy na
dworcu kolejowym w Pucku, po konferencji naukowej. Banalna rozmowa,
¿arty i anegdoty. Nagle Profesor odzywa siê: mam tytu³. Wyci¹ga notatnik
i co notuje, po czym nam, zaskoczonym, wyjania: w³anie przyszed³ mi do
g³owy tytu³ kolejnego artyku³u.
Tam, gdzie konkretne zobowi¹zania nie wymaga³y tego, nie nale¿a³ do
surowych dydaktyków, promotorów, opiekunów naukowych, egzekwuj¹cych
realizowanie kolejnych etapów rozwoju naukowego swoich uczniów. Nie wyznacza³ terminów, najwa¿niejsza by³a dla niego indywidualna motywacja.
Gdy na pocz¹tku ka¿dego roku akademickiego ustalalimy ogóln¹, ramow¹
tematykê kolejnych spotkañ, sam nie proponowa³, kto i kiedy bêdzie referowa³, czasem tylko mówi³: nie, ju¿ nie trzeba jedziæ dalej po archiwach pisaæ, pisaæ. Jak¿e teraz mi brak tych wypowiedzianych, zawsze we w³aciwym momencie s³ów: doæ ju¿ panie Romanie, zawsze co mo¿na znaleæ
dodatkowego, teraz trzeba pisaæ, sprzedawaæ to, co siê zrobi³o. Ale zawsze
wiedzia³, kiedy powinnimy jeszcze dalej pracowaæ nad konkretnym tekstem,
aby podnieæ jego poziom naukowy. Gdy w 1986 r. przygotowywa³em artyku³
o Towarzystwie Przyjació³ Nauk w Wilnie i pe³en zadowolenia z wykonanej
pracy odczyta³em go na seminarium, Profesor powiedzia³: proszê jeszcze poszerzyæ kwerendê o ówczesne polskie gazety wileñskie (wyjazd do Wilna nie
by³ wówczas mo¿liwy). Wiedzia³, ¿e zmieni to ca³kowicie kszta³t tego opracowania. Po paru miesi¹cach, gdy ponownie przedstawia³em ju¿ nowy artyku³,
Profesor powiedzia³: no, to ju¿ znacznie ró¿ni siê od pierwszej wersji. By³a
to jeszcze jedna forma inspiracji naukowej i zarazem dbania o wysoki poziom
publikacji stosowana przez Pana Profesora Romana Wapiñskiego.
Tam, gdzie by³o to potrzebne, w najprostszy sposób, poprzez podanie
wykazu literatury, wprowadza³ studenta w konkretne zagadnienie. Po ustaleniu tematu pracy magisterskiej, ka¿dy z nas, nale¿¹cych do Jego seminarium magisterskiego, otrzymywa³ karteczkê z wypisanymi kilkunastoma pozycjami do obowi¹zkowego przeczytania. Zestaw by³ tak dobrany, ¿e id¹c
tylko ladami przypisów i bibliografii mo¿na by³o zebraæ materia³ do napisania pracy magisterskiej. Ale  w moim i kolegi Antoniego Kakareko przypadku  w spisie dostarczonym nam przez Profesora by³y te¿ publikacje i broszury dostêpne tylko w Bibliotece Narodowej i to za specjalnym zezwoleniem na
korzystanie z cymeliów i druków zastrze¿onych. Dostalimy tyle zezwoleñ,
¿e po obdzieleniu kolegów, korzystalimy z nich nawet w kilka lat po tym,
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jak Profesor przesta³ byæ dyrektorem Instytutu Historii. Ale nie to by³o istotne, Profesor wiedzia³, ¿e jego wskazówki doprowadz¹ do pierwszego kontaktu studentów z oryginalnym materia³em archiwalnym, jakim by³y pamiêtniki
i wspomnienia ziemian kresowych, znajduj¹ce siê w Dziale Rêkopisów Biblioteki Narodowej. W moim wypadku zaowocowa³o to nie tylko prac¹ magistersk¹ i nastêpnie doktoratem powiêconym ziemiañstwu kresowemu, ale okreli³o te¿ ca³y kierunek mojej dalszej pracy badawczej jako historyka.
Nie sposób wymieniæ tego wszystkiego, czego nauczy³ mnie Pan Profesor
Roman Wapiñski. Szacunku, ale krytycznego, wobec dorobku polskiej i obcej
historiografii. Widz¹c zdziwienie na mojej twarzy, gdy mówi³ mi o koniecznoci
przejrzenia prac historyków radzieckich, pisz¹cych o rewolucji 19051907 r. na
ziemiach litewskich, bia³oruskich i ukraiñskich, powiedzia³ z naciskiem:
Niech Pan to przejrzy, brak informacji jest dla nas tak¿e informacj¹.
Nigdy nie powiedzia³ tego wprost, ale przez lata uczy³ nas, swoich
uczniów, krytycyzmu wobec samych siebie i pokornego oceniania w³asnych
mo¿liwoci badawczych. Jak zawsze ¿yczliwie umiechn¹³ siê, nic nie mówi¹c, kiedy jedna z kole¿anek opowiada³a, jak to wszystko ju¿ przeczyta³a
na dany temat, a tak¿e przeprowadzi³a kwerendê, we wszystkich archiwach
i bibliotekach. Jaki czas potem us³yszelimy, ¿e wszystko, to z du¿ym
prawdopodobieñstwem mo¿e przeczytaæ historyk, mediewista, specjalista od
jednego inkunabu³u, ale nie historyk myli politycznej XIX i XX wieku. Ten,
kto mówi o sobie, ¿e »wszystko« przeczyta³, nie jest dobrym historykiem.
Zanim przyst¹pi Pan do pisania tekstu, obojêtnie jakiego, proszê postawiæ pytania, na które chce Pan odpowiedzieæ  powiedzia³ kiedy do mnie na
seminarium  wydaje siê to tak oczywiste, ¿e czêsto o tym zapominamy.
Myl tê póniej rozwin¹³ mówi¹c, ¿e takie postêpowanie badawcze pozwala
na redukcjê spraw ma³o wa¿nych na rzecz tych zasadniczych, daje mo¿liwoæ
pominiêcia szczegó³ów nie zmieniaj¹cych ogl¹du ca³oci.
Gdy kiedy narzeka³em, ¿e bardzo wolno idzie mi pisanie kolejnego rozdzia³u pracy, powiedzia³ nam wszystkim, jak on przyspiesza pracê nad
kolejn¹ ksi¹¿k¹. Zamiast mozolnie dochodziæ od szczegó³u do syntezy zaproponowa³ zrobiæ tak: proszê napisaæ kilkadziesi¹t stron zawieraj¹cych
wszystkie tezy, które Pan chce udowodniæ, potem tylko nale¿y je rozwin¹æ.
Nie tylko ja, ale i wiêkszoæ kolegów patrzy³a wtedy ze zdziwieniem na
Profesora  aby tak pisaæ, trzeba byæ Romanem Wapiñskim  powiedzia³
wtedy jeden z cz³onków seminarium.
Profesor Roman Wapiñski stworzy³ w³asn¹ szko³ê historyczn¹, oceni¹ j¹
historycy historiografii. Mia³em szczêcie byæ Jego uczniem, to wielki zaszczyt, miem powiedzieæ dla nielicznych, ale te¿ wielki obowi¹zek i odpowiedzialnoæ  powinnoæ wobec mojego Mistrza.
Profesor Roman Wapiñski zmar³ 14 maja 2008 r. Mia³ 77 lat.
Roman Jurkowski
(Olsztyn)

