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ARTYKU£Y I ROZPRAWY

Ma³gorzata Chudzikowska-Wo³oszyn

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

WIAT ROLIN W KAROLIÑSKIM DOKUMENCIE
CAPITULARE DE VILLIS
Oko³o roku 800 na ¿yczenie Karola Wielkiego1 w kancelarii pa³acowej
spisany zosta³ jeden z najbardziej znanych karoliñskich kapitularzy  Capitulare de villis  Zarz¹dzenie (Rozporz¹dzenie) o posiad³ociach wiejskich2. Dokument ten zaliczany jest do grupy kapitularzy gospodarczych, które wespó³
z kapitularzami administracyjnymi tworzy³y tzw. capitularia per se scribenda3. Unifikacja regu³ zwi¹zanych z gospodarowaniem królewskimi latyfundiami sta³a siê w okresie rz¹dów Karola dzia³aniem nieodzownym. Monarsze
w³oci rozrzucone by³y we wszystkich zak¹tkach rozleg³ego imperium. Dzisiaj nie jest nawet mo¿liwe dok³adne ustalenie ich iloci. Kilka królewskich
maj¹tków zgrupowanych w jednym okrêgu tworzy³o klucz  fiscus. Dla przyk³adu fiscus z okolic Annapes liczy³ 2850 hektarów. Inny, utworzony w rejonie Snellegem, obejmowa³ 7000 hektarów4. Karol Wielki by³ wiêc przede
wszystkim potentatem ziemskim. Ziemia stanowi³a jego najwiêkszy maj¹tek
1 O polemice wokó³ atrybucji i datacji Capitulare de villis czytaj w: M. Chudzikowska-Wo³oszyn, Capitulare de villis Karola Wielkiego  czyli o potrzebach monarszego sto³u, w:
Zbytek i ubóstwo w staro¿ytnoci i redniowieczu, pod red. L. Kostuch i K. Ryszewskiej, Kielce
2010, s. 306307.
2 Capitulare de villis (dalej Capit.), w: MGH, Leges, Capitularia regum Francorum I,
s. 8291. Tekst Capitulare de villis zachowa³ siê w jedynym kodeksie nale¿¹cym do biblioteki
w Wolfenbüttel. Kodeks ten zawiera³ listy papie¿a Leona III do Karola Wielkiego. Gospodarczy
kapitularz stanowi³ dodatek do g³ównego dzie³a. Pierwsza edycja karoliñskiego dokumentu
rozporz¹dzaj¹cego w³ociami ukaza³a siê w roku 1647. Dysponujemy polskim przek³adem De
villis sporz¹dzonym przez Stanis³awa Arnolda, który ukaza³ siê w serii Dokumentów Historycznych w roku 1923.
3 By³y to tzw. kapitularze w³aciwe. Obok nich redagowano tak¿e kapitularze o charakterze jurysdykcyjnym, tzw. capitularia legibus addenda, a tak¿e kapitularze zaadresowane do
królewskich wys³anników  capitularia missorum.
4 W. Metz, Das Karolingische Reichgut, Berlin 1960, s. 77.
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i jednoczenie tak¿e podstawowe ród³o dochodu5. Utrzymanie ca³ego dworu
 rodziny, s³u¿by i personelu urzêdowego  wymaga³o systematycznej aprowizacji. Aby móc wyegzekwowaæ od zarz¹dców (iudices) w³aciwe gospodarowanie domenami, a w efekcie tak¿e liczyæ na konkretny towar, potrzebna
by³a kodyfikacja i regulacja gospodarki. Zredagowane z ogromn¹ szczegó³owoci¹ De villis by³o odpowiedzi¹ na wszelkie obawy w³adcy co do sprawnego
zarz¹dzania jego ziemskimi w³ociami.
Maj¹tki ziemskie monarchy mia³y za zadanie zaopatrywaæ dwór kompleksowo. Do palatium rokrocznie trafia³y wozy dostarczaj¹c warzyw, owoców, sera, mas³a, octu, wina, miodu, futer, odzie¿y, wosku, myd³a i przeró¿nego miêsa. Ca³y transport odbywa³ siê zgodnie z wytycznymi zawartymi
w kapitularzu, na mocy którego w³adca móg³ wydawaæ tak¿e wskazówki co
do odpowiedniego zbierania i gromadzenia zapasów, zwiêkszania wydajnoci, unikania marnotrawstwa i ochrony maj¹tku. Ca³y dokument sk³ada siê
z 70 rozdzia³ów, stanowi¹cych jednoczenie 70 dyrektyw zredagowanych
w imieniu króla. Poród nich odnajdujemy bardzo szczegó³ow¹ listê wszystkich produktów, bez których funkcjonowanie dworu mog³oby zostaæ zaburzone6.
Ostatni rozdzia³ Capitulare de villis otwiera katalog 90 rolin ogrodowych  warzyw, owoców, zió³, a tak¿e bylin o przeznaczeniu leczniczym,
produkcyjnym, magicznym i symbolicznym, które w³adca chcia³ widzieæ we
wszystkich swych maj¹tkach. Ka¿da z wymienionych rolin implikuje ca³y
szereg mo¿liwych pytañ badawczych o jej przeznaczenie, historiê, wygl¹d czy
choæby sposób uprawy.
Odnosz¹c siê do róde³ klasycznych, wspó³czesnych kapitularzowi lub
nieco póniejszych, autorka podjê³a próbê ustalenia mo¿liwego przeznaczenia
ka¿dej z wymienionych w kapitularzu rolin. Szczególnie pomocne okaza³y
siê tutaj botaniczne rozwa¿ania Katona (234149 p.n.e.)7, Warrona (11627
p.n.e.)8, Kolumelli (I w.)9, Pliniusza Starszego (ok. 2379)10, Paludiusza
(IV/V w.)11, Izydora z Sewilli (ok. 554636)12, Walahfrida Strabona (ok.
5 Wp³ywy skarbowe imperium karoliñskiego by³y nieznaczne. Znajduj¹cy siê w stanie
upadku handel nie móg³ przynosiæ dochodów w postaci myta drogowego. Finanse króla uszczuplone zosta³y dodatkowo na skutek rozdawnictwa immunitetów.
6 M. Chudzikowska-Wo³oszyn, Capitulare , dz. cyt., s. 307.
7 De agri cultura, ed. A. Mazzarino, University of Michigan Press 1998.
8 Res rusticae, ed. W. D. Hooper, H. B. Ash, The Loeb Classical Library 1960.
9 De re rustica, On agriculture, ed. H. B.Ash, t. 14, Harvard University Press 1977.
Tak¿e De arboribus, ed. E. S. Forster, E. H. Heffner, t. 3, The Loeb Classical Library 1955.
10 Historia Naturalis, ed. K. F. T. Mayhoff, Lipsiae, Teubner 1906.
11 Opus agriculturae, ex recensione J. C. Schmitt, Lipsiae, Teubner 1898.
12 Isidori Hispalensis Episcopi Etymologiarum sive Originum libri XX, ed. W. M. Lindsay,
t. 12, Oxford 1911.
13 De cultura hortorum, MGH, Poetae II, s. 259423.
14 Liber subtilitatum naturarum creatarum a tak¿e Physica. Opera minora, ed. H. Feiss,
C. Evans, B. M. Kienzle, C. Muessig, B. Newman, P. Dronke, CCCM 226.
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808849)13, Hildegardy z Bingen (10981179)14. Wiele cennych sugestii przynios³y kucharskie przepisy Apicjusza (I w.)15, a tak¿e medyczne porady Celsusa (1 po³. I w.)16, Serenusa Sammonicusa (2 po³. IV w.)17, Scriboniusa
Largusa (1 po³. I w.)18 i Gargiliusa Martialisa (III w.)19. Bazuj¹c na tak
zebranym materiale ród³owym mo¿liwe sta³o siê, choæby czêciowe, odtworzenie karoliñskiej kuchni, zio³olecznictwa, kosmetyki, pielêgnacji cia³a,
wró¿biarstwa i symboliki.
90 rozdzia³ otwiera monarszy nakaz przydomowej hodowli lilii20 i ró¿21.
W³adca wymaga³ od zarz¹dców, a¿eby ka¿dy ogród, który pyszni³ siê mianem
koronnego pielêgnowa³ te najpiêkniejsze sporód kwiatów. W redniowieczu
zarówno lilie, jak i ró¿e mia³y g³êbokie, metaforyczne znaczenie. Jedne
i drugie by³y kwiatami Kocio³a i symbolizowa³y jego panowanie. Karol Wielki jako Dawid Zachodu, obroñca i piewca chrzecijañstwa, oddawa³ pierwszeñstwo kwiatom, które potwierdza³y si³ê i zwyciêstwo Chrystusowej wiary.
W ró¿ach widziano krew mêczenników, a bia³a barwa lilii symbolizowa³a
janiej¹c¹ wiarê22. Czas wojny krzy¿owej by³ czasem ró¿, a nastêpuj¹cy potem pokój, pokojem ³agodnej i lni¹cej lilii23 . Ka¿dy zak¹tek imperium wita³
podró¿uj¹cego w³adcê ukwieconym sto³em, który  jak pisa³ Fortunat
 okryty by³ s³odkim zapachem ró¿, z którymi konkurowa³y mlecznobia³e lilie24.
Listê zamówionych przez króla kwiatów, któr¹ znajdziemy w Rozporz¹dzeniu o posiad³ociach wiejskich, urozmaicaj¹ tak¿e: ró¿nobarwne mieczyki25
15

De re coquinaria, ed. S. Grainger, Ch. Grocock, Prospect Books 2006.
De medicina libri VIII, ed. W. G. Spencer, Harvard University Press 1938.
17 Liber medicinalis, ed. S. Lee Pearce, Tulane University 1974.
18 Compositiones, ed. S. Sconocchia, Lipsiae, Teubner 1983.
19 Medicinae ex oleribus et pomis, ed. B. Maire, Paris 2002.
20 Lilium, bot. Lilium candidum. Lilia bia³a. (Wprowadzona w niniejszym artykule prezentacja botaniczna w pierwszej kolejnoci uwzglêdnia nazwê roliny, która stosowana jest
w kapitularzu. Na drugim miejscu podana zosta³a wspó³czesna terminologia). Kwiat ten pe³ni³
w imperium karoliñskim nie tylko funkcje estetyczne. Okazuje siê, ¿e Frankowie znali mikstury lecznicze oparte na bazie korzeni, ³odygi i lici lilii. Liliowa papka zmieszana z t³uszczem
stanowi³a wietn¹ pielêgnacyjn¹ maæ. Ta ceniona by³a przez kobiety chc¹ce jak najd³u¿ej dbaæ
o sw¹ urodê. Przydawa³a siê tak¿e przy wysypkach, a nawet tr¹dzie. Por. H. Kluge, Wielka
ksiêga Hildegardy z Bingen, t³um. M. Ja³owiecSawicka, Kielce 2008, s. 189.
21 Rosa, bot. Rosa centifolia. Ró¿a stulistna.
22 Walahfridus Strabo, De cultura hortorum XXVI, w: MGH, Poetae II, s. 349.
23 Tam¿e, s. 349.
24 Venantius Fortunatus, Carmina XI, 11, w: MGH, Auct. Ant. 4.1, s. 263. Niekwestionowane i jedyne w swym rodzaju piêkno ró¿ opiewa³ ju¿ wczeniej Kolumella. Por. De re rustica,
103, 180.
25 Gladiolus, bot. Gladiolus. Mieczyk. Autor wczesnoredniowiecznego poematu botanicznego  Walahfrid Strabo (ok. 809849)  kontempluj¹c piêkno mieczyków, odniós³ siê w pierwszej kolejnoci do proweniencji ich nazwy. Jêzyk ³aciñski  jak pisa³  nada³ im termin gladiolus
od s³owa gladius, oznaczaj¹cego miecz (De cultura hortorum XII, s. 343). Ma to niew¹tpliwie
zwi¹zek z kszta³tem lici tego piêknego kwiatu.
16
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i malwy26. Nie pe³ni³y one tylko funkcji estetycznych. Jedne i drugie wykorzystywane by³y przede wszystkim w zio³olecznictwie27.
Karoliñski imperator nie wyobra¿a³ sobie funkcjonowania swej kuchni
bez przypraw zio³owych. Ogrody królewskie mia³y dostarczaæ na dwór doæ
spor¹ listê rolin przyprawowych, poród których musia³a znaleæ siê obowi¹zkowo sza³wia28. Ten pó³krzew o bardzo silnym aromacie dotar³ z Italii do
Europy rodkowej dziêki zakonnikom i w IX w. sta³ siê bardzo popularnym
zio³em uprawianym praktycznie we wszystkich klasztornych wirydarzach29.
W karoliñskiej kuchni sza³wia stosowana by³a zapewne jako przyprawa do
miês, zw³aszcza pieczonych, ryb, sosów i wina. Dodatkowo nie nale¿y zapominaæ o jej leczniczych w³aciwociach, które niew¹tpliwie wykorzystywali Karolingowie30.
26 Malva, bot. Alcea rosea. U Izydora z Sewilli odnajdujemy lecznicze mieszanki oparte na
bazie malwy. Encyklopedysta podaje miêdzy innymi przepis na rodek chroni¹cy przed u¿¹dleniem pszczó³. Nale¿a³o w tym celu posmarowaæ cia³o oliw¹ zmieszan¹ z sokiem z malwy, (por.
Isidorus, Etymologiae XVII, 10, 5). Malwa przeciwdzia³a³a te¿ zaparciom i mia³a jeszcze jedno
niezwykle tajemnicze dzia³anie  jej roztarte i zmieszane z olejem licie usypia³y skorpiony.
Tam¿e XVII, 10, 5. W redniowieczu ceniono j¹ tak¿e za w³aciwoci pielêgnacyjne. Poranna
rosa zebrana z lici malwy dzia³a³a ³agodz¹co na obrzêki i zaczerwienienia oczu. Por. H. Kluge,
Wielka ksiêga , s. 190.
27 Ususzony korzeñ mieczyka rozpuszczony w czystym winie i nastêpnie stosowany
w postaci kompresu, przynosi³ ukojenie dla miejsc uderzonych i zranionych. Por. Walahfridus
Strabo, De cultura hortorum XII, s. 343.
28 Salvia, bot. Salvia officinalis.
29 W³aciwoci sza³wii opisa³ tak¿e benedyktyñski mnich Walahfrid Strabo. W De cultura hortorum przedstawi³ 23 gatunki rolin, z których a¿ 18 pokrywa siê z tymi, które s¹
wymienione w Capitulare de villis. Tak¿e opat Heito, który w roku 820 wykona³ s³ynny
 zachowany do dzi  plan klasztoru w St. Gallen, nakreli³ analogiczn¹ listê warzyw i zió³,
maj¹cych znaleæ siê w obrêbie ogrodu. Przyklasztorne warzywniki, wirydarze i sady, podobnie do koronnych, by³y organizowane wed³ug cile okrelonych regu³. Ten paralelizm
w doborze rolin wskazuje na popularnoæ, jak¹ cieszy³y siê one w imperium karoliñskim.
Spo³ecznoæ frankoñska musia³a bardzo dobrze zdawaæ sobie sprawê z w³aciwoci kulinarnych
i leczniczych warzyw, zió³ i owoców, które by³y hodowane i zbierane w przydomowych ogródkach.
30 Lecznicze dzia³anie sza³wii opisywa³ Pliniusz Starszy. Zaleca³ j¹ miêdzy innymi
na kaszel i bóle w boku (por. Naturalis Historia XXVI, 31, 15). Benedyktynka Hildegarda
uwa¿a³a, ¿e sza³wia pomaga odzyskaæ apetyt. Poleca³a wszystkim borykaj¹cym siê z tym
problemem: Jeli kto ma wstrêt do jedzenia, niech wemie sza³wiê, trochê tybuli ogrodowej
i czosnku, posieka te przyprawy i w³o¿y je do octu. Tak spreparowanym octem nale¿a³o doprawiaæ jak najwiêcej potraw. Por. H. Kluge, Wielka ksiêga , s. 41. Z sza³wi¹ dodatkowo ³¹czono wiele przes¹dów i zabobonów. A¿ do XVIII w. wierzono, ¿e zjadanie jej lici
z wypisanymi na nich zaklêciami ochroni przed febr¹ i demonami. Ta pachn¹ca rolina
kojarzona by³a tak¿e z niemiertelnoci¹, jej spo¿ywanie mia³o zagwarantowaæ ¿ycie wieczne.
Por. M. Nowiñski, Dzieje upraw i rolin leczniczych, Warszawa 1983, s. 4950. W redniowieczu przypisywano sza³wii wielk¹ i uzdrawiaj¹c¹ moc. Piêtnastowieczny botanik Hieronim
Bock niezaprzeczalnie nazwa³ j¹ najszlachetniejsz¹. Leczy³a nerwy i wszelkie s³aboci. Por.
K. J. Strank, J. Meurers-Balke, Obst, Gemüse und Kräuter Karls des Grossen, Mainz 2008,
s. 7071.
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W Rozporz¹dzeniu o królewskich w³ociach znajdujemy tak¿e zamówienie na aromatyczny kmin rzymski31, estragon32 i cz¹ber33, którymi pachnia³y redniowieczne miêsiwa i sery34. Dalej wymieniony jest any¿35, czarnuszka siewna36, lubczyk37 i gorczyca38. Te odgrywa³y du¿e znaczenie nie tylko
jako dodatek do potraw, ale tak¿e jako roliny lecznicze. Niezwykle egzotycznie brzmi nazwa chropawca koptyjskiego39, który z Indii trafi³ do Europy
i dziêki aromatycznym, pachn¹cym tymiankiem owocom znalaz³ swe zastosowanie we wczesnoredniowiecznej kuchni40.
Karoliñski dokument wymienia³ a¿ cztery gatunki miêty  miêtê polej41,
miêtê nadwodn¹42, zielon¹43 i len¹44. Z ca³¹ pewnoci¹ ta bylina by³a bar31 Ciminum, bot. Cuminum cyminum. Kmin by³ nie tylko popularn¹ przypraw¹ i to ju¿ od
czasów najdawniejszych, ale tak¿e lekiem zalecanym na wiele schorzeñ. Wzmianki o tej rolinie
znajdujemy w Starym Testamencie. U¿ywali jej równie¿ Egipcjanie jako antidotum na gor¹czkê. W staro¿ytnoci i póniej w redniowieczu kmin ³agodzi³ trudnoci w oddychaniu. Ze wzglêdu na bardzo silny zapach odstrasza³ pch³y i komary. Por. K. J. Strank, Obst , dz. cyt., s. 95.
32 Dragantea, bot. Artemisia dracunculus.
33 Satureia, bot. Satureia hortensis. Cz¹ber by³ jedn¹ z najpopularniejszych rolin przyprawowych we wczesnym redniowieczu. Dodawano go do miêsa, ryb, sera, grochu i bobu. Por.
M. Nowiñski, Dzieje upraw , s. 154. Izydor z Sewilli informowa³ o jeszcze jednym zastosowaniu cz¹bru, jako rodka pobudzaj¹cego. Por. Etymologiae XVII, 9, 42.
34 M. Chudzikowska-Wo³oszyn, Capitulare , s. 313.
35 Anesum, bot. Anisum vulgare. Bardzo stara rolina przyprawowa i sk³adnik wielu leków.
Any¿ wspominany by³ przez Teofrasta, Dioskoridesa, Pliniusza i Kolumellê. Syryjski w³adca
Tanioch Wielki  IIIII w p.n.e u¿ywa³ go jako antidotum na wszelkie trucizny. Por. M. Nowiñski,
Dzieje upraw , dz. cyt., s. 121. Izydor z Sewilli podkrela³ lecznicze w³aciwoci any¿u. Odpowiednio przygotowany rozgrzewa³ i dzia³a³ moczopêdnie. Isidorus, Etymologiae XVII, 11, 6.
36 Kapitularz podaje termin git, botaniczna nazwa czarnuszki siewnej to nigella sativa.
Rolina ta posiada silnie aromatyczne, czarne nasiona. Wykorzystywana by³a ju¿ w staro¿ytnoci. Stosowana w lecznictwie, a tak¿e jako przyprawa. W Biblii czarnuszka pojawia siê pod
nazw¹ ketzah jako wszechstronny dodatek do chleba i ciast. Wymieniana miêdzy innymi przez
Hipokratesa i Pliniusza, który w XXIII ksiêdze Historii naturalnej próbuje wyt³umaczyæ jej
nazwê git arabskim pochodzeniem. We wczesnym redniowieczu czarnuszka przede wszystkim
dodawana by³a do chleba, choæ Hildegarda z Bingen przestrzega³a przed jej toksycznym dzia³aniem. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 156157. W dawnej Francji git u¿ywano zamiast pieprzu.
Por. M. Nowiñski, Dzieje upraw , s. 72.
37 Levisticum, bot. Levisticum officinale. Lubczyk sta³ siê popularny dopiero w redniowieczu. W ród³ach staro¿ytnych w³aciwie nie natrafiamy na jego nazwê. wiêta Hildegarda poleca³a mieszaæ lubczyk z sza³wi¹ i koprem w³oskim i dodawaæ do grzanego wina. Por. K. J. Strank,
Obst..., s. 181.
38 Sinape, bot. Sinapis alba  gorczyca bia³a. By³a podstawowym sk³adnikiem popularnej
w redniowieczu musztardy. Stosowana tak¿e w zaburzeniach trawienia i bólach stawów.
39 Ameum, bot. Ammi copticum. Chropawiec koptyjski.
40 M. Nowiñski, Dzieje upraw..., s. 280.
41 Puledium, bot. Mentha pulegium. Walahfrid Strabo przekazuje, i¿ miêta polej by³a
niezwykle drog¹ przypraw¹, za któr¹ kiedy Gallowie dawali równowartoæ kopca czarnego
pieprzu. Stanowi³a doskona³y lek na wiele problemów gastrycznych. Mog³a byæ pita w postaci
naparu lub stosowana w ok³adach (De cultura hortorum XXVI, s. 346).
42 Sisimbrium, bot. Mentha aquatica.
43 Menta, bot. Menta crispa.
44 Mentastrum, bot. Mentha silvestris.
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dzo ceniona ju¿ w staro¿ytnoci45, a nastêpnie jej w³aciwoci doceniono
w redniowieczu. Dodawano j¹ do wina, piwa i przeró¿nych dañ. Walahfrid
Strabo w swym poemacie ogrodniczym zachwyca³ siê mnogoci¹ odmian miêty. ¯adna inna rolina, jego zdaniem, nie ma tak intensywnego zapachu
i cierpkiego smaku. Ten, kto zdo³a przypomnieæ sobie wszystkie w³aciwoci
i gatunki miêty, zgodnie z konkluzj¹ Walahfrida niew¹tpliwie wie tak¿e, ile
ryb b³¹ka siê w Morzu Erytrejskim, albo ile iskier wyrzucanych jest przez
Hefajstosa z krateru Etny46.
Wczesnoredniowieczne ogrody intensywnie zieleni³y siê i pachnia³y coriandrum  czyli kolendr¹47 i mniej znanym dzisiaj z³ocieniem balsamicznym, wymienionym w kapitularzu jako costus48. O popularnoci tych rolin
wiadczy fakt, i¿ uprawiane by³y praktycznie we wszystkich przyklasztornych ogrodach. Ich nazwy odnajdujemy choæby na planie ogrodu w Sankt
Gallen. W³adca ka¿dego roku sk³ada³ zamówienie na kolendrê i z³ocieñ. Ta
pierwsza dodawana by³a praktycznie do ka¿dego gatunku miês49. Z³ocieniem, zwanym tak¿e be³¿yn¹ lub tureck¹ piwoni¹ aromatyzowano piwo
i wino. W redniowieczu bylinê tê okrelano czasami jako Herba divae Mariae i wykorzystywano j¹ dodatkowo do wyrobu aromatycznych ciastek50.
Hildegarda z Bingen poleca³a z³ocieñ jako rodek na impotencjê, omdlenia,
gor¹czkê, tr¹d i wszy51.
Roliny lecznicze stanowi¹ w dokumencie De villis pokan¹ grupê. Frankoñski cesarz dopomina³ siê, a¿eby zarz¹dcy jego w³oci odpowiednio organizowali
ogrody i uprawiali w nich zio³a o czêsto zagadkowo brzmi¹cych nazwach52, jak
choæby  abrotanum53, pietruszka aleksandryjska54, dyptam55, kocimiêtka56,
centuria57, prawolaz58 czy wilczomlecz59.
45

Miêtê wymieniali w swych dzie³ach Hipokrates, Dioskorides, Apicjusz, Pliniusz i Cyceron.
Walahfridus Strabo, De cultura hortorum XXVI, s. 345346.
47 Coriandrum, bot. Coriandrum sativum.
48 Costus, bot. Balsamita vulgaris. Celsus w dziele De medicina IV, 27, 1 zaleca³ z³ocieñ
m.in. na biegunkê.
49 Antyk wniós³ do kuchni redniowiecznej dziesi¹tki przepisów, w których dominowa³a
kolendra. Apicjusz w De re coquinaria ³¹czy j¹ z burakami, ogórkami, soczewic¹, grochem
i bobem. Przekazuje tak¿e dziesi¹tki przepisów na miêsiwa z dodatkiem aromatycznej kolendry.
Zaleca³ stosowaæ j¹ do go³êbi, kaczki, zaj¹ca, baraniny i ryb. Podaje bardzo ciekawy przepis na
winkê ogrodow¹ w kolendrze porcellus coriandrus (por. De re coquinaria VIII 7, 14).
50 M. Nowiñski, Dzieje upraw..., s. 179180.
51 K. J. Strank, Obst..., s. 65.
52 M. Chudzikowska-Wo³oszyn, Capitulare , s. 313314.
53 Abrotanum, bot. Artemisia abrotanum. Bylica bo¿e drzewko. Wspominana przez Teofrasta, Dioskoridesa, Kolumellê i Pliniusza.
54 Olisatum, bot. Smyrnium olusatrum.
55 Diptamnum, bot. Dictamnus albus.
56 Nepta, bot. Nepeta cataria. Ju¿ w staro¿ytnoci Dioskorides poleca³ picie herbaty z kocimiêtki, która mia³a dzia³anie moczopêdne, przynosi³a pomoc w razie drgawek, obni¿a³a gor¹czkê
i powstrzymywa³a biegunkê. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 221. Celsus uwa¿a³, ¿e nepeta przywraca
zmys³y (por. De medicina II, 32, 1), Pliniusz, i¿ posiada moc odstraszaj¹c¹ wê¿e (por. Naturalis
Historia XX, 158, 3). Serenus Sammonicus przepisywa³ j¹ na ró¿nego rodzaju krwotoki (por. Liber
46
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Abrotanum o intensywnie cytrynowym aromacie wykorzystywane by³o
we wczesnym redniowieczu jako lek na febrê, podejrzane plamy i rany60.
Pietruszka aleksandryjska stanowi³a antidotum na wciekliznê61. Dyptam
mia³ szereg zewnêtrznych i wewnêtrznych zastosowañ. Jeszcze w pónym
redniowieczu u¿ywano go jako rodka na podagrê, bóle brzucha i uk¹szenia
wê¿y. Dziêki niemu tak¿e odczyniano zaklêcia i przywracano krwawienia
miesiêczne62. Z kocimiêtki po³¹czonej z olejkiem ró¿anym karoliñscy medycy
i zielarze sporz¹dzali maæ na zranienia i skaleczenia, a tak¿e niweluj¹c¹
wszelkiego rodzaju blizny. Dodatkowo kocimiêtka przywraca³a i przyspiesza³a porost w³osów63. Centuria by³a stosowana przy z³amaniach koci i gor¹czce64. U¿yta w kapitularzu nazwa febrefugia najpe³niej obrazuje jej przeznaczenie, karoliñskie spo³eczeñstwo stosowa³o j¹ na wygnanie febry.
Korzenia prawolazu u¿ywano, tak jak i dzisiaj w zapaleniu gard³a i jako
leku na kaszel65. Nasiona i licie wilczomlecza najprawdopodobniej by³y
rodkiem wymiotnym i moczopêdnym. Hildegarda z Bingen przestrzega³a
przed ich nieumiejêtnym zastosowaniem. Rolina ta by³a bardzo toksyczna
i mog³a wywo³ywaæ oparzenia66.
Jak siê okazuje, dla w³adcy i ca³ego imperium niezwykle wa¿na by³a
kozieradka grecka67 i ruta68. Te odnajdujemy ju¿ na samym pocz¹tku listy
medicinalis 33, 646). Apiciusz doceni³ natomiast jej walory kulinarne i dodawa³ tê bylinê do sosów
podawanych do pieczonych ptaków (por. De re coquinaria VI, 5, 2), a tak¿e ryb (ibidem, X, 2, 3).
57 Febrefugia, bot. Centaurium erythraea. Centuria pospolita. Wergiliusz mówi o niej mocno
pachn¹ca (por. Georgica IV, 270). Wymieniana by³a przez Dioskoridesa jako lek na rany, a tak¿e
sposób na ukojenie nerwów. W pierwszym przypadku skutkowa³y ok³ady, w drugim nale¿a³o
centuriê piæ w postaci naparu. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 227. Pliniusz przekazywa³, i¿ centuria
wzmacnia³a ¿o³¹dek (por. Naturalis Historia XXVI, 32, 1) i leczy³a wrzody (ibidem, 126, 2).
58 Mismalva, bot. Althea officinalis. Prawolaz lekarski. Pliniusz opisuje szerokie wykorzystanie korzenia prawolazu w XX ksiêdze Naturalis Historia.
59 Lacterida, bot. Euphorbia lathyrus. Wilczomlecz skoczek.
60 Walahfridus Strabo, De cultura hortorum VI, s. 338339.
61 Takie jej zastosowanie odnajdujemy w szesnastowiecznym zielniku Jacoba Theodora
zwanego Tabernaemontanus. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 170.
62 D³ug¹ listê leczniczych w³aciwoci dyptamu podaje Tabernaemontanus. Ibidem, s. 200.
Izydor z Sewilli opisywa³ jeszcze jedn¹ wa¿n¹ w³aciwoæ dyptamu; ów wypêdza³ z cia³a pociski
(por. Etymologiae XVII, 9, 29).
63 Walahfridus Strabo, De cultura hortorum XXIV, s. 348.
64 Centuriê poleca³a i opisywa³a Hildegarda z Bingen. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 227.
Izydor z Sewilli odnotowywa³, i¿ w³aciwoci lecznicze centurii odkry³ centaur Chiron. £aciñska
nazwa centaurium ma potwierdzaæ ten fakt, (por. Etymologiae XVII, 9, 33).
65 K. J. Strank, Obst..., s. 243.
66 W redniowieczu zdarza³y siê przypadki celowego okaleczania cia³a wilczomleczem.
Robili to w³óczêdzy i ja³mu¿nicy, aby uzyskaæ rany przypominaj¹ce te, które wywo³ywa³ tr¹d.
W ten sposób mieli nadziejê na szybsze wzbudzenie litoci i mi³osierdzia i uzyskanie jak
najwiêkszej iloci datków. Ibidem, s. 315.
67 Fenigrecum, bot. Trigonella foenum graecum.
68 Ruta, bot. Ruta graveolens. W staro¿ytnoci doceniana jako przyprawa i lek. Apicjusz
przy opisie dañ i potraw wymienia j¹ prawie sto razy. Kolumella zaleca, aby rutê siaæ w lutym
(por. De re rustica XI, 3, 16). Scribonius Largus radzi na ból g³owy spreparowan¹ mieszankê,
sk³adaj¹c¹ siê z mirry, szafranu, gorzkich migda³ów, zielonej ruty, barszczu zwyczajnego i lauru
(por. Compositiones 5, 2).
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z zamówieniami rolinnymi. Ruta z pewnoci¹ przynosi³a ulgê przy ró¿nego
rodzaju zatruciach i o takim jej zastosowaniu mówi³ Walahfrid Strabo69.
Bardzo tucz¹ce nasiona kozieradki, któr¹ zna³o ca³e imperium karoliñskie,
pe³ni³y rolê paszy dla byd³a i jednoczenie kobiecego leku na wiele intymnych schorzeñ70.
Rejestr leczniczych rolin, które królewskie latyfundia dostarcza³y na
dwór, obejmowa³ tak¿e ³opian71, wrotycz72, rozmaryn73, ja³owiec sawina74
i tybulê ogrodow¹75. £opian przynosi³ ulgê w gor¹czce i pomaga³ leczyæ z³amania76. Wrotycz przywraca³ witalnoæ77. Rozmaryn u³atwia³ trawienie78.
Zgodnie z przekazami ja³owiec mia³ w³aciwoci bakteriobójcze i ju¿ od staro¿ytnoci stosowany by³ jako abortivum79. Tybula dziêki swej odpornoci na
mróz mog³a byæ uprawiana praktycznie przez ca³y rok. Okazywa³a siê niezast¹piona przy bólach ¿o³¹dka80. Podobnie jak i wymieniona w spisie wymaganych rolin cykoria81 i kopytnik82, który mia³ moc zatrzymywania wymiotów.
69 Walahfridus Strabo, De cultura hortorum V, s. 338. W wielu krajach z rut¹ ³¹czono
liczne zabobony. W trzynastowiecznej Anglii wierzono, ¿e tylko za pomoc¹ ruty mo¿na pokonaæ
gronego bazyliszka. Nale¿a³o ni¹ wczeniej nakarmiæ ³asicê i pos³aæ j¹ na pojedynek ze straszliwym smokiem. Por. M. Nowiñski, Dzieje upraw , s. 107. To wierzenie pochodzi³o ju¿ ze staro¿ytnoci; Gargiliusz Marcjalis w III w. przytacza³ przes¹d o rucie i jej zbawiennym wp³ywie na ³asice. Po
zjedzeniu ruty zwierzêta te stawa³y siê odporne na dzia³anie jadu wê¿y (por. Medicinae ex oleribus
et pomis 3). Wed³ug wspomnianego Gargiliusza równie¿ król Mitrydates codziennie spo¿ywa³ na
czczo dwadziecia listków ruty. £¹czy³ je z dwoma orzechami w³oskimi, suszonymi figami i sol¹.
Wszystko to czyni³, a¿eby uchroniæ siê przed otruciem z r¹k w³asnego brata (ibidem).
70 K. J. Strank, Obst..., s. 63.
71 Parduna, bot. Arctium lappa. £opian wiêkszy. Olejek z korzenia ³opianu lub jego
sproszkowane kwiaty od bardzo dawna by³y sprawdzonym rodkiem do pielêgnacji w³osów.
Hildegrda z Bingen radzi³a nastêpuj¹c¹ miksturê: Sproszkuj kwiaty ³opianu i jednego limaka,
kiedy zrzuci skorupkê. Zmieszaj ten proszek tak, aby by³o w nim wiêcej proszku ze limaka ni¿
z ³opianu. Kiedy kto ma liszaje na g³owie, niech posypuje je tym proszkiem przez dziewiêæ albo
przez piêtnacie dni. Por. H. Kluge, Wielka ksiêga , s. 236.
72 Tanazita, bot. Tanacetum vulgare. Wrotycz pospolity.
73 Ros marinus, bot. Rosmarinus.
74 Savina, bot. Iuniperus sabina. Ja³owiec sawina. Wspominany m.in. przez Dioskoridesa,
Kolumellê i Pliniusza.
75 Cerfolium, bot. Anthriscus cerefolium.
76 K. J. Strank, Obst..., s. 165. Pliniusz opisuje ³opian pod nazw¹ lappa i podaje wiele jego
zastosowañ, miêdzy innymi jako rodek odstraszaj¹cy ¿aby i wê¿e (por. Naturalis Historia XXV, 81, 8.
77 Takie zastosowanie podaje Hildegarda. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 218. Wrotycz zapiekano równie¿ w ciecie i w takiej postaci spo¿ywano jako potrawê obrzêdow¹. W Bretanii
sporz¹dzano z tej silnie aromatycznej byliny napój, rzekomo zabezpieczaj¹cy przed febr¹. Nale¿a³o go wypiæ w poniedzia³ek wielkanocny. Wierzono tak¿e, ¿e wrotycz chroni przed demonami
i czarami. Por. M. Nowiñski, Dzieje upraw..., s. 193.
78 K. J. Strank, Obst..., s. 98.
79 Ibidem, s. 186.
80 Walahfridus Strabo, De cultura hortorum XIV, s. 343344. Walahfrid informuje, i¿
tybula skutkowa³a w po³¹czeniu z miêt¹ pulej i ³odygami maku.
81 Solsequia, bot. Cichorum intybus. Cykoria podró¿nik.
82 Vulgigna, bot. Asarum europaeum. Kopytnik pospolity. Jego niemi³a woñ  wed³ug Dioskoridesa sprowadza³a dyskomfort i w ostatecznoci wymioty. Hildegarda przestrzega³a przed
silnym dzia³aniem kopytnika, który wywo³ywa³ poronienia. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 239240.
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Niezwykle ciekaw¹ bylin¹ lecznicz¹, wymienian¹ przez dokument De
villis, jest oszloch morski83, zwany te¿ cebul¹ morsk¹. Oszloch znany by³ ju¿
w staro¿ytnym Egipcie pod nazw¹ oko Tyfona. Ceniono go jako rodek
przeciwtyfusowy84. Dodatkowo wierzono, ¿e mo¿e ochroniæ domostwa przed
z³ymi mocami85.
Frankowie korzystali tak¿e z dobroczynnych w³aciwoci maku86. Karol
Wieki nalega³, a¿eby w jego ogrodach kwit³ papaver przynosz¹cy sen. Ten
koi³ i uspokaja³, a ponadto by³ doskona³ym lekiem na gwa³towne wymioty87.
Analiza spisu warzyw ujawnia dominacjê rodziny kapustnych. Jej przedstawicielem jest choæby wymieniona kapusta warzywna88, któr¹ Karol Wielki
chcia³ widzieæ doæ czêsto na swym stole. Z pewnoci¹ podawana by³a jako
potrawa duszona, kiszona lub dodatek do innych dañ. Dalej w Capitulare de
villis odnajdujemy rukiew89, rzodkiew90 i kalarepê91.
Nieocenione dla wczesnoredniowiecznej kuchni by³y tak¿e warzywa
z rodziny selerowatych: pietruszka92, seler93, koper94, koper w³oski95, mar83

Squilla, bot. Scilla maritima.
M. Nowiñski, Dzieje upraw..., s. 288. Hipokrates poleca³ cebulê morsk¹ przeciwko ¿ó³taczce, drgawkom i astmie. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 108. Celsus zaleca³ j¹ cierpi¹cym na
problemy ¿o³¹dkowe (por. De Medicina III, 21, 10) oraz na suchy kaszel (tam¿e, IV, 10, 3).
Stanowi³a tak¿e antidotum na ciê¿ki oddech (Scribonius Largus, Compositiones 76, 3), opuchliznê (tam¿e 126, 8), dolegliwoci ledziony (tam¿e 129, 5) i puchlinê wodn¹ (tam¿e 134, 3).
85 Isidorus, Etymologiae XVII, 9, 85. Od Palludiusza dowiadujemy siê, i¿ w staro¿ytnoci
oszloch wykorzystywano tak¿e jako ochronê ogrodu przed je¿ami. Por. Palludius, Opus agriculturae I, 35, 3.
86 Papaver, bot. Papaver somniferum.
87 Walahfrid Strabo okrela mak jako rolinê Cerery i zaleca dla matki, która po porwaniu
córki potrzebowa³a zapomnienia i ukojenia dla sko³atanych myli. Dodatkowo nazywa papaver
czarnym wêgielkiem, który przychodzi z pomoc¹ przy gorzkich wymiotach wyniszczaj¹cych
cia³o (por. De cultura hortorum XVI, s. 344345).
88 Ravacauli, bot. Brassica oleracea. Kapusta by³a najbardziej popularnym warzywem
w staro¿ytnym Rzymie.
89 Nasturtium, bot. Nasturtium officinale. Pliniusz wzmiankuje, i¿ nasturtium bierze swa
nazwê a narium tormento (por. Naturalis Historiae XIX, 155, 3). Izydor z Sewilli podaje, ¿e
rzodkiew bywa³a podawana przed ucztami z racji swych w³aciwoci odtruwaj¹cych, (por. Etymologiae XVII, 10, 10).
90 Radices, bot. Raphanus sativus. Wspominana przez Kolumellê i Pliniusza. Hildegarda
z Bingen zalicza³a rzodkiew do rolin s³u¿¹cych oczyszczaniu organizmu. Por. K. J. Strank,
Obst..., s. 282. Walahfrid Strabo zachwala³ j¹ jako lek na kaszel. Dodatkowo poleca³ wdychanie
startych nasion rzodkwi w celu uleczenia zarazy, (por. De cultura hortorum XXV, s. 348).
Ciekawe zastosowanie przytacza³ Izydor, który twierdzi³, ¿e za pomoc¹ korzeni rzodkwi wybielano koæ s³oniow¹ (por. Etymologiae XVII, 10, 10).
91 Cauli, bot. Brassica caulorapa.
92 Petresilinum, bot. Petroselinum crispum. Pietruszka odgrywa³a ogromne znaczenie nie
tylko jako rolina przyprawowa, ale tak¿e jako rolina lecznicza. Hildegarda, podobnie jak
i Dioskorides, zaleca³a j¹ na serce, ból brzucha, nerki i parali¿. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 173.
93 Apium, bot. Apium graveolens. Apicjusz dodawa³ seler do ka¿dego rodzaju miêsa. Poleca³ spo¿ywaæ go tak¿e w postaci delikatnie przyprawionego dania warzywnego (por. De re coquinaria III, 15, 2). Celsus doradza³, a¿eby seler przyjmowaæ jako rodek moczopêdny (por. De medicina II, 31, 1 i IV, 16, 3). Scribonius Largus przepisywa³ go na podagrê (por. Compositiones 151, 4).
84
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chew96 i pasternak97. Wszystkie mo¿na by³o d³ugo przechowywaæ i stanowi³y
codzienny dodatek do potraw miêsnych i jarskich.
Warzywa str¹czkowe, takie jak bób98, fasola99 i wyka100 stanowi³y podstawowe roliny alimentacyjne. Obok miêsa i zbó¿ uzupe³nia³y frankoñsk¹
dietê w bia³ko, b³onnik i kwas foliowy.
Nie mo¿na wyobraziæ sobie ogrodów karoliñskich bez dyni101, melo102
nów
i ogórków103. Te przyrz¹dzaæ mo¿na by³o na wiele sposobów. Walahfrid
Sporo miejsca na temat uprawy i w³aciwoci selera powiêcili w swych dzie³ach Kolumella
i Pliniusz. Kolumella w IX ksiêdze De re rustica opisywa³ ró¿ne rodzaje selera i jego zastosowanie. Serenus Sammonicus uwa¿a³, ¿e seler wietnie ³agodzi ból brzucha (por. Liber medicinalis
25). Izydor z Sewilli zalicza³ go  obok rzodkwi  do warzyw znosz¹cych dzia³anie trucizn (por.
Etymologiae XVII, 10, 10). Walahfrid Strabo podkrela³, i¿ rolina ta jest niezast¹piona
w przypadku niepokoj¹cych torsji i nudnoci (por. De cultura hortorum XX, s. 346347). Mitologia podaje, ¿e zwyciêski Herakles ozdobi³ swe czo³o selerem, (Isidorus, Etymologiae XVII, 11, 1).
94 Anetum, bot. Anethum graveolens. Pliniusz informowa³, ¿e koper uprawia siê z myl¹
o kuchni i medykamentach (por. Naturalis Historia XIX, 167, 1). Jedn¹ z podawanych przez
niego leczniczych w³aciwoci kopru by³o pobudzanie wymiotów (ibidem, XX, 196, 1).Celsus
zachwala³ anetum z racji dobroczynnego wp³ywu na wzdêcia. Mówi³, i¿ koper porusza ¿o³¹dek
(por. De medicina II, 26, 2).
95 Fenicolum, bot. Foeniculum vulgare. Koper w³oski, podobnie jak tradycyjny koper
ogrodowy, stosowany by³ praktycznie do ka¿dego rodzaju potraw. Pliniusz nazywa³ go najmilszym na liczne dolegliwoci (por. Naturalis Historia XIX, 173, 1). Izydor z Sewilli wzmiankowa³,
i¿ tego rodzaju koper jest pomocny przy dolegliwociach oczu (por. Etymologiae XVII, 11, 4).
Walahfrid Strabo w XI rozdziale Ogródka opiewa³ cudowne w³aciwoci fenku³u. Chwali³ go za
przyjemny zapach i równie przyjemny smak. Potwierdza³, i¿ przynosi uleczenie dla oczu objêtych cieniem. Nasiona kopru w³oskiego zmieszane z kozim mlekiem dodatkowo ³agodzi³y wzdêcia (por. De cultura hortorum XI, 342343). O zbawiennym wp³ywie fenku³u na oczy mówi³a te¿
Hildegarda, która uwa¿a³a, i¿ jest on najlepszym rodkiem zaradczym na choroby szarych
oczu. W razie dolegliwoci radzi³a, aby koper w³oski mieszaæ z ros¹ i odrobin¹ m¹ki pszennej.
Tak uzyskan¹ papkê nale¿a³o k³aæ w formie kompresu na chore oczy (por. H. Kluge, Wielka
ksiêga , s. 44). W redniowieczu fenku³ dodawano tak¿e do wina. Te pite systematycznie mog³o
zapobiec uci¹¿liwej chrypce. Ibidem, s. 48.
96 Carvita, bot. Daucus carota. Marchewka jest pokrzepieniem dla cz³owieka. Nie daje
korzyci ani nie szkodzi jego zdrowiu, ale zape³nia brzuch. Ibidem, s. 124.
97 Pastenaca, bot. Pastenaca sativa.
98 Fabae maiores, bot. Vicia faba.
99 Fasiolus, bot. Faseolus vulgaris. Spo¿ywanie fasoli poleca³a Hildegarda z Bingen. Uwa¿a³a, ¿e jest ona szczególnie zdrowym po¿ywieniem. W dziele Physica czytamy: (Fasola) jest
dobra dla zdrowych i silnych ludzi oraz o wiele bardziej godna polecenia ni¿ groch. [...] Szczególnie m¹czka z fasoli jest dobra i przydatna zarówno dla zdrowych, jak i chorych ludzi, poniewa¿
jest lekkostrawna. Kto jednak ma bóle w trzewiach, powinien gotowaæ fasolê w wodzie
z dodatkiem oleju, a póniej wyj¹æ z niej fasolê i piæ tylko gor¹cy wywar. Ibidem, s. 121122.
100 Pisi Maurisci, bot. Vicia narbonensis.
101 Cucurbita, bot. Cucurbita pepo.
102 Pepones, bot. Cucumis melo.
103 Cucumeres, bot. Cucumis sativum. W kapitularzu gospodarczym obok tradycyjnych
ogórków znajduje siê te¿ gatunek zwany arbuzem kolokwinta coloquentida (bot. Citrullus colocynthis). G¹bczaste owoce tej roliny od wielu wieków stosowane by³y jako rodek przeczyszczaj¹cy.
Wymieniony ju¿ w Starym Testamencie i w sanskryckich ksiêgach wiêtych. Lek ten opisywa³
tak¿e Hipokrates i Dioskorides. Arabowie nazywali arbuz kolokwintê rolin¹ mierci lub morderc¹ rolin, gdy¿ zatruwa³ roliny rosn¹ce obok. Por. M. Nowiñski, Dzieje upraw..., s. 283284.
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Strabo zachwala³ ³agodny zapach cz¹stek dyni, które nas¹czone t³uszczem
trafia³y wprost z gor¹cych patelni na sto³y104. Niezwykle przydatny by³ nie
tylko mi¹¿sz dyni, ale  jak siê okazuje  równie¿ jej wydr¹¿ona skorupa;
zakonserwowana smolnym klejem wietnie sprawdza³a siê jako amfora na
wino105.
¯ó³ty melon ceniony by³ za lekkoæ i wie¿oæ smaku106. Doskonale gasi³
pragnienie107 i st¹d na sta³e zadomowi³ siê w warzywnikach niemal ca³ego
imperium. Ogórki, podobnie jak melony i dynie, mog³y byæ podawane na
ró¿ne sposoby. Byæ mo¿e na wzór rzymski zalewano je octem, b¹d te¿ gotowane skrapiano miodem lub serwowano z ró¿nymi sosami108.
Czosnek109, por110 i cebula111 we frankoñskiej kuchni pe³ni³y funkcje
pierwszoplanowe. Urozmaica³y potrawy, nadawa³y im wyrazisty smak i aromat. Niezwykle wa¿ne by³o tak¿e ich zastosowanie w leczeniu wielu schorzeñ.
104 Walahfridus Strabo, De cultura hortorum VII, s. 340. Rzymski kucharz Apicjusz poleca³ dyniê na prawie 20 sposobów, m.in. z pieprzem, miêt¹ pulej, miodem i octem. Podobnie
radzi³ te¿ preparowaæ melony. Por. Apicius, De re coquinaria III, 7, 1. Dodatkowo sok z dyni
mia³ te¿ koj¹cy wp³yw na opuchliznê (por. Scribonius Largus, Compositiones 39, 2) i na anginê
(ibidem, 67, 1).
105 Walahfridus Strabo, De cultura hortorum VII, s. 340.
106 Ibidem, VIII, s. 341.
107 Ibidem. Du¿o wczeniej orzewiaj¹ce walory smakowe melonów opisywa³ Pliniusz,
Naturalis Historia XX, 11, 1.
108 Apicius, De re coquinaria III, 6, 23. Ogórki zgodnie z tradycj¹ antyczn¹ mia³y wiele
w³aciwoci leczniczych. Sok ogórkowy by³ dobrym rodkiem na anginê (por. Scribonius Largus,
Compositiones 1, 70, 2), dzia³a³ te¿ moczopêdnie (por. Celsus, De medicina IV, 17, 2).
109 W Capitulare de villis odnajdujemy zlecenie na uprawê trzech odmian czosnku: czosnek dêty nazywany te¿ cebul¹ siedmiolatk¹ uniones (bot. Allium fistulosum), aromatyczny
czosnek szczypiorek britla (bot. Allium schoenoprasum) i czosnek ogrodowy alia (bot. Alium
sativum). Upodobanie do tej roliny Frankowie odziedziczyli po starych cywilizacjach ródziemnomorskich. Wed³ug Herodota Egipcjanie karmili nim niewolników wznosz¹cych piramidy. Czosnek by³ tak¿e lekiem na wiele dolegliwoci, poleca³ go m.in. Dioskorides. Por. K. J. Strank,
Obst..., s. 290. Obok walorów smakowych i leczniczych posiada³ te¿ moc magiczn¹. By³ rolin¹
apotropaiczn¹, czyli odpêdzaj¹c¹ z³e oko. Por. M. Nowiñski, Dzieje upraw..., s. 194. Reminiscencj¹ wczesnoredniowiecznej popularnoci czosnku w rejonie imperium karoliñskiego jest
jego niebagatelna rola w dzisiejszej kuchni prowansalskiej. Por. L. Lewin, Podró¿e po sto³ach
Francji, s. 53.
110 Porrus, bot. Allium porrum. Wed³ug przekazów Neron dziêki codziennemu spo¿ywaniu
pora cieszy³ siê piêknem swego g³osu (por. Gargilius Martialis, Medicinae ex holeribus et pomis 21).
Ta rolina z rodziny czosnkowatych mia³a tak¿e zbawienny wp³yw na sen (por. Celsus, De
medicina II, 32, 1) i przynosi³a pomoc przy bólach w boku. Aby z³agodziæ przykre dolegliwoci,
nale¿a³o piæ ugotowany wywar z pora i kurczaka (ibidem, IV, 13, 4).
111 Rozporz¹dzenie o posiad³ociach wiejskich zawiera zalecenie uprawy dwóch gatunków
cebuli cebuli zwyczajnej cepa /bot. Allium cepa/ i silnie aromatycznej cebuli szalotki ascalonica
(bot. Allium ascalonicum). Cebula ju¿ od staro¿ytnoci mia³a bardzo szerokie zastosowanie.
U¿ywano jej zarówno w celach kulinarnych, jak i medycznych. Apicjusz podaj¹c przepisy na swe
przeró¿ne potrawy wymienia j¹ ponad 70 razy. Kolumella podawa³ do wiadomoci, i¿ znane s¹
trzy gatunki cebuli  szalotka, czyli askaloñska, cebula pompejañska i tzw. cebula Marsica. Por.
Columella, De re rustica XII, 10, 1. Staro¿ytni u¿ywali soku z cebuli jako antidotum na wierzb
i wysypkê. Por. Scribonius Largus, Compositiones 253, 2.
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Listê zamówionych przez w³adcê warzyw urozmaicaj¹ sa³ata112 wraz
z pokrewn¹ jej rukol¹113 oraz buraki114 i lebioda115. Sa³atê ceniono za jej
walory smakowe116, jak i lecznicze117. Z rukoli wykorzystywano g³ównie nasiona, które ze wzglêdu na swój pikantny smak mog³y stanowiæ substytut
pieprzu118. Buraki w po³¹czeniu z przeró¿nymi zio³ami urozmaica³y dietê119.
Ich sok ceniono ju¿ od staro¿ytnoci jako rodek wzmacniaj¹cy120, odwie¿aj¹cy121 i reguluj¹cy pracê ¿o³¹dka122. Gotowane licie lebiody spo¿ywano na
podobieñstwo szpinaku123.
Nie bez powodu na licie wymaganych przez Karola Wielkiego rolin
znalaz³y siê marzana barwierska124 i szczeæ sukiennicza125. Dla Franków
by³y one nieocenione w procesie przêdzenia, tkania i farbowania. Pierwsza
z wymienionych rolin dostarcza³a czerwonego barwnika. Natomiast rozwiniêta i ostra g³ówka szczeci u¿ywana by³a do grêplowania we³ny.
Grupê rolin zielnych zamyka rojnik murowy126 nazwany w kapitularzu
brod¹ Jowisza  Iovis barba. Monarcha przykazywa³: Ogrodnik niechaj na
swoim domu posiada brodê Jowisza127. Rojnik mia³ wiêc rosn¹æ na dachach
domostw. Tego rodzaju kompozycja nie dziwi w kontekcie znaczenia magicznego brody Jowisza. Spo³eczeñstwo karoliñskie wierzy³o, i¿ Iovis barba chroni przed grzmotami i b³yskawicami128.
112

Lactuca, bot. Lactuca sativa.
Eruca alba, bot. Eruca sativa.
114 Beta, bot. Beta vulgaris.
115 Adripia, bot. Atriplex hortensis.
116 W staro¿ytnym Rzymie sa³ata by³a stosowana jako podstawowy sk³adnik wielu sa³atek
i mo¿na j¹ by³o podaæ choæby z miodem (por. Apicius, De re coquinaria III, 15, 4), octem (tam¿e,
18, 2) lub pieprzem (ibidem, IV, 2, 3).
117 Przypisywano jej w³aciwoci mlekopêdne. Z pewnoci¹ ze wzglêdu na obfity bia³y sok,
od którego pochodzi nazwa lactuca. Por. Isidorus, Etrymologiae XVII 10, 10. Dodatkowo by³a
rodkiem t³umi¹cym popêd (ibidem, 10, 11).
118 K. J. Strank, Obst..., s. 159. Rukola zwana tak¿e rokiett¹ ze wzglêdu na silny zapach
i smak swych nasion u¿ywana by³a jako rodek pobudzaj¹cy. Por. Isidorus, Etymologiae XVII 10, 21.
119 Wiele przepisów na dania z buraków zawiera dzie³o Apicjusza, gdzie zawarte s¹ receptury na potrawy o delikatnym smaku z porem, kolendr¹ i kminem rzmskim (por. De re coquinaria III, 11, 1), jak i bardziej pikantne specja³y, w których du¿¹ rolê odgrywa³a gorczyca i ocet
(ibidem, 11, 2).
120 Celsus, De medicina II, 18, 5.
121 Ibidem, II, 27, 1.
122 Ibidem, II, 29, 1.
123 K. J. Strank, Obst..., s. 254.
124 Warentia, bot. Rubia tinctorum. Marzana barwierska. W k³¹czu i korzeniach tej roliny znajduj¹ siê barwniki alizaryna i purpuryna. Por. M. Nowiñski, Dzieje upraw..., s. 163.
125 Cardones, bot. Dipsacus sativus. Szczeæ sukiennicza.
126 Iovis barbam, bot. Sempervivium tectorum. Rojnik murowy.
127 Capit. 70, s. 90: Et ille hortulanus Habrat super domum suam Iovis barbam.
128 K. J. Strank, Obst..., s. 320. Znane s¹ tak¿e walory lecznicze rojnika, o tych wzmiankowa³a Hildegarda z Bingen. Receptury na bazie brody Jowisza przepisywa³a jako rodek na
leczenie niep³odnoci. Sok z lici tej byliny stanowi³ doskona³y lek na zapalenie oczu i uszu.
Pliniusz Starszy wspomina³ rojnik jako rolinê ozdobn¹, która regularnie przycinana mog³a
uzyskaæ gêsty kulisty kszta³t. Por. Pliniusz Secundus, Naturalis Historia XVI, 76, 4.
113
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Planowanie ogrodów królewskich zamyka³y wytyczne odnosz¹ce siê do
drzew. Kapitularz wymienia osiem rodzajów jab³ek. Najpierw  gozmaringa,
których pocz¹tki zapewne wi¹¿¹ siê z okrêgiem Gomaringen w dzisiejszej
Badenii-Wirtembergii129. Dalej  geroldinga  ich nazwa byæ mo¿e zwi¹zana
jest z miejscowoci¹ Goldingen w rejonie Courland130. Kolejne  crevedella
 nie zosta³y niestety zidentyfikowane. Gatunek spirauca wskazuje na intensywnoæ aromatu i zapachu. Pod nazw¹ dulcia ukrywa siê jaka odmiana
jab³ek wybitnie s³odkich. Te okrelone jako acriores musia³y charakteryzowaæ
siê pewnym stopniem kwanoci. Servatoria by³y niew¹tpliwie zimowym gatunkiem, nadaj¹cym siê do przechowywania. Ostatnie na licie  primitiva,
to jab³ka wiosenne, nie nadawa³y siê do le¿akowania i trzeba je by³o szybko
jeæ. Takie bogactwo odmian sugeruje, ¿e Frankowie wysoce cenili sobie
jab³ka. Traktowali je jako s³odkie dope³nienie posi³ków131, spo¿ywali na surowo b¹d w przetworach. Mo¿na je by³o peklowaæ, suszyæ lub kandyzowaæ132.
Popularne poród Karolingów by³o wino jab³kowe, tzw. pomatium. Niestety
¿adna z wymienionych w dokumencie odmian jab³oni nie zachowa³a siê do
dnia dzisiejszego133.
Gruszki134  niezwykle cenione przez Rzymian135  znalaz³y tak¿e
swych amatorów wród Franków. Karol Wielki wydaje sadom zlecenie na
cztery rodzaje gruszek, które mia³y nadawaæ siê do le¿akowania w magazynach136. Dodatkowo chce, aby jego stó³ upiêkszy³y gruszki nazwane w kapitularzu s³odkimi, szkar³atnymi i pónymi.
Capitulare de villis w nastêpnej kolejnoci sk³ada zamówienie na liwki137 i gruszeczki jarzêbu138. Dojrza³e owoce tego drzewa mo¿na by³o spo¿y129

B. E. Juniper, The story of the Apple, Timber Press 2006, s. 131.
Tam¿e, s. 131.
131 Ró¿nokolorowe jab³ka  mala varieto colore  podziwia³ w ogrodach Wenancjusz. Por.
Venantius Fortunatus, Carmina VI, 7, s. 147. £aciñscy autorzy znaj¹ 38 odmian jab³oni. Wymieniaj¹ owoce ró¿nej wielkoci, koloru, smaku i zapachu. Por. T. Krynicka, wiat rolin , s. 62.
132 M. Chudzikowska-Wo³oszyn, Capitulare , s. 315.
133 B. E. Juniper, The story , s. 131.
134 Pirarios, bot. Pyrus communis. Grusza pospolita.
135 T. Krynicka, wiat rolin , s. 62. Pliniusz w XV ksiêdze Historii naturalnej mówi o 44
odmianach gruszy. W literaturze ³aciñskiej odnajdujemy oko³o 60 ró¿nych gatunków tej roliny.
Z gruszek mo¿na by³o sporz¹dziæ tzw. miód gruszkowy. Ugotowane do miêkkoci owoce rozgniatano
na purée i mieszano z miodem. Tak uzyskny specyfik niszczy³ wszystkie z³e p³yny w cz³owieku
i oczyszcza³ go tak, jak naczynia czyci siê z brudu. Por. H. Kluge, Wielka ksiêga , s. 36.
136 Capit. 70, s. 91: Perarciis servatoria trium et quartum genus, dulciores et cocciores et
serotina.
137 Prunarios, bot. Prunus domestica. Liczne odmiany wzmiankowane przez Pliniusza
(por. Naturalis Historia XV, 12, 41), Kolumellê (por. De arboribus 25), Palludiusza (por. Opus
agriculturae XII, 7, 1316). Pestki z owoców liwy przydawa³y siê tak¿e przy leczeniu suchego
kaszlu. Nale¿a³o je zgodnie z receptur¹ odpowiednio wczeniej zalaæ winem. Por. K. J. Strank,
Obst..., s. 333. Owoc liwy by³  wed³ug Izydora  jedynym sprawdzaj¹cym siê sposobem na
¿o³¹dek. Por. Etymolgiae XVII, 10, 20. Ciekawostk¹ jest równie¿ fakt, i¿ ¿ywicê drzewa liwkowego wykorzystywano do wyrobu atramentu. Ibidem, 7, 10.
138 Sorbarios, bot. Sorbus domestica. Jarz¹b domowy o gruszkowatych ¿ó³tych owocach,
zaczerwienionych od strony s³onecznej. Por. Z. Podbielkowski, S³ownik rolin , s. 127.
130
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waæ na surowo albo konserwowaæ na zimê139. Podobnie w przypadku twardych i cierpkich owoców nieszpu³ki140, które dodatkowo posiada³y w³aciwoci lecznicze141. Te znajdujemy w dokumencie zaraz obok popularnych, jak
siê okazuje, kasztanów142.
Król darzy³ tak¿e szczególnym upodobaniem soczyste brzoskwinie143. Poucza³ sadowników, a¿eby uprawiali je w ró¿nych gatunkach. Mieli oni tak¿e
dopilnowaæ corocznej zbiórki ¿ó³tych pigw144, orzechów laskowych145, w³oskich146, migda³ów147 i owoców s³odkiej czarnej morwy148.
139 T. Krynicka, wiat rolin , s. 62. Drewno jarz¹bkowe by³o te¿ bardzo cenione przez
stolarzy. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 336.
140 Mespilarios, bot. Mespilus germanica. Nieszpu³ka zwyczajna. Uprawê nieszpu³ki powiadcza tylko Palludiusz. Por. Opus agriculturae III, 25, 33 i IV, 10, 1922.
141 Hildegarda z Bingen uznawa³a, i¿ owoce tego krzewu posiadaj¹ szczególn¹ moc.
Sproszkowane i zmieszane z ciep³ym winem trzewi³y po posi³ku. Pomaga³y przy gor¹czce,
os³abieniu i drgawkach. Jedzenie wie¿ych owoców nieszpu³ki oczyszcza³o krew. Por. K. J. Strank,
Obst..., s. 338.
142 Castanearios, bot. Castanea sativa. Kasztan jadalny. Od zawsze pe³ni³ funkcjê wa¿nego
sk³adnika pokarmowego, szczególnie w rejonach ródziemnomorskich. W okresach nieurodzaju
z m¹ki kasztanowej wypiekano chleb, który umo¿liwia³ przetrwanie najubo¿szym. Owoce kasztanowca mo¿na by³o suszyæ lub wêdziæ. Przechowywane w suchym i ch³odnym miejscu nadawa³y siê do przetworzenia nawet w ci¹gu trzech lat. Ze smacznych, bogatych w skrobiê kasztanów
m.in. gotowano zupê. Ibidem, s. 340341. Zgodnie z przepisem Hildegardy z Bingen, kasztan
móg³ powstrzymaæ depresjê. W dziele Physica poucza³a ona: Kto cierpi na bol¹czki serca,
powinien jeæ czêsto surowe owoce (kasztanowca). Dostarczy to jego sercu soku jak uzdrawiaj¹ca maæ. Wzmocni siê on dziêki temu oraz odnajdzie na nowo swoj¹ radoæ. Por. H. Kluge,
Wielka ksiêga , s. 52.
143 Persicarios, bot. Prunus persica. Brzoskwinia zwyczajna. ¯ó³tawe i czerwonawe owoce
brzoskwini spo¿ywane by³y g³ównie na surowo. Jednak doceniano tak¿e lancetowate licie tej
roliny, a tak¿e korê, które rozgniecione mog³y byæ stosowane jako rodek na wypryski i robaki.
Por. K. J. Strank, Obst..., s. 343. O uprawie brzoskwiñ czytamy u Kolumelli (por. De re rustica
V, 10, 20) i Palludiusza (por. Opus agriculturae XII, 7, 18). Izydor przytacza ciekawy mit,
wed³ug którego s³odki owoc brzoskwini mia³ jako pierwszy zasadziæ w Egipcie Perseusz (por.
Etymologiae XVII, 7, 7).
144 Cotoniarios, bot. Cydonia oblonga. Pigwa pospolita.
145 Avellanarios, bot. Corylus avellana. Leszczyna pospolita. Orzech laskowy. W staro¿ytnym Rzymie spo¿ywano wie¿e lub pieczone orzeszki leszczyny. Por. T. Krynicka, wiat rolin ,
s. 62. Frankowie z orzechów laskowych robili tak¿e piwo. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 352.
146 Nucarios, bot. Iuglans regia. Orzech w³oski. Wysoce ceniony by³ ju¿ przez Rzymian
i dziêki nim drzewo orzechowe dotar³o na tereny na pó³noc od Alp. Wierzono, ¿e orzech w³oski
z racji swego kszta³tu upodobniaj¹cego go do pó³kul mózgowych by³ pokarmem mózgu. Hildegarda z Bingen uwa¿a³a, ¿e zdrowi ludzie mog¹ jak najbardziej delektowaæ siê smakiem orzechów. Chorzy  zdaniem mistyczki redniowiecza  raczej powinni ich unikaæ. Por. H. Kluge,
Wielka ksiêga , s. 135136. Izydor z Sewilli uznawa³ orzechy za rodek odtruwaj¹cy i neutralizuj¹cy. Zgodnie z jego przekazem wystarczy³o wrzuciæ j¹dro orzecha do grzybów, które mog³yby
wydawaæ siê nam truj¹ce. Potencjalna trucizna zostanie w ten sposób zneutralizowana i poch³oniêta. Por. Etymologiae XVII, 7, 22. Sokiem z lici lub owoców mo¿na by³o barwiæ w³osy na
kolor kasztanowy. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 377.
147 Amandalarios, bot. Prunus dulcis. Migda³owiec zwyczajny. Rolina, któr¹ Rzymianie
sprowadzili za porednictwem Greków z Azji. Najstarsza ³aciñska nazwa migda³owca to  nux
graeca. W staro¿ytnym Rzymie jedzono wy³¹cznie s³odkie migda³y. Gorzkie wykorzystywano
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Pigwa posiada³a ca³y szereg zastosowañ. Mo¿na j¹ by³o gotowaæ, sma¿yæ,
dodawaæ do wina lub miodu. wietnie nadawa³a siê na przetwory. Odpowiednio przygotowana stanowi³a bardzo dobry lek na wiele dolegliwoci149.
Z morwy Frankowie robili s³ynne vinum moratum. Gotowane licie morwy stosowane by³y na wierzb, zatrucia pokarmowe i bóle zêbów. Dodatkowo
wykorzystywano silny czarny barwnik tej roliny. Móg³ on stanowiæ doskona³¹ naturaln¹ farbê do w³osów, po któr¹ chêtnie siêga³y kobiety150.
Karoliñski w³adca zna³ tak¿e smak i dzia³anie po¿ywnej figi. Nie bez
powodu wiêc wydawa³ zarz¹dcom polecenie, a¿eby w gospodarnie i precyzyjnie zorganizowanych ogrodach znalaz³y siê drzewa figowca pospolitego151.
Ostatnim z wymienionych w kapitularzu owoców jest czerenia152.
W dokumencie czytamy nastêpuj¹c¹ dyrektywê: Chcemy, a¿eby posiadali
[...] ró¿nego rodzaju czerenie153. Najprawdopodobniej we wczesnym redniowieczu hodowano bardzo wiele odmian czereni, której nie odró¿niano od
wini. Ten soczysty owoc  podobnie jak jab³ka, gruszki i liwki  stanowi³
rodzaj deseru i przek¹ski.
w celach leczniczych. Por. T. Krynicka, wiat rolin , s. 62. Przydawa³y siê one na kaszel,
choroby p³uc, problemy z w¹trob¹ i nerkami. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 356. Migda³owiec
wspomina Kolumella (por. De re rustica V, 10, 1214, 20) i Palludiusz (por. Opus agriculturae III,
25, 6, 27, 33).
148 Morarios, bot. Morus nigra. Morwa czarna.
149 Hipokrates zaleca³ pigwê na biegunkê i gor¹czkê, Dioskorides  na wszelkie problemy
¿o³¹dkowe. Twierdzi³, i¿ od dyskomfortu gastrycznego uwolniæ mo¿e pigwa podawana na wiele
sposobów  surowa, gotowana, a tak¿e marynowana w miodzie lub winie. Stany zapalne oka
poleca³ leczyæ maci¹ spreparowana na bazie cierpkich i aromatycznych owoców pigwy. By³y te¿
inne wskazania. Wierzono, ¿e owoce tej roliny przynosz¹ ulgê w cholerze. Pliniusz podawa³ 21
zastosowañ pigwy. Wed³ug niego pomaga³a ona odzyskaæ utracone w³osy. Hildegarda wymienia³a jeszcze jedno zastosowanie ¿ó³tych owoców cydonii. Przynosi³y ulgê w schorzeniach reumatycznych. Por. K. J. Strank, Obst..., s. 346347. O pigwie czytamy te¿ u Katona (por. De
agricultura 7, 3), Warrona (por. De Re rustica I, 59, 12), Kolumelli (por. De arboribus 25)
i Palludiusza (por. Opus agriculturae III, 25, 2026 oraz IV, 10, 37). Etymologiae Izydora
informuj¹ czytelnika, i¿ nieocenione przy ró¿nych schorzeniach by³o wino sporz¹dzone z pigwy
(por. Etymologiae XVII, 7, 4).
150 K. J. Strank, Obst..., s. 360361. Pliniusz nazywa³ morwê najm¹drzejszym sporód
drzew  sapientissima arborum. Ta wydawa³a owoce jako ostatnia. Rzymski encyklopedysta
zaznacza³, i¿ moment dojrzewania owoców morwy przychodzi nagle i nieoczekiwanie. Nawet
w ci¹gu jednej nocy wszystkie morwowe jagody mog¹ nagle dojrzeæ i staæ siê gotowe do zbioru.
Por. Plinius Secundus, Naturalis Historia XVI, 102, 4. Morwê wspominali te¿: Kolumella (por.
De re rustica V, 10, 20) i Palludiusz (por. Opus agriculturae III, 25, 2830). Hildegarda z Bingen
poleca³a owoce morwy zarówno chorym, jak i zdrowym. Wed³ug niej mo¿na by³o spo¿ywaæ
dowoln¹ iloæ morus nigra, poniewa¿ jagody tej roliny wzmacnia³y cia³o i oczyszcza³y krew. Por.
H. Kluge, Wielka ksiêga , s. 134.
151 O po¿ywnych w³aciwociach figi pisa³ Izydor. Encyklopedysta argumentowa³, i¿
w staro¿ytnej Grecji ¿ywili siê ni¹ atleci. U tego samego autora znajdujemy informacjê o upiêkszaj¹cym dzia³aniu figi, która doskonale wyg³adza³a zmarszczki (por. Etymologiae XVII, 7, 17).
152 Ceresarios, bot. Prunus avium. Czerenia ptasia. Wspominana przez Pliniusza, który
okrela j¹ przydawk¹ firma (por. Naturalis Historia XVI, 219, 3). Wergiliusz z kolei zachwyca³
siê gêstymi zaroleami wini (por. Vergilius, Georgica II, 19).
153 Capit. 70, s. 9091: [ ] volumus quod habeant [ ] ceresarios diversi generis.
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Zupe³nie inne zastosowanie mia³y hodowane w karoliñskich ogrodach
 wawrzyn154 i sosna155. Wierzono, ¿e wawrzyn zwany laurem chroni przed
uderzeniami piorunów156. Ponadto mia³ ca³y szereg leczniczych w³aciwoci.
Przynosi³ pomoc przy wierzbie, bólu ucha, by³ rodkiem moczopêdnym.
Maæ na bazie lauru stosowano przy k³opotach reumatycznych i wrzodach157.
Bez sosny, któr¹ bardzo dobrze znali ju¿ Chiñczycy i Egipcjanie a póniej
staro¿ytni Grecy i mieszkañcy Rzymu, Frankowie nie wyobra¿ali sobie codziennego ¿ycia. By³a ród³em drewna i cennej ¿ywicy. Uzyskiwano z niej
smo³ê drzewn¹, któr¹ impregnowano ³odzie, dachy, beczki a nawet ubrania.
Orzeszki pinii  na wzór kuchni rzymskiej  mog³y byæ wykorzystywane jako
aromatyczna przyprawa stosowana do grochu, fasoli, drobiu i innych miês158.
Hildegarda z Bingen poleca³a sosnê na poprawê wzroku, jak równie¿ jako
dodatek do wszystkich maci. Sok z ga³¹zek pinii ulepsza³ i wzmacnia³ t³uste
substancje lecznicze159.
Podumowuj¹c d³ugi tok rozwa¿añ zainicjowanych wczesnoredniowiecznym indeksem rolinnym nale¿y stwierdziæ, i¿ katalog ów stanowi jedno
z niewielu bardzo cennych róde³ pozwalaj¹cych poznaæ i przenikn¹æ do wiata redniowiecznej botaniki. Dla Karola Wielkiego omawiany kapitularz by³
tylko zbiorem unifikuj¹cych dyrektyw, dziêki którym kontrolowa³ on gospodarowanie królewskimi domenami. Dla wspó³czesnego czytelnika i badacza
natomiast dokument ten staje siê nieocenionym punktem wyjcia do dalszych rozwa¿añ na temat historii rolin oraz ich miejsca w wiecie ludzkiej
egzystencji. Implikuje pytania o pochodzenie, uprawê i wykorzystanie konkretnych gatunków. Niestety, zawarty w Capitulare de villis spis rolin ograniczony jest do zwyczajowo przyjêtych przez Franków nazw rolin, które król
przykazywa³ zarz¹dcom uprawiaæ w obrêbie swych latyfundiów. Dalsze,
szczegó³owe badanie rolinnoci mo¿liwe jest, tylko i wy³¹cznie, w oparciu
o rewizjê klasycznych i redniowiecznych róde³.

154

Lauros, bot. Laurus nobilis. Wawrzyn szlachetny. Historia naturalna Pliniusza wymienia trzy gatunki lauru: delficki, cypryjski i ostatni zwany mustax. Delficki by³ zielony. Cypryjski
charakteryzowa³ siê krótkimi ciemnymi, prawie czarnymi liæmi o kêdzierzawych brzegach. Wawrzyn mustax mia³ najwiêksze licie o bia³awym odcieniu (por. Naturalis Historia XV, 127, 1).
155 Pinos, bot. Pinus pinea.
156 Isidor, Etymologiae XVII, 7, 2.
157 K. J. Strank, Obst..., s. 363. Skryboniusz Largus zaleca³ ok³ady z wawrzynu na powiêkszon¹ ledzionê (por. Compositiones 263, 5).
158 K. J. Strank, Obst..., s. 366367.
159 H. Kluge, Wielka ksiêga , s. 214215.
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SUMMARY
Capitulare de villis (Capitulary on the Royal Estates), one of best-known edicts
of the Charlemagne empire, was developed in the emperors chancellery around the
year 800. The capitulary provides rare and valuable insights into the world of
Medieval botany. For Charlemagne, it was merely a collection of unifying directives
which enabled him to control agents administering royal domains. For the contemporary reader and scientist, it is an invaluable venture point for a discussion about the
history of plants and their place in a world controlled by humans. It raises questions
about the origin, cultivation and practical applications of various species. Unfortunately, the catalogue in Capitulare de villis uses common Frankish names of plants
which were grown in Charlemagnes latifundia. A further analysis of the cited species requires a detailed examination of classical and Medieval sources.
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RÓD WYSZELICÓW*
Ród ten jest stosunkowo dobrze opracowany. W pierwszym rzêdzie nale¿a³oby wymieniæ starsze badania Stanis³awa Kujota1, a nastêpnie prace Kazimierza Jasiñskiego2. Ich uzupe³nienie stanowi¹ biogramy poszczególnych
cz³onków rodu, tego¿ samego autorstwa3 oraz autorstwa B³a¿eja liwiñskiego4. liwiñski dokona³ te¿ szerszej analizy dzia³alnoci politycznej tej rodziny
na Pomorzu5. Mimo tych prac brakuje opracowania z punktu widzenia heraldyczno-genealogicznego6, co te¿ bêdzie zadaniem niniejszego szkicu.

* Artyku³ powsta³ w ramach projektu badawczego sfinansowanego przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr N N108 251035.
1 S. Kujot, Dzieje Prus Królewskich, Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu,
t. XXII, 1915, s. 1051, 11541156, t. XXIII, 1916, s. 11901191, 1201.
2 K. Jasiñski, Wyszelicze, Zapiski Historyczne, 1956, z. 13, s. 213217; idem, Dzieje
ziemi wieckiej i nowskiej od schy³ku XII w. do 1309 r. w: Dzieje wiecia nad Wis³¹ i jego
regionu, red. idem, t. I, Warszawa 1978, s. 132 i nn.
3 K. Jasiñski, Adam Wyszelic, w: S³ownik biograficzny Pomorza Nadwilañskiego, t. I, red.
S. Gierszewski, Gdañsk 1992; idem, Pawe³ Wyszelic (zm. ok. 1295), w: Polski s³ownik biograficzny, t. XXV, Wroc³aw-WarszawaKrakówGdañsk 1980, s. 365366; idem, Pawe³ Wyszelic, w:
S³ownik biograficzny Pomorza Nadwilañskiego, t. III, red. Z. Nowak, Gdañsk 1997, s. 398,
idem, Stanis³aw Wyszelic, w: S³ownik biograficzny Pomorza Nadwilañskiego, t. IV, red. Z.
Nowak, Gdañsk 1997, s. 257258; idem, Przybys³aw Wyszelic (zm. 1284?), w: Polski s³ownik
biograficzny, t. XXIX, Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk£ód 1986, s. 130; idem, Przybys³aw Wyszelic, w: S³ownik biograficzny Pomorza Nadwilañskiego, t. III, s. 510511.
4 B. liwiñski, Stanis³aw Wyszelic z G¹dcza, w: Polski s³ownik biograficzny, t. XLII/1,
WarszawaKraków 2003, s. 27; por. równie¿ K. Bruski, B. liwiñski, Z dziejów rycerstwa w wiekach rednich (XIIIXV wiek), w: Kociewie II, Wroc³awWarszawaKraków 1992,
s. 7475.
5 Zob. B. liwiñski, Pomorze Wschodnie w okresie rz¹dów ksiêcia polskiego W³adys³awa
£okietka w latach 1306-1309, Gdañsk 2003, s. 9092, 112115; idem, Upadek Wyszeliców, w:
Opuscula minora in memoriam Josepho Spors, S³upsk 1993, s. 139146.
6 Co postulowa³ ju¿ dawno temu K. Jasiñski, Wyszelicze, s. 217.
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Ostatnio panuje przekonanie o pruskim pochodzeniu rodziny7, choæ
wczeniej dominowa³o zdanie o ich kujawskim rodowodzie, z G¹dcza w kasztelanii wyszogrodzkiej8. W literaturze nazywa siê ich Wyszelicami, od okrelenia u¿ywanego wspó³czenie w stosunku do braci Przybys³awa i Paw³a
Wiszelicius, Wysselicz9.
Na Pomorzu i Kujawach
Jako pierwsi z rodu pojawiaj¹ siê w ród³ach bracia10 Przybys³aw, zwany
jeszcze w 1253 r. Przymys³awem (zm. ok. 1284 r.) i Pawe³ (zm. ok. 1295 r.)11,
synowie Wyszeli. Ju¿ w 1253 r. Przybys³aw pe³ni³ urz¹d wojewody wieckiego, a jego brat Pawe³ by³ tam¿e podkomorzym12. Byli wiêc zaufanymi ludmi
ksiêcia wiêtope³ka i mo¿na zak³adaæ, ¿e przynajmniej Przybys³aw ju¿ wczeniej pe³ni³ jaki ni¿szy urz¹d, gdy¿ by³oby dziwnym, aby rozpoczyna³ karierê
od najwy¿szej godnoci urzêdniczej13.
W latach szeædziesi¹tych (ok. 1262 r.) Przybys³aw i Pawe³ znaleli siê na
s³u¿bie ksiêcia kujawskiego Kazimierza Konradowica (obok Teodoryka, dowodnie Prusa z Pomorza, dawnego kasztelana wieckiego14). Przybys³aw osi¹gn¹³
tutaj godnoæ kasztelana inowroc³awskiego (przed 14 grudnia 1267 r.)15
i spowinowaci³ siê z mo¿nym rodem Leszczyców16. W 1268 r. wraz z bratem
Paw³em wyst¹pi³ na dokumentach wystawionych w Kruszwicy przez nastêpcê Kazimierza  ksiêcia inowroc³awskiego Ziemomys³a, jednak bez urzêdu,
7 J. Powierski, Uwagi o wydarzeniach kujawskich w latach 12671271, Prace Komisji
Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, t. 5, 1968, s. 40 i nn.; B. liwiñski, Pogranicze
kujawsko-pomorskie w XIIXIII wieku. Z dziejów Bydgoskiego i Wyszogrodzkiego w latach 1113
1296, WarszawaPoznañ 1989, s. 5055 oraz idem, Rola polityczna, s. 48 i n.
8 K. Jasiñski, Wyszelicze, s. 215-217; S. Kujot, op. cit., s. 1154.
9 Dokumenty kujawskie i mazowieckie przewa¿nie z XIII wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1887, s. 212, nr 37: Pribislaus Wiszelicius castellanus Wladislauie iunioris, s. 213, nr 38:
Pribislao et fratre ipsius Paulo dictis Wysselicz; Kodeks dyplomatyczny Polski, t. II, wyd.
L. Rzyszczewski, A. Muczkowski, Warszawa 1848, nr XCIV: Prebislao et Paulo fratribus dictis
Wysselicz.
10 Jedynie M. Grzegorz (w rec. pracy Urzêdnicy Pomorza Wschodniego do 1309 r., opr.
B. liwiñski, Wroc³aw 1989, w: Zeszyty Naukowe Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Bydgoszczy.
Studia Historyczne, z. 4, Bydgoszcz 1994, s. 145) wnosi³ w¹tpliwoci co do tego pokrewieñstwa
miêdzy Przybys³awem a Paw³em. Na to jednak wyranie wskazuje dokument z 1253 r., Pommerelisches Urkundenbuch, nr 155 (Paulus frater Primizlai). Z kolei o tym, ¿e Przymys³aw by³
identyczny z Przybys³awem przekonuj¹ nastêpne dokumenty z 1260 r., ibidem, nr 181182.
11 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 153 i 155. Por. K. Jasiñski, Pawe³ Wyszelic, s. 398.
12 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 283 i dalej.
13 K. Jasiñski, Przybys³aw Wyszelic, s. 510.
14 K. Bruski, B. liwiñski, op. cit., s. 74.; B. liwiñski, Teodoryk, w: S³ownik biograficzny
Pomorza Nadwilañskiego, t. IV, s. 362362.
15 Dokumenty kujawskie i mazowieckie, s. 212, nr 37: Pribislaus Wiszelicius castellanus
Wladislauie iunioris. Dokument uchodzi³ za falsyfikat, jednak jego autentycznoæ obroni³
z powodzeniem K. Jasiñski, Wyszelicze, s. 213214; idem, Przybys³aw Wyszelic, s. 510.
16 B. liwiñski, Pomorze Wschodnie, s. 91.
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a kasztelanem inowroc³awskim by³ ju¿ kto inny17. Najwyraniej wiêc po
mierci ksiêcia Kazimierza Przybys³aw utraci³ swój urz¹d. Nic wiêc dziwnego, ¿e obaj bracia przy³¹czyli siê do opozycji przeciw nowemu ksiêciu
w latach 12681271 i opowiedzieli siê po stronie ksiêcia wielkopolskiego
Boles³awa Pobo¿nego18. Podobnie uczyni³ wówczas kasztelan bydgoski Teodoryk, Prus z pochodzenia19. Boles³aw Pobo¿ny przy pomocy tej opozycji opanowa³ Kujawy, a swoich sojuszników wynagrodzi³ nadaniami ziemskimi. Wtedy
tak¿e Przybys³aw wraz z bratem Paw³em otrzyma³ Pakoæ i Batkowo pod
Inowroc³awiem. Nadanie to za wierne i u¿yteczne us³ugi potwierdzi³ im
ksi¹¿ê wielkopolski Przemys³ II 7 lutego 1282 r., a wiêc na krótko przed
donios³ym uk³adem pomorsko-wielkopolskim w Kêpnie20. Ostatni raz Przybys³aw odnotowany zosta³ w czasie pertraktacji pomorsko-krzy¿ackich
5 marca 1283 r.21 Zastanawia jego nieobecnoæ kilka miesiêcy póniej
(w lipcu 1283 r.) na zjedzie w wieciu22, tym bardziej ¿e sprawowa³ tutaj
wysoki urz¹d. Przypuszcza siê, ¿e by³ ju¿ powa¿nie chory23, choæ nie mo¿na
wykluczyæ innych przyczyn (nieobecnoæ w kraju?). Za tym pierwszym wiadczy jednak jego rych³a mieræ, zapewne przed 21 wrzenia 1284 r., skoro jego
brat zast¹pi³ go na urzêdzie wojewody wieckiego. W jaki czas po mierci
Przybys³awa Pakoæ, która zatem  jak nale¿y przypuszczaæ  przypad³a
starszemu z braci, przejêli Leszczyce. Mo¿na wiêc przypuszczaæ, ¿e jego córka polubi³a przedstawiciela tego rodu  Bartosza z Kocielca, kasztelana
inowroc³awskiego24. Natomiast synem Przybys³awa by³ Wyszela, który wiadkowa³ na nadaniu dla Piotra Glabunowica w 1284 r. (Wissela filio palatini
comitis Pribislai)25. Ten¿e Wyszela wed³ug dobrze uzasadnionego zdania
B. liwiñskiego móg³ byæ przed kwietniem 1290 r. kasztelanem w Nowem
nad Wis³¹26. Identyfikacja jest o tyle utrudniona, ¿e znamy jedynie syglê
imienia kasztelana W27, jeli jednak jest s³uszna, to przejêcie Pakoci przez
17 Dokumenty kujawskie i mazowieckie, s. 213, nr 38; Kodeks dyplomatyczny Polski, t. II,
nr 94; K. Jasiñski, Wyszelice, s. 214.
18 Chronica Poloniae maioris, ed. B. Kürbis, Monumenta Poloniae Historica. Series
nova, t. VIII, Warszawa 1970, c. 156.
19 Ibidem, c. 155.
20 Kodeks dypolomatyczny Wielkopolski, wyd. I. Zakrzewski, t. 1, Poznañ 1878, nr 503;
Pommerellisches Urkundenbuch, nr 332; por. G. Labuda, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, tom I: Czasy redniowieczne, Gdañsk 2006, s. 273274.
21 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 351: Pribizlao palatino Zwezensi, m.in. obok Wajsyla i Glabuny.
22 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 362369, obecny by³ jego brat Pawe³, kasztelan
wiecki, por. ibidem, nr 362, 367369.
23 K. Jasiñski, Przybys³aw Wyszelic, s. 511; idem, Przybys³aw Wyszelic (zm. 1284?), s. 130.
24 Por. J. Karczewska, W³asnoæ szlachecka na pograniczu wielkopolsko-kujawskim
w pierwszej po³owie XV wieku, Kraków 2010, s. 2223; J. Bieniak, Bogumi³ z Pakoci, w: S³ownik
biograficzny Pomorza Nadwilañskiego, t. 1, red. S. Gierszewski, Gdañsk 1992, s. 130.
25 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 374.
26 B. liwiñski, Pomorze Wschodnie, s. 91, przypis 40.
27 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 475: comes W... castellanus de Nove, zaraz po Pawle
Wyszelicu, wojewodzie wieckim.

28

Grzegorz Bia³uñski

Leszczyców mo¿na datowaæ dopiero na ok. 1290 r.28 Zapewne po mierci
Wyszeli nowym kasztelanem nowskim zosta³ jego stryjeczny brat  Adam
Wyszelic.
Od po³owy lat siedemdziesi¹tych (najpóniej od 1275 r.) bracia Wyszelicowie ponownie dzia³aj¹ na Pomorzu w s³u¿bie Mciwoja II, przeciwnika politycznego ksiêcia Ziemomys³a29. Przybys³aw do 1283/1284 r. by³ wojewod¹
wieckim, a Pawe³ przynajmniej od 20 wrzenia 1275 r. kasztelanem wieckim30. Po mierci Przybys³awa (lub jego cie¿kiej chorobie uniemo¿liwiaj¹cej
pe³nienie urzêdu) to jego brat Pawe³ zosta³ wojewod¹ wieckim (przed
21 wrzenia 1284 r.)31, a kasztelaniê wieck¹ obj¹³ najstarszy syn Paw³a
 Stanis³aw. W koñcu Pawe³ wyszed³ z cienia swojego starszego brata.
W zasadzie sta³o siê to nawet nieco wczeniej, bowiem ju¿ w maju 1282 r.,
kiedy uczestniczy³ jako jedyny przedstawiciel pomorskiego mo¿now³adztwa
w podró¿y Mciwoja do Milicza na l¹sku, gdzie zapad³ wyrok legata papieskiego Filipa z Fermo w sporze Mciwoja II z zakonem krzy¿ackim o ziemiê
nowsk¹32. Zatem od razu sta³ siê jedn¹ z wa¿niejszych postaci na Pomorzu,
tym bardziej, ¿e sprawowa³ drugi co do wa¿noci urz¹d, po wojewodzie gdañskim, którym by³ wtenczas wiêca33. Z wolna miêdzy tymi dostojnikami zaczê³a siê rodziæ konkurencja, która przybra³a coraz ostrzejsz¹ formê, o czym dalej.
Tymczasem Pawe³ pozostawa³ ci¹gle w gronie najwierniejszych dostojników Mciwoja II, czego wiadectwem, prócz sprawowania przez niego wspomnianej funkcji wojewody, by³o wystêpowanie na przesz³o 60 dokumentach
ksiêcia pomorskiego w latach 1275129434. Uczestniczy³ we wszystkich wa¿niejszych wydarzeniach politycznych na Pomorzu, najpierw jeszcze obok brata
w porozumieniach kujawsko-pomorskich w Rzepce pod Bydgoszcz¹ w 1280 r.35,
przy rozmowach nad uk³adem kêpiñskim w lutym 1282 r.36, w pertrakta28 Inaczej J. Karczewska, W³asnoæ szlachecka, s. 22-23, która przyjmowa³a przejêcie
Pakoci najpóniej w 1284 r., a córkê Przybys³awa uzna³a nies³usznie za jego jedyn¹ spadkobierczyniê.
29 K. Jasiñski, Przybys³aw Wyszelic, s. 510. We wczeniejszej pracy autor ten datowa³
pocz¹tek wspó³pracy Wyszeliców z ksiêciem Mciwojem ju¿ na czas od 1271 r., czyli od przy³¹czenia kasztelanii wyszogrodzkiej do Pomorza, K. Jasiñski, Wojna domowa na Pomorzu Gdañskim w latach 1269/701272 (ze szczególnym uwzglêdnieniem roli rycerstwa i mo¿now³adztwa),
w: Spo³eczeñstwo Polski redniowiecznej. Zbiór studiów, t. III, Warszawa 1985, s. 182183.
Wynika³o to jednak z za³o¿enia posiadania tam¿e przez Wyszeliców jakoby pierwotnych i g³ównych dóbr rodowych.
30 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 271: Paulo castellano de Swecz.
31 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 381: Paulus palatinus de Sweze.
32 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 336: Paulo castellano in Sweze.
33 K. Jasiñski, Pawe³ Wyszelic, s. 398.
34 Ibidem, s. 398; zob. Pommerellisches Urkundenbuch, od dokumentu nr 271 po nr 526.
35 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 317a: comite Przybislao palatino Suetensi, comite
Paulo fratre eius castellano Suetensi.
36 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 332; Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. I,
nr 503. Przy samym akcie kêpiñskim jednak nie wystêpuj¹, por. Pommerellisches Urkundenbuch, nr 333.
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cjach z zakonem krzy¿ackim w marcu 1283 r.37 Potem ju¿ samodzielnie lub
z synami, jako wojewoda wiecki m.in. na miêdzydzielnicowym wielkopolskopomorskim wiecu w Nakle w 1284 r.38, podczas porozumieñ Mciwoja
z Przemys³em II i Bogus³awem IV w S³upsku w 1287 r.39 Od samego pocz¹tku by³ zwolennikiem cis³ego sojuszu Mciwoja z Wielkopolsk¹, o czym
wiadczy wspomniane ju¿ potwierdzenie jemu i bratu nadania Pakoci
i Batkowa przez Przemys³a II w 1282 r. Pawe³ towarzyszy³ swojemu w³adcy
w jego podró¿ach do Wielkopolski w 1285 i 1290 r.40 Jeszcze w 1294 r.
wyst¹pi³ na kilku dokumentach Mciwoja II i Przemys³a II41. Ostatni¹ o nim
wzmiankê mamy z 14 padziernika 1294 r. na dokumencie Przemys³a II42.
Brakuje go wród wiadków na dokumentach tego w³adcy wystawionych na
Pomorzu Gdañskim w lipcu i sierpniu 1295 r.43, ale nie ma te¿ jego ewentualnego nastêpcy na urzêdzie wojewody wieckiego, którego znamy dopiero od
stycznia 1298 r., zatem jego absencja mog³a wynikaæ z ciê¿kiej choroby44.
Nale¿y wiêc przyj¹æ, ¿e Pawe³ zmar³ najpewniej po 15 sierpnia 1295 r.45, ale
jaki czas przed styczniem 1298 r. Najprawdopodobniej to on jako pierwszy
z rodu wszed³ w posiadanie G¹dcza w kasztelanii wyszogrodzkiej, skoro potem pewne prawa do tej wsi posiadali wszyscy jego trzej synowie46, o czym
dalej. W ten sposób staje siê te¿ zrozumia³e, dlaczego Pawe³ wprowadza³
komesa Dobies³awa, szwagra Mciwoja II, w posiadanie nadanych mu przez
ksiêcia wsi £êgowo i Otorowo w tej¿e kasztelanii47. Jako bliski wspó³pracowanik ksiêcia, pomorski urzêdnik i jednoczenie w³aciciel dóbr w tej kaszte37 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 351: Pribislao palatino Zwezensi, Paulo castellano
Zwezensi.
38 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 375: comite Paulo palatino de Suece, ... comite
Stanislao castellano de Suece.
39 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 426: Paulo palatino Swecensi.
40 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 400: comite Paulo palatino Swecensi, nr 473: comite
Paulo palatino de Sueche, 474: Paulo Suecensi.
41 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. II, Poznañ 1878, nr 717 (dokument ksiêcia Mciwoja): comito palatino Swecensi Paulo, nr 724 (dokument ksiêcia Przemys³a): Paulus palatinus
Swecensis, nr 725 (dokument ksiêcia Przemys³a): Paulus palatinus de Zwetz, nr 726 (dokument
ksiêcia Przemys³a): domino Paulo palatino Swecensi.
42 Ibidem, nr 726; Pommerellisches Urkundenbuch, nr 518. Paw³a znajdujemy jeszcze na
trzech dokumentach ksiêcia Mciwoja II, datowanych na 29 czerwca i 25 lipca 1295 r., jednak
s¹ to ewidentne falsyfikaty, wiadomo bowiem, ¿e ksi¹¿ê ten zmar³ 25 grudnia 1294 r., ibidem,
nr 524526.
43 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 527530, a znajdujemy na nich jego synów  kasztelana wieckiego Stanis³awa (ibidem, nr 528530) i kasztelana tczewskiego Adama (ibidem,
nr 529).
44 Tak te¿ K. Jasiñski, Pawe³ Wyszelic, s. 398.
45 Wtedy jego nastêpca na urzêdzie, a zarazem jego syn Stanis³aw wystêpowa³ jeszcze
jako kasztelan wiecki, por. K. Jasiñski, Pawe³ Wyszelic (zm. ok. 1295), s. 365; B. liwiñski,
Stanis³aw Wyszelic, s. 2627.
46 Na podstawie tej przes³anki K. Jasiñski uzna³, ¿e by³a to siedziba rodowa Wyszeliców
(idem, Wyszelicze, s. 215).
47 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 317a.
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lanii by³ osob¹ jak najbardziej odpowiedni¹. Mo¿na tak¿e przypuszczaæ, ¿e
skoro Pakoæ przypad³a jego starszemu bratu, to Pawe³ obj¹³ we w³adanie
Batkowo ko³o Inowroc³awia, jednak o kolejnych w³acicielach tych dóbr nic
nie wiadomo.
Najstarszym synem Paw³a by³ zapewne Stanis³aw, który po mierci swojego ojca zosta³ wojewod¹ wieckim, a kasztelanem wieckim zosta³ jego
m³odszy brat  Adam, wczeniej kasztelan nowski i tczewski48. ¯adnego
urzêdu nie sprawowa³ jedynie najm³odszy z synów Paw³a  Hugon. Wyszelicowie w zasadzie zmonopolizowali urzêdy w po³udniowej czêci Pomorza
Gdañskiego, podobnie rzecz mia³a siê na pó³nocy, gdzie dominowali wiêcowie49. Oba mo¿now³adcze stronnictwa konkurowa³y ze sob¹, choæ oba zgadza³y siê na utrzymanie sojuszu z Wielkopolsk¹50. Z konkurencji tej zwyciêsko wyszli ostatecznie wiêcowie, o czym zdecydowa³a w jakiej mierze
zmiana pokoleniowa u Wyszeliców (mieræ Przybys³awa i Paw³a)51.
Stanis³awa syna Paw³a po raz pierwszy spotykamy w ród³ach 13 wrzenia 1284 r.52 i od razu piastowa³ wysoki urz¹d kasztelana wieckiego, który
zreszt¹ przej¹³ po swoim ojcu53. Jako kasztelan wiecki uczestniczy³ w wielu
wa¿nych wydarzeniach, np. w wiecu nakielskim w 1284 r.54 Znajdowa³ siê
w gronie osób zaufanych ksiêcia Mciwoja, czêsto wiadkuj¹c na jego dokumentach55, wspólnie ze swoim ojcem, w którego cieniu najwyraniej pozostawa³56. Jeszcze za ¿ycia ksiêcia Mciwoja pojawi³ siê jako wiadek na dokumencie Przemys³a II (14 padziernika 1294 r.), jak te¿ na jego póniejszych
dokumentach57. Jako wysoki urzêdnik powinien by³ braæ udzia³ w koronacji
tego w³adcy w Gnienie 26 czerwca 1295 r.58, a nastêpnie w sierpniu ju¿
48 O nich. zob. K. Jasiñski, Adam Wyszelic, s. 2122; idem, Stanis³aw Wyszelic, s. 257258;
B. liwiñski, Stanis³aw Wyszelic z G¹dcza, s. 2627
49 B. liwiñski, Pomorze Wschodnie, s. 90.
50 Ibidem, s. 92.
51 Tak ibidem, s. 112.
52 W starszej literaturze (S. Kujot, op. cit., s. 1156) Stanis³awa identyfikowano z ³o¿niczym
Mciwoja II, wystêpuj¹cym w 1279 r. (Pommerellisches Urkundenbuch, nr 302), jednak zgodnie
z uzasadnieniem K. Jasiñskiego nale¿y uznaæ, ¿e chodzi³o tutaj o jakiego innego Stanis³awa
(por. idem, Stanis³aw Wyszelic, s. 257). Ów ³o¿niczy Stanis³aw wystêpowa³ bowiem na dokumencie obok Jana Nosali, obydwóch spotykamy ponownie (choæ bez urzêdu) w 1285 r., tymczasem
Stanis³aw Wyszelic by³ ju¿ kasztelanem wieckim, zob. Pommerellisches Urkundenbuch, nr 400.
53 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 375: comite Stanislao castelleno de Swece, m.in.
u boku sowjego ojca, wojewody wieckiego.
54 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 375.
55 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 375, 447, 483, 487, 488, 493, 499, 501504 (tutaj
jako: pan Stanislaus castellanus Swecensis, m.in. obok swojego ojca pan Paulus palatinus
Swecensis), 506, 507, 515, 519, 524526.
56 B. liwiñski, Stanis³aw Wyszelic, s. 26.
57 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 518, 520, 522, 528, 530; Kodeks dyplomatyczny
Wielkopolski, t. II, nr 726: domino Stanislao castellano Swecensi, nr 732: Stanislaus castellanus
Svecensis.
58 Tak B. liwiñski, Stanis³aw Wyszelic, s. 26, pozostaje to jednak tylko prawdopodobnym
przypuszczeniem.
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z ca³¹ pewnoci¹ uczestniczy³ w jego podró¿y pokoronacyjnej po Pomorzu59.
Awansowa³ tak¿e za króla Przemys³a II, kiedy po mierci swojego ojca przej¹³ urz¹d wojewody wieckiego, choæ po raz pierwszy na tym urzêdzie wspomniano go na pocz¹tku 1298 r., czyli ju¿ za rz¹dów W³adys³awa £okietka60.
Niew¹tpliwie wiêc cieszy³ siê du¿ym zaufaniem ksiêcia Przemys³a II, jak te¿
potem jego nastêpcy W³adys³awa £okietka61. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e wspiera³ tego ostatniego w jego sporze o w³adzê nad Pomorzem Gdañskim z ksiêciem inowroc³awskim Leszkiem w 1296 r.62 Stanis³aw swój urz¹d wojewody
wieckiego utraci³ przed marcem 1303 r., kiedy spotykamy nowego wojewodê
Juliana, dawnego czenika tczewskiego. Niew¹tpliwie nie by³o to dobrowolne
zrzeczenie siê urzêdu, o czym wiadczy u¿ywana przez niego jeszcze w latach
13051308 formu³a niegdy wojewoda wiecki63. Stanis³aw usun¹³ siê do
kasztelanii wyszogrodzkiej nale¿¹cej wówczas do ksi¹¿¹t kujawskich, gdzie
posiada³ dobra w G¹dczu. 16 listopada 1308 r. Stanis³aw z G¹dcza, jak siê
wówczas pisa³, wraz z m³odszym bratem Hugonem zakoñczy³ d³ugoletni spór
graniczny z klasztorem w Byszewie, dotycz¹cy ich dóbr w G¹dczu oraz cysterskiej wsi Trzêsacz64. Spór o czêæ Trzêsacza nad rzeczk¹ Che³szcz¹c¹
(Cholschanza) pocz¹tek mia³ jaki czas przed grudniem 1305 r., a Wyszelicowie nawet na jaki czas przemoc¹ zajêli to terytorium. Usunêli siê z niego po
interwencji ksiêcia inowroc³awskiego Przemys³a 15 grudnia 1305 r., a wszelkich praw do niego zrzekli siê dopiero we wspomnianej ugodzie w 1308
i nastêpnej w 1309 r. (o czym dalej)65. Stanis³aw po raz ostatni wyst¹pi³ jako
wiadek na dokumencie swojego brata Adama 24 lutego 1309 r.66 Najpewniej
nie pozostawi³ po sobie mêskiego potomka67, a (jedyna?) córka polubi³a
Ottona Lekszyka, syna Aleksego z Lekinsteinu, o czym ni¿ej.
M³odszy syn Paw³a Wyszelica  Adam 24 kwietnia 1290 r. otrzyma³ od
ksiêcia Mciwoja nadanie dóbr w Milewie, wolnych od jakichkolwiek obci¹¿eñ68. Ju¿ wtedy by³ kasztelanem nowskim, najpóniej za w sierpniu 1295 r.
zosta³ kasztelanem tczewskim69. Z Tczewa przeszed³ oko³o 1297, a na pewno
59 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. II, nr 739740; Pommerellisches Urkundenbuch,
nr 528530; A. Swie¿awski, Przemys³. Król Polski, Warszawa 2006, s. 174.
60 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 551: comite Stanislao palatino de Swece, m.in. ze
swoim bratem Paw³em, kasztelanem wieckim i Wajsylem, wojewod¹ tczewskim.
61 K. Jasiñski, Stanis³aw Wyszelic, s. 257.
62 B. liwiñski, Stanis³aw Wyszelic, s. 27.
63 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 632 (Stanizlao quondam palatino in Swez), 664 (Stanislaus de Gansche quondam palatinus in Swecz); por. B. liwiñski, Pomorze Wschodnie, s. 113.
64 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 664.
65 Kodeks dyplomatyczny Polski, t. II, nr CLXXXVIII; Pommerlellisches Urkundenbuch,
nr 664 i 669; K. Jasiñski, Wyszelicze, s. 215; B. liwiñski, Stanis³aw Wtszelic, s. 27.
66 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 669: et fratre nostro Stanislao.
67 Tak te¿ K. Jasiñski, Stanis³aw Wyszelic, s. 258.
68 Pommerelisches Urkundenbuch, nr 466. wiadkiem nadania by³ m.in. jego stryj Pawe³,
wojewoda wiecki.
69 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 529: Adam castellano de Trsew; wyst¹pi³ obok swojego brata  Stanis³awa, wtedy kasztelana wieckiego.
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jaki czas przed 6 stycznia 1298 r. do wiecia, gdzie po swoim starszym
bracie Stanis³awie obj¹³ urz¹d kasztelana70. Jako taki wiadkowa³ jeszcze na
dokumencie W³adys³awa £okietka w Gnienie w styczniu 1299 r.71 Na urzêdzie tym pozosta³ zapewne do koñca panowania W³adys³awa £okietka,
w ka¿dym razie 19 lipca 1305 r. figuruje jako by³y kasztelan wiecki. Ponadto Wac³aw III wypomina³ mu wtedy oskar¿enie o niewiernoæ wysuniêt¹
przez Wac³awa II i zwi¹zan¹ z tym konfiskatê dóbr w Starogardzie nad
Wierzyc¹, które oddano Piotrowi, synowi wiêcy72. Wtenczas zapewne skonfiskowano mu tak¿e wspomniane wy¿ej Milewo73. Jako jedyny z Wyszeliców
zosta³ prawdopodobnie przywrócony do urzêdów po powrocie do w³adzy W³adys³awa £okietka. Odnotowano go tylko raz 31 maja 1308 r. jako podkomorzego wieckiego74, ale awans musia³ uzyskaæ wczeniej, bo jego poprzednik
Pawe³ awansowa³ na urz¹d kasztelana wieckiego przed 10 maja 1307 r.75 Po
raz ostatni Adama spotykamy 24 lutego 1309 r., kiedy zrezygnowa³ z czêci
Trzêsacza, wsi klasztoru byszewskiego, granicz¹cej z dobrami w G¹dczu76.
Skoro jego bracia uczynili to jeszcze w listopadzie 1308 r. wiadczy³oby to
o jego ówczesnej nieobecnoci w dobrach. Wobec tego wysuwa siê przypuszczenie, ¿e stanowi³ czêæ za³ogi rycerskiej w wieciu i przyby³ do dóbr w czasie
zimowej przerwy w wojnie o Pomorze Gdañskie77. Wkrótce jego dowódc¹
w wieciu zosta³ jego powinowaty  Bogumi³ z Pakoci, wnuk Przybys³awa
Wyszelica78. Dobra posiada³ te¿ w Strzelcach w kasztelanii wyszogrodzkiej,
w s¹siedztwie G¹dcza, co przyjmujemy jedynie na podstawie niepewnego
odczytu F. Piekosiñskiego legendy z jego pieczêci ([S. A]DE DE STRE...)79.
Nic nie wskazuje na to, aby pozostawi³ jakich mêskich potomków80.
Wspomniany ju¿ wy¿ej Hugon by³ zapewne najm³odszym z braci. Wiadomo jedynie, ¿e by³ w³acicielem Brzena w kasztelanii wyszogrodzkiej i komesem ksiêcia Mciwoja. Jako taki pojawi³ siê na sfa³szowanych dokumentach tego¿ w³adcy rzekomo z 29 czerwca 1295 r. (comite Hugone de Brsesna).
Jednak zawarta tam¿e lista wiadków nie budzi w¹tpliwoci, choæ nale¿y j¹
70 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 551: comite Adam castellano de Swece; ponownie
obok swojego brata, wtedy wojewody wieckiego oraz obok Wajsyla, palatyna tczewskiego.
71 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 570: Adam castellano de Suecew.
72 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 637: quondam Ade castellani Sweccensis; por.
B. liwiñski, Upadek Wyszeliców, s. 139.
73 Zob. K. Bruski, B. liwiñski, op. cit., s. 7475.
74 Pommerelisches Urkundenbuch, nr 660 (Adam subcamerario Swecensi). Identyfikacja
za B. liwiñskim (Pomorze Wschodnie, s. 252).
75 Pommerelisches Urkundenbuch, nr 654; por. B. liwiñski, Pomorze Wschodnie, s. 252.
76 Archiwum Pañstwowe w Bydgoszczy, Akta klasztoru w Koronowie, nr 48; Pommerelisches Urkundenbuch, nr 669.
77 B. liwiñski, Pomorze Wschodnie, s. 505.
78 J. Bieniak, Bogumi³ z Pakoci, s. 130.
79 F. Piekosiñski, Pieczêcie wieków rednich, Kraków 1899, s. 174, nr 283; Pommerelisches
Urkundenbuch, nr 669, tutaj de Stae. Zatem identyfikacja ta ma charakter wy³¹cznie hipotezy, por. K. Jasiñski, Wyszelicze, s. 215.
80 Tak równie¿ K. Jasiñski, Stanis³aw Wyszelic, s. 258.
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datowaæ na czas przed 25 grudnia 1294 r.81 Ju¿ w starszej literaturze dosyæ
jednoznacznie przyjmowano, ¿e Hugon mia³ syna Piotra82, który wyst¹pi³
jako wiadek na dokumencie Gotszalka z Jani 25 kwietnia 1305 r., zreszt¹
obok Stanis³awa Wyszelica83. Choæ jest dziwne, ¿e m³odszy bratanek wyst¹pi³ przed starszym krewnym i do tego nie pe³ni¹c ¿adnego urzêdu, to jednak
nale¿y przychyliæ siê do wspomnianej identyfikacji. Koronnym argumentem
zdaje siê byæ fakt, ¿e dobra Brzeno nale¿¹ce do Hugona Wyszelica s¹siadowa³y z dobrami Gotszalka z Jani  Wudzynem i Wudzynkiem84. Hugon
ostatni raz pojawi³ siê w ród³ach wraz z bratem Stanis³awem na wspomnianym dokumencie z 16 listopada 1308 r. O jego synu Piotrze nie mamy ¿adnych dalszych danych85.
Kres kariery rodziny Wyszeliców nast¹pi³ za czeskich rz¹dów na Pomorzu86. Wyszelicom odebrano wtedy urzêdy (jak wspomniano ju¿ w 1305 r.
Stanis³aw i Adam byli okrelani jako byli urzêdnicy87) i skonfiskowano im
niektóre dobra, które przejêli ich przeciwnicy polityczni  wiêcowie. Jako
przyczynê upadku Wyszeliców wskazywano ich udzia³ obok ksi¹¿¹t kujawskich i ksiêcia mazowieckiego Boles³awa w akcji zbrojnej przeciw panowaniu
czeskiemu, na korzyæ przebywaj¹cego na wygnaniu ksiêcia W³adys³awa £okietka88 lub ich opowiedzenie siê po stronie ksi¹¿¹t rugijskich w czasie walk
o Pomorze w 1301130289. Pierwsze mo¿na wykluczyæ, gdy¿ ¿adnego takiego
buntu przeciw rz¹dom czeskim nie by³o90, drugie pozostaje w sferze niemo¿liwych do udowodnienia domys³ów. Zadecydowa³o niew¹tpliwie wczeniejsze
pozostawanie w krêgu zwolenników W³adys³awa £okietka91, a przede wszyst81 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 524, 525, obok Hugona znajdujemy tam¿e jego ojca
palatyna wieckiego Paw³a i brata kasztelana wieckiego Stanis³awa, ponadto kasztelana serockiego Nas³awa, podstolego wieckiego Dalesza, chor¹¿ego wieckiego Mateusza i czenika
wieckiego Jana Preportê, Urzêdnicy Pomorza Wschodniego, s. 44, 54, 55, 58; K. Jasiñski,
Pawe³ Wyszelic, s. 398.
82 S. Kujot, op. cit., s. 1201.
83 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 632: Petro Hugonis filio, Stanizlao quondam palatino in Swez.
84 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 658.
85 W 1429 r. w³acicielk¹ Brzena by³a niejaka Maneta, wdowa po podczaszym bydgoskim
Dziers³awie ze lesina, wtedy jednak zamieni³a je na jakie inne dobra z Dziers³awem z Mruczyna
(parafia Dóbrcz), por. J. Karczewska, W³asnoæ szlachecka, s. 288289; S. Szybkowski, Studia
z genealogii i prozopografii polskiej szlachty pónoredniowiecznej, Gdañsk 2003, s. 2021. Nie
wiadomo, z jakiego rodu pochodzi³a, choæ Brzeno by³o jej maj¹tkiem rodzinnym (a nie po mê¿u).
86 K. Bruski, B. liwiñski, op. cit., s. 7475; B. liwiñski, Pomorze Wschodnie, s. 113.
87 Pommerelisches Urkundenbuch, nr 632, 637, 664.
88 B. W³odarski, Polska i Czechy w drugiej po³owie XIII i pocz¹tkach XIV w. (12501306),
Lwów 1931, s. 172.
89 J. Powierski, Studia nad polityk¹ Krzy¿aków i ich s¹siadów w pocz¹tkach XIV wieku, cz. 1,
w: Ludzie, w³adza, posiad³oci, Gdañskie studia z dziejów redniowiecza, nr 1, 1994, s. 174175.
90 Ibidem, s. 175; B. liwiñski, Stanis³aw Wyszelic, s. 27.
91 Choæ ju¿ w ostatnim roku (1299/1300) rz¹dów W³adys³awa £okietka mog³o nastapiæ
pewne och³odzenie stosunków z Wyszelicami, skoro ten zacz¹³ preferowaæ wiêców. O ch³odnych
lub obojêtnych stosunkach mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e po swoim powrocie w 1306 r. W³adys³aw nie
przywróci³ Wyszeliców do urzêdów, por. B. liwiñski, Upadek Wyszeliców, s. 141.
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kim skuteczna akcja wiêców u Wac³awa II w pierwszej po³owie 1301 r.92
wiêcowie byæ mo¿e rzeczywicie wykorzystali zaanga¿owanie Wyszeliców po
stronie zwolenników Rugijczyków, tak ³atwiej wyjaniæ u¿ycie przecie¿ mocnych s³ów Wac³awa III o niewiernoci Adama93. Pokonani Wyszelicowie
usunêli siê do dóbr w kasztelanii wyszogrodzkiej, le¿¹cej poza jurysdykcj¹
Przemylidów i st¹d siê pisali94. Pewnym wyj¹tkiem okaza³ siê krótkotrwa³y
powrót Adama na urz¹d pomorski, mo¿e z racji trzymania jakich dóbr na
Pomorzu, albo jako wynik poparcia ze strony namiestników wiecia  ksi¹¿¹t
inowroc³awskich Przemys³a i Kazimierza95. W 1309 r. Wyszelicowie posiadali
jeszcze G¹decz96, ale ju¿ w 1315 r. ich w³acicielem by³ Otto, zwany Lekszykiem, syn bliskiego wspó³pracownika W³adys³awa £okietka  Aleksego z Lekinsteinu. St¹d mo¿na przyjmowaæ, ¿e Otto polubi³ córkê Stanis³awa Wyszelica97, jeszcze w czasach pierwszych rz¹dów ksiêcia W³adys³awa. Wyszelicowie
w linii mêskiej wymarli zapewne w drugim dziesiêcioleciu XIV w.98, w ka¿dym razie brakuje jakichkolwiek ród³owych ladów o ich dalszej dzia³alnoci. Domys³y o ich ewentualnej emigracji do innych dzielnic polskich pozostaj¹ na razie w sferze jedynie nieuprawnionych spekulacji99.
Ze znanych nam przedstawicieli rodziny Wyszeliców  Pawe³ i Stanis³aw
otrzymali pas rycerski, co dowodnie potwierdza u¿ycie wobec nich terminu
dominus i jego polskiego odpowiednika Pan. Mamy te¿ konkretn¹ przes³ankê, ¿e pasowanym rycerzem by³ równie¿ Przybys³aw i to ju¿ w 1253 r.100
Zdaje siê, ¿e tak¿e Adam i Hugon byli pasowanymi rycerzami, na co mo¿e
wskazywaæ okrelenie ich mianem comite. Warto zw³aszcza zwróciæ uwagê na
zastosowanie tego terminu wobec Hugona, nie pe³ni¹cego przecie¿ ¿adnego
urzêdu.
92 Za tak¹ datacj¹ przemawia usuniêcie siê z dóbr nowskich Aleksego z Lekinsteinu,
wczeniej wspó³dzia³aj¹cego z Wyszelicami, szczegó³y zob. B. liwiñski, Pomorze Wschodnie,
s. 113115; idem, Upadek Wyszeliców, s. 139146.
93 J. Powierski, Studia nad polityka Krzy¿aków, s. 175. Inaczej B. liwiñski, Upadek
Wyszeliców, s. 142144, idem, Stanis³aw Wyszelic, s. 27, który odrzuca poparcie Wyszeliców dla
ksi¹¿¹t rugijskich i uznaje, ¿e najazd ks. rugijskiego Sambora by³ tylko pretekstem dla wiêców
do rozprawy z Wyszelicami. Wtedy jednak u¿yte s³owa o niewiernoci wydaj¹ siê zbyt mocne.
94 B. liwiñski, Pomorze Wschodnie, s. 113.
95 Tak ibidem, s. 252.
96 Pommerlisches Urkundenbuch, nr 669.
97 Tak B. liwiñski, Pomorze Wschodnie, s. 112, o póniejszych w³acicielach G¹dcza zob.
J. Karczewska, W³asnoæ szlachecka, s. 306.
98 B. liwiñski, Pomorze Wschodnie, s. 112.
99 K. Jasiñski, Wyszelicze, s. 216, podobnie rzecz ma siê z prób¹ wywodzenia od Wyszeliców podczaszego bydgoskiego Wyszka z G¹dcza, wzmiankowanego w drugiej po³owie XIV w.
(ibidem, s. 216, przyp. 39). Jego imiê, jak i herb nie ma nic wspólnego z Wyszelicami, por.
J. Karczewska, W³asnoæ szlachecka, s. 306.
100 Wynika to z formu³y u¿ytej po licie wiadków w dokumencie z 1253 r., w której
znajdujemy Przybys³awa: militibus et pluribus aliis presentibus, por. Pommerellisches Urkundenbuch, nr 153. Wtedy na licie wiadków pojawi³ siê te¿ jaki Pawe³, choæ bez ¿adnego
urzêdu, mo¿na siê jednak domylaæ, ¿e by³ to Pawe³ Wyszelic.
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Herb Wyszeliców
Pieczêcie Wyszeliców zachowa³y siê do dzisiaj101. Franciszek Piekosiñski
identyfikowa³ wszystkie god³a u¿ywane przez Wyszeliców z god³em herbu
Kotwica102, czyli Stumberk (Stumberg)103. Do nich jednak zaliczy³ wszystkich u¿ywaj¹cych podobnego herbu (kotwica z gwiazd¹ i po³uksiê¿ycem po
bokach), ale z pewnoci¹ nie nale¿¹cych do Wyszeliców, np. kasztelana gdañskiego Unis³awa czy kasztelana tczewskiego Jakuba104. Ju¿ bez tej pewnoci
opisywa³ god³a Wyszeliców Antoni Ma³ecki i ostatecznie poprzesta³ tylko na
omówieniu odmian tego herbu bez jego klasyfikacji105. Natomiast S. Kujot
zupe³nie bezpodstawnie uzna³ Wyszeliców za przedstawicieli herbu Niesobia106. £¹czeniu herbu Wyszeliców z herbem Kotwica przeciwstawi³ siê ostatnio B. liwiñski107, a opisa³ go na przyk³adzie pieczêci Stanis³awa jako pionow¹ strza³ê z krzy¿em w miejscu lotek i grotem u do³u z dodatkowo
przecinaj¹c¹ j¹ przez rodek drug¹ strza³¹, z grotami z obu koñców108.
Na wszystkich znanych wyobra¿eniach pieczêtnych Wyszeliców znajdujemy krzy¿, reszta znacznie ju¿ od siebie odbiega: u Adama dolne ramiê przybiera kszta³t krzy¿a kotwicznego (1309 r.), u Stanis³awa górne ramiê krzy¿a
zdwojonego (1308), u Hugona (1308) i ich ojca Paw³a (1281) znajdujemy
krzy¿ strza³owany, jednak u tego pierwszego ukony. Drugim wspólnym elementem s¹ groty strza³, pojawiaj¹ce siê jednak na ró¿nych ramionach
(u Hugona i Paw³a na wszystkich). W sumie by³ to herb w³asny, który umownie mo¿na nazwaæ krzy¿ z grotami. Nie by³o wówczas jakim ewenementem,
¿e pojawia³ siê w ró¿nych odmianach nawet wród najbli¿szych krewnych109.
Warto zwróciæ jeszcze uwagê na osoby pos³uguj¹ce siê podobnym wyobra¿eniem pieczêtnym z krêgu rycerstwa pomorskiego, chodzi mianowicie o Mateusza z Opaleni (Mattheus de Oppalin)110 i Przec³awa z Sartowic (Psretslaus
101 Obecnie znajduj¹ siê w Archiwum Pañstwowym w Bydgoszczy, Akta klasztoru w Koronowie nr 47 i 48; por. Pommerellisches Urkundenbuch, nr 329, 664, 669. Omówiono je w:
F. Piekosiñski, Heradyka polska wieków rednich, Kraków 1899, s. 8586; A. Ma³ecki, Studya
heraldyczne, t. II, Lwów 1890, s. 189190; K. Jasiñski, Adam Wyszelic, s. 21, tutaj te¿ literatura.
102 F. Piekosiñski, Heradyka polska, s. 85-86.
103 F. Piekosiñski, Poczet rodów szlachty polskiej wieków rednich, Rocznik Towarzystwa
Heraldycznego we Lwowie, t. II, Lwów 1911, s. 3132.
104 Ibidem, s. 32; idem, Heraldyka polska, s. 86.
105 A. Ma³ecki, op. cit., s. 189190.
106 S. Kujot, op. cit., s. 1201. Jest to niemo¿liwe nawet ze wzglêdów chronologicznych,
bowiem nazwa rodu Niesobia ukszta³towa³a siê dopiero w XV w., a uchwytne ród³owo jego
pocz¹tki siêgaj¹ zaledwie oko³o po³owy XIV w., por. B. Mo¿ejko, Jeszcze o starocie generalnym
Wielkopolski Wierzbiêcie, w: Ludzie, w³adza, posiad³oci, s. 8795.
107 Por. B. liwiñski, Stanis³aw Wyszelic, s. 27.
108 Ibidem, s. 27.
109 Por. przyk³ady zebrane przez A. Ma³eckiego, op. cit., s. 189191.
110 Nie jest pewne, z jakich dóbr pochodzi³  z Opalina nad Jeziorem ¯arnowieckim czy
z Opaleni nad Wis³¹, na pó³noc od Nowego, na te ostatnie wskazuje, ale bez uzasadnienia,
K. Bruski, Lokalne elity, s. 225, oraz B. liwiñski, Pierwsi odbiorcy, s. 344345, idem, Pomorze
Wschodnie, s. 117. Jednak fakt, ¿e wspomniane dokumenty dotyczy³y okrêgu wieckiego
i nowskiego zdaje siê rzeczywicie jednoznacznie wskazywaæ na Opalenie.
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de Sartawitz)111, którzy u¿ywali pieczêci krzy¿ z kotwic¹ poni¿ej112. Spotykamy ich jako wiadków na dokumencie z lipca 1307 r., którym Diwan wraz
z ¿on¹ Adelajd¹ przekazali klasztorowi pelpliñskiemu swoje dobra w Bratwinie113. Ju¿ dwa lata wczeniej (1305 r.) Mateusz z Opaleni wraz z jakim
Przec³awem (z Sartowic?) i Wyszelicami wiadkowa³ na dokumencie wystawionym przez Gotszalka z Jani na rzecz cystersów pelpliñskich114. Potem
znajdujemy go razem z Diwanem jako wiadka na dokumencie Piotra
z Nowego (21 lipca 1307 r.)115 i po raz ostatni w sierpniu nastêpnego roku
przy boku wiêców i margrabiów brandenburskich w najedzie na Pomorze116. U¿ywane wobec niego okrelenie dominus wskazuje, ¿e tak¿e Mateusz dost¹pi³ zaszczytu promocji rycerskiej. Niestety opis ich pieczêci nie jest
zbyt precyzyjny, w legendzie znajdujemy: S
Matei  oraz S. Precslai de
Zarta.. Najprawdopodobniej nale¿eli do rodu herbu Kotwica117 i ich przynale¿noæ do Wyszeliców nale¿y wykluczyæ.
a

b

c

Ryc. 1. Herb Wyszeliców z ró¿nymi odmianami herbu w³asnego: krzy¿ z grotami
(a  wg pieczêci Adama, b  wg pieczêci Stanis³awa, c  wg pieczêci Hugona)
ród³o: F. Piekosiñski, Heraldyka polska wieków rednich, Kraków 1899, s. 8586.

111 O Przec³awie, który najpewniej osi¹gn¹³ status rycerski, szerzej zob. K. Bruski, Lokalne elity, s. 225.
112 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 655.
113 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 655.
114 Pommerellisches Urkundenbuch, nr 632. Gotszalk okreli³ go tutaj swoim przyjacielem
(a wiêc powinowatym?). Do dokumentu do³¹czono pieczêæ Mateusza (krzy¿ z kotwic¹ poni¿ej).
115 Ibidem, nr 657: comes Zylwanus et dominus Mathias de Opely.
116 Ibidem, nr 663; szerzej o nim. por. B. liwiñski, Pierwsi odbiorcy, s. 344345, idem,
Pomorze Wschodnie, s. 117118.
117 Co przyjmuje F. Piekosiñski, Poczet rodów, s. 32. Ogólnie o herbie Kotwica (Sztumberg), zob. J. Szymañski, Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku, Warszawa 2001, s. 138,
tutaj te¿ literatura. Ostatnio o linii kujawskiej Kotwiców, rodem z Pomorza, z pewnoci¹ jednak
nie powi¹zanej z Wyszelicami pisa³a szerzej J. Karczewska, Ród Kotwiców na Kujawach
w redniowieczu, Genealogia. Studia i Materia³y Historyczne, t. 14, 2002, s. 1930.
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Ryc. 2. Pieczêcie Wyszeliców (a  pieczêæ Adama, b  pieczêæ Stanis³awa, c  pieczêæ Hugona)
ród³o: Archiwum Pañstwowe w Bydgoszczy, Akta klasztoru w Koronowie nr 47 i 48.

Do krewnych Wyszeliców b³êdnie zaliczano tak¿e Wojciecha (Alberta)
G¹skê, w³aciciela Stwolna i S³upi pod Rawiczem w Wielkopolsce, komesa
z bliskiego krêgu W³adys³awa £okietka118. Tymczasem indentyfikacja ta wyniknê³a z b³êdnej informacji wydawcy kodeksu dyplomatycznego119. W¹tpliwe zdaje siê te¿ byæ wzmiankowane w literaturze pokrewieñstwo miêdzy
Wyszelicami a Gotszalkiem z Jani120, gdy¿ wiadkowanie na jego dokumencie wynika³o raczej z s¹siedztwa (ten trzyma³ nieodleg³y od G¹dcza a zw³aszcza od Brzena  Wudzyn i Wudzynek), ni¿ wiêzów pokrewieñstwa czy powinowactwa.
Pruskie pochodzenie?
Na koniec nale¿a³oby bli¿ej przyjrzeæ siê przyjmowanemu w literaturze
pruskiemu pochodzeniu rodziny. Ju¿ bracia Przybys³aw i Pawe³ Wyszelicowie
nosili chrzecijañskie imiona, co znaczy³oby, ¿e ich ojciec Wyszela na Pomorze
przybyæ musia³by bardzo wczenie, ju¿ na pocz¹tku lat trzydziestych.
W nastêpnych pokoleniach ewentualne pruskie pochodzenie nadal nie by³o
akcentowane, jedynym ladem pruskiej tradycji by³o u¿ycie w trzecim pokoleniu imienia Wyszela, syna Przybys³awa (1284 r.). Wystêpowanie imienia
Wyszela wród Prusów nie jest jednak bezporednio potwierdzone. Najbli¿sze
mu jest niew¹tpliwie imiê Wessele121, ponadto mamy tylko szereg dwucz³onowych imion, w których wystêpuje cz³on Wisse-, Wissa-, np. Wissabel, Wissageide, Wissalute, Wyssamir, Wissebute, Wissekant czy Wysselny122. Dodatkowy
problem tkwi w tym, ¿e mamy powiadczone s³owiañskie imiona Wyszel,
118

S. Kujot, op. cit., s. 1156.
Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. IV, Poznañ 1881, s. 344, jakoby Wojciech pochodzi³ z G¹dcza, a jego synami mieli byæ Stanis³aw i Hugon; por. K. Jasiñski, Wyszelicze, s. 216217.
120 Tak S. Kujot, op. cit., s. 1201.
121 R. Trautmann, Die altpreussischen Personennamen, Göttingen 1925, s. 117.
122 Ibidem, s. 119120.
119
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Wyssel, Wisel, Wyzel wystêpuj¹ce na ziemiach polskich w latach 14781498123.
Wobec tego pochodzenie pruskie Wyszeliców nale¿y uznaæ za nieudowodnione. Zbyt s³ab¹ przes³ank¹ jest bowiem pewna wspólnoæ losów ze wspomnianym Prusem Teodorykiem, kasztelanem wieckim, potem bydgoskim (zm.
1268 r.)124.
Zakoñczenie
Protoplast¹ omawianego rodu by³ bli¿ej nieznany Wyszela. Czy by³ on
pruskim zbiegiem z terytorium w³adztwa krzy¿ackiego, jak dot¹d przyjmowano, pozostaje kwesti¹ w¹tpliw¹. W ka¿dym razie ju¿ jego synowie osi¹gnêli wysokie urzêdy na Pomorzu. Przybys³aw (zm. ok. 1284 r.) zosta³ wojewod¹
wieckim w 1253 r. Nastêpnie urz¹d ten pe³ni³ te¿ jego brat Pawe³ (zm. ok.
1295 r.) i bratanek  Stanis³aw (zm. po 1309 r.). Urzêdy pe³nili te¿ inni
przedstawiciele rodziny  Wyszela (zm. ok. 1290 r.) syn Przybys³awa zosta³
kasztelanem nowskim, Adam (zm. po 1309 r.) syn Paw³a zosta³ za kasztelanem tczewskim i wieckim. Wiêkszoæ z nich dost¹pi³a zaszczytu pasowania
na rycerza.
Wyszelicowie blisko wspó³pracowali z kolejnym ksi¹¿êtami pomorskimi:
ze wiêtope³kiem II, Mciwojem II, Przemys³em II i W³adys³awem £okietkiem. Na krótko (od ok. 1262 r. do ok. 1275 r.) przenieli siê na s³u¿bê do
ksiêcia kujawskiego Kazimierza i potem ksiêcia wielkopolskiego Boles³awa
Pobo¿nego. Po powrocie na Pomorze Gdañskie reprezentowali stanowisko
prowielkopolskie i prawie zmonopolizowali urzêdy w po³udniowej czêci Pomorza. Za panowania Wac³awa II Wyszelicowie utracili urzêdy i dobra na
Pomorzu, co sta³o siê na skutek przegranej rywalizacji ze wiêcami. Wycofali
siê do kasztelanii wyszogrodzkiej, gdzie posiadali dobra (G¹decz, Brzeno,
Strzelce). Wkrótce po 1309 r. rodzina w linii mêskiej najpewniej wymar³a.
Wyszelicowie u¿ywali herbu w³asnego (krzy¿ z grotami).
SUMMARY
The founder of the Wyszelic family was the largely enigmatic figure of Wyszela.
There is little evidence to substantiate the hypothesis that Wyszela was a Prussian
fugitive who escaped from the territory governed by the Teutonic Knights. His sons
became high-ranking officers in Pomerania. Przybys³aw (who died around 1284) was
appointed the voivod of wiecie in 1253. The office was also held by his brother,
Pawe³ (who died around 1295), and his nephew, Stanis³aw (who died after 1309).
Other members of the family were also civil servants who rose through the ranks.
123 S³ownik staropolskich nazw osobowych, t. VI, red. W. Taszycki, Wroc³aw etc. 19811983,
s. 240241.
124 B. liwiñski, Teodoryk, w: S³ownik biograficzny Pomorza Nadwilañskiego, t. IV,
Gdañsk 1997, s. 362363.
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Przybys³aws son, Wyszela (who died around 1290), was appointed governor of Nowe,
and Pawe³s son, Adam (who died after 1309), was elected governor of Tczew and
wiecie. Most members of the Wyszelic family were knighted.
The Wyszelic family maintained close ties with Pomeranian dukes, including
wiêtope³k II, Mciwój II, Przemys³ II and Ladislaus I. Between 1262 and 1275,
members of the family remained in the service of Kuyavian Duke Kazimierz and
Duke of Greater Poland Boles³aw the Pious. Having returned to Eastern Pomerania,
the Wyszelic family continued to give support to the Greater Poland cause, and they
manned nearly all civil offices in southern Pomerania. During the reign of Venceslaus
II, the Wyszelics lost their offices and possessions in Pomerania due to unsuccessful
competition against the wiêca family. They returned to the district of Wyszogród
where they owned estates in G¹decz, Brzeno and Strzelce. The male line of the
family probably died out shortly after 1309. The Wyszelics had a private coat of arms
depicting a cross with arrowheads.
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DER HOCHMEISTER UND SEINE RESIDENZ
 ÜBERLEGUNGEN ZU AMT UND STRUKTUR
DER ORDENSLEITUNG
Der Hochmeister ist nach Ausweis der aus der Mitte des 13. Jahrhunderts schriftlich überlieferten Regel der auf Lebenszeit gewählte Obere des
Deutschen Ordens1. Bereits hier müssen die ersten Einschränkungen gemacht werden, die in der Struktur des Amtes begründet liegen, letztlich in
der Struktur eines jeden Leitungsamtes innerhalb des Ordens, vom Hochmeister angefangen bis hinab zum Komtur. Keines der Leitungsämter
verfügte über absolute Gewalt, sie alle waren eingeschränkt durch die Ratspflicht, der sich jeder Amtsträger zu unterwerfen hatte. So heißt es im
Ordensbuch in der Regel nach Aufzählung einiger wichtiger Punkte eindeutig: so sal man alle die gegenwerdigen brudere samenen, unde swaz so daz
besser teil der gegenwertigen brudere geretet, daz sal der meister, oder die an
siner stat sint, volgen2. Und es geht, abgestuft in der Bedeutung der Probleme, weiter: Andere cleine rete mugen si mit den wizegesten bruderen, die bi in
sint, verenden. Zwar ließ die Vorschrift im Hinblick auf die weisesten
Brüder dem Amtsträger einen gewissen Spielraum  Welchez aber daz bezzer teil si, ... daz sal man zu dem urteile des meisteres oder der, die an siner
stat sint, verlazen , doch grundsätzlich waren in der Ratspflicht alle
Amtsträger gleichgestellt. Das zeigt auch die folgende, allgemeinere Vorschrift der Gewohnheiten: Darumme gezimt ez wol dem meistere ... unde ouch
den commenduren, die under ime sint, daz si gerne unde vlizecliche rat suchen unde gutes rates geduldecliche volgen3. Jedenfalls galt für alle, dass ihre
Amtsgewalt nicht absolut, sondern eingeschränkt war. Daran änderte sich
1 Vgl. Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften, hg. v. Max
Perlbach, Halle 1890.
2 Ebd. Regel 27, S. 49, auch die folgenden Zitate.
3 Ebd., Gewohnheiten 7, S. 96. Eine ähnliche Einschränkung beispielsweise auch Gewohnheiten 15, S. 101.
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grundsätzlich nichts, wie ein Beispiel aus dem 16. Jahrhundert zeigt. Walter
von Cronberg (15271543), nach dem Abfall des Hochmeisters Albrecht von
Brandenburg-Ansbach vom Orden 1525 der erste Administrator des Hochmeistertums in Preußen und Meister Deutsch Ordens in deutschen und welschen
Landen, gibt seinen Visitatoren als Instruktion vor, die Brüder in der Visitaton zu fragen, ob der landcomethure und ratsbrudere der balley obliegend
sachen miteinander und nach guttem ratte handeln oder ob der landcomethure fure sich selbs volnfare4.
Wenn auch das Ordensbuch nicht für jedes Amt genau definierte, wer zu
den Ratenden gehörte, so war das für den Hochmeister doch von Anfang an
recht klar. Es handelte sich um die später sogenannten Großgebietiger, die
ursprünglich Inhaber von Hausämtern in Montfort als Sitz des Hochmeisters
waren: Großkomtur als Stellvertreter des Meisters, Marschall, Tressler, Spittler, Trappier und Kastellan (also Hauskomtur). Die Regel des 13. Jahrhunderts definiert ihre Aufgaben recht eindeutig5 und umschreibt damit unausgesprochen auch den Kreis der hochmeisterlichen Räte.
Auch für den Deutschmeister galt jene Ratspflicht, wenngleich erst in
der Mitte des 15. Jahrhunderts eindeutig definiert wurde, mit wem er Rat
zu pflegen hatte, indem ihm 1444 sogenannte Ratsgebietiger aus der Ballei
Franken beigegeben wurden6 . Gerade am Ende des 15. und im 16. Jahrhundert wird das aus der Überlieferung erkennbar, weil viele solcher Kapitelgespräche des Deutschmeisters sogar protokollartig überliefert sind7. Ähnliches muss ebenfalls für den livländischen Landmeister gegolten haben, auch
wenn wir keine zum Deutschmeister parallelen Quellen kennen und nur aus
der Korrespondenz mit dem Hochmeister wissen, dass es solche Kapitelgespräche mit den Komturen gegeben hat8.
4 Instruktion für die Ballei Lothringen, 1528, März 30; Visitationen im Deutschen Orden im
Mittelalter. Teil III: 15281541 sowie Nachträge, Korrekturen und Ergänzungen, Orts- und Personenverzeichnis, hg. v. Marian Biskup und Irena Janosz-Biskupowa, unter der Redaktion von Udo
Arnold (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 50/III = Veröffentlichungen
der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 10/III),
Marburg 2008, Nr. 248, S. 5. Alle späteren Instruktionen wiederholen diesen Passus.
5 Vgl. U. Arnold, Entstehung und Frühzeit des Deutschen Ordens. Zu Gründung und innerer
Struktur des Deutschen Hospitals von Akkon und des Ritterordens in der ersten Hälfte des 13.
Jahrhunderts, in: Die geistlichen Ritterorden Europas, hg. v. Josef Fleckenstein und Manfred
Hellmann (Vorträge und Forschungen XXVI), Sigmaringen 1980, S. 81107, hier S. 102104.
6 Vgl. Bernhard Demel, Der Deutsche Orden und seine Besitzungen im südwestdeutschen
Sprachraum vom 13. bis 19. Jahrhundert, Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte
31, 1972, S. 1673, hier S. 33 f.
7 Vgl. Protokolle der Kapitel und Gespräche des Deutschen Ordens im Reich (14991525)
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 41 = Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 3), Marburg 1991.
8 Vgl. beispielsweise das Schreiben des livländischen Marschalls Konrad v. Herzenrode und
des Komturs von Reval Johann Freitag v. Loringhoven an Hochmeister Martin Truchseß 1481,
September 1; Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter. Teil II: 14501519, hg. v. Marian
Biskup und Irena Janosz-Biskupowa, unter der Redaktion von Udo Arnold (Quellen und Studien
zur Geschichte des Deutschen Ordens 50/II = Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 10/II), Marburg 2004, Nr. 190, S. 176 f.
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Als oberstes Beschlussgremium des Ordens sehen wir das General- oder
Großkapitel, dessen Beschlüssen alle Amtsträger zu folgen hatten, auch der
Hochmeister. Theoretisch sollte das Generalkapitel sich jährlich am Fest
Kreuzerhöhung (14. September) im Haupthaus zusammenfinden9, doch
dürfte diese Regelvorschrift weitgehend Theorie geblieben sein, sowohl was
den Zeitpunkt als auch den Ort betrifft. Eine Quellenedition für die Generalkapitel ähnlich wie die für die Visitationen im Mittelalter fehlt noch. Die
Fortentwicklung der Neuzeit, vor allem die Geheime Konferenz am Sitz des
nicht in seiner Residenz Mergentheim lebenden Meisters sowie die Ordensregierung in Mergentheim können hier nur erwähnt, aber nicht intensiver
vorgestellt werden. Doch können wir die Parallele zu den Regelvorschriften
des 20. und 21. Jahrhunderts erkennen: Das Generalkapitel ist geblieben,
wenngleich ohne feste zeitliche Vorgabe, und das Gremium der Großgebietiger als Ratsorgan für den Hochmeister wurde durch den Generalrat ersetzt.
Der erste wesentliche Punkt, den es festzuhalten gilt, ist also die Ratspflicht für alle Amtsträger, auch für den Hochmeister, der somit keineswegs
unumschränkter Regent der Ordensgemeinschaft war und ist. Das ist im
übrigen kein Spezifikum des Deutschen Ordens, sondern gilt ähnlich auch
für andere Orden wie Bistümer, und im weltlichen Raum können wir dieses
Phänomen beispielsweise in der Entwicklung der Herrschaftseinschränkung
des Königs durch die erstarkenden Stände verfolgen, die bis in Verfassungsentstehungen  z.B. in England bereits im 13. Jahrhundert  hineinreicht.
Eine weitere Aussage, die ich eingangs machte, gilt es zu relativieren:
das Amtieren des Hochmeisters auf Lebenszeit. Für die ersten drei Hochmeister  die Zählung beginnt grundsätzlich erst mit der Umwandlung des
Hospitals von Akkon in eine Ritterkorporation 1198 und schließt die vorhergehenden Hospitalmeister nicht ein , für die ersten drei Hochmeister Heinrich Walpot (1198-1200?), Otto von Kerpen (1200?1209) und Hermann Bart
(1209) kennen wir kein Todesdatum, sie sind innerhalb ihrer insgesamt 11
Amtsjahre schlecht greifbar10 . Erst bei dem bedeutendsten Hochmeister des
13. Jahrhunderts, Hermann von Salza (1209-1239), kennen wir sein Sterbedatum, den 20. März 1239. Bis zu diesem Tag lief auch seine Amtsführung.
Das gilt ebenfalls für seinen Nachfolger, Landgraf Konrad von Thüringen
(12391240), der allerdings bereits nach einjähriger Ordensleitung im Amt
unerwartet starb. Doch dessen Nachfolger Gerhard von Malberg (12401244)
überwarf sich mit wesentlichen Teilen des Ordens und trat 1244 vom Amt
zurück, trat sogar in einen anderen Ritterorden ein. Er brach also mit der
Amtsführung auf Lebenszeit, was zum einen den allgemeinpolitischen Entwicklungen des zusammenbrechenden Reiches der Staufer unter Kaiser
9

Vgl. Statuten (wie Anm. 1), Gewohnheiten 18, S. 102.
Vgl., auch zum Folgenden, Die Hochmeister des Deutschen Ordens 11901994, hg. v.
Udo Arnold (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 40 = Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens
6), Marburg 1998.
10
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Friedrich II. entsprach, vor allem aber den dadurch heraufbeschworenen
Parteiungen innerhalb des Ordens zwischen kaiserlicher und päpstlicher
Ausrichtung11.
Diese Parteiungen führten wenige Jahre später sogar zur Doppelwahl
im Amt des Hochmeisters, also zu einem Gegenhochmeister. Von dort war es
nicht mehr weit bis zur Absetzung eines amtierenden Hochmeisters, wie wir
sie am Ende des 13. Jahrhunderts in der Person Gottfrieds von Hohenlohe
sehen (12971303), der jedoch noch eine Zeitlang als Gegenhochmeister fungierte. Solche Absetzungen finden wir noch im 2. Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts bei Karl von Trier (13111324) sowie Anfang des 15. Jahrhunderts
nach der Schlacht von Tannenberg bei Heinrich von Plauen (14101413).
Erst nach ihm gelang die Konsolidierung des Amtes auf Lebenszeit bis zum
Ende des 19. Jahrhunderts. Anschließend brachten die politischen
Umstände nach dem Ersten Weltkrieg nochmals einen freiwilligen Amtsverzicht durch Erzherzog Eugen (18941923), bis mit der neuen Regel von
1929 die Amtszeit eines Hochmeisters grundsätzlich auf 6 Jahre begrenzt
wurde, mit der Möglichkeit der Wiederwahl, analog beispielsweise zu den
Benediktinern12.
Der zweite Punkt, den es also festzuhalten gilt, ist die zeitliche Einschränkung des Hochmeisteramtes zwischen Lebenszeitamt, Resignation
oder gar Absetzung bis zu einer generellen zeitlichen Begrenzung auf
6 Jahre mit unbegrenzter Möglichkeit der Wiederwahl. Dabei geht die
Strukturfrage nach der Macht des Hochmeisteramtes einher mit allgemeinpolitischen Entwicklungen, Problemen innerhalb des Ordens und allgemeinkirchlichen Entwicklungen innerhalb des Ordenswesens. Eine Stärkung des
Amtes war damit nicht verbunden, gestärkt wurden eher die Zentrifugalkräfte
innerhalb des Ordens  im Mittelalter der Gebiete des livländischen Landmeisters und des Deutschmeisters  sowie die Einwirkungsmöglichkeit der
Kurie und des Kaisers von außen. Nach einem Aufbäumen gegen diese Entwicklung unter Walter von Cronberg im 16. Jahrhundert haben sich letztlich auch seine hochadeligen Nachfolger des 17. bis 19. Jahrhunderts diesem Trend nicht widersetzen können, geschweige denn die aus dem Orden
selber hervorgegangenen Hochmeister bürgerlicher Herkunft im 20. Jahrhundert. Neben der Ratspflicht wurde also das Amt des Hochmeisters
aufgrund der strukturellen Entwicklung innerhalb der römischen Kirche, der
11 Vgl. U. Arnold, Der Deutsche Orden zwischen Kaiser und Papst im 13. Jahrhundert, in:
Die Ritterorden zwischen geistlicher und weltlicher Macht im Mittelalter, hg. v. Zenon Hubert
Nowak (Ordines militares. Colloquia Torunensia historica V), Toruñ 1990, S. 5770.
12 Für die Entwicklung im 20. Jahrhundert vgl. 800 Jahre Deutscher Orden. Ausstellung
des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg in Zusammenarbeit mit der Internationalen
Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens (Katalog), hg. v. Gerhard Bott
und Udo Arnold, Gütersloh/München 1990; Marian Tumler / U. Arnold, Der Deutsche Orden.
Von seinem Ursprung bis zur Gegenwart, Bad Münstereifel 51992; U. Arnold, LOrdine Teutonico  una viva realtà, Lana 2001.
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allgemein-politischen Entwicklungen und der Zentrifugalkräfte innerhalb
des Ordens selbst trotz gegenteiliger Bemühungen einem ständigen
Schwächungsprozess unterworfen, der eine losgelöste, absolute Herrschaftsform immer mehr unmöglich machte sowie mit der neuen Regel von 1929
und der Regelentwicklung nach dem 2. Vatikanum zu einer Demokratisierung des Leitungsamtes führte.
Ein dritter Punkt, den es anzusprechen gilt, ist die ständische Entwicklung des Hochmeisteramtes13. Im 13. Jahrhundert, ja bis zu Werner von
Orseln in den 20er Jahren des 14. Jahrhunderts ist die ständische Position
des Hochmeisters schwankend. Im allgemeinen kamen die Hochmeister aus
dem niederen Adel oder der ihm angenäherten Schicht der Ministerialen.
Doch mit Landgraf Konrad von Thüringen haben wir nach dem Tod Hermanns von Salza einen Angehörigen des Hochadels, mit Karl von Trier zu
Beginn des 14. Jahrhunderts einen Bürgerlichen. Gerade mit der Übersiedlung des Hochmeisters nach Preußen auf die Marienburg 1309 jedoch entwickelte sich eine Verfürstlichung des Amtes. In Preußen regierte nunmehr
das Ordensoberhaupt  nicht mehr ein Landmeister  als Herrscher eines
autonomen, nicht dem Verband des Heiligen Römischen Reiches angehörigen
Territoriums, eines den benachbarten polnischen Herzogtümern oder dem
Königreich Dänemark rechtlich ebenbürtigen Gebietes. Als dann mit Herzog
Luther von Braunschweig 1331 ein Hochadliger, Angehöriger eines regierenden Reichsfürstenhauses, das Hochmeisteramt übernahm, erfolgte endgültig
eine Verfürstlichung des Amtes, die sich in vielen Details, am sichtbarsten
wohl in der Baugeschichte der Marienburg ablesen lässt14. Das entsprach
sowohl der Privilegierung des Ordens in der Goldbulle von Rimini durch
Kaiser Friedrich II. als auch der sich im 14. Jahrhundert entwickelnden
territorialpolitischen Bedeutung Preußens, unbeschadet der Tatsache, dass
bis auf Heinrich von Plauen und Heinrich Reuß von Plauen (14691470) alle
übrigen Hochmeister dem Niederadel entstammten. Das änderte sich erneut
mit Friedrich von Sachsen (14981510) und ihm folgend Albrecht von Brandenburg-Ansbach (15111525), mit entsprechend harten Einschnitten für
den Orden, die bis zum Verlust Preußens führten.
Allerdings erfuhr auch der Deutschmeister Ende des 15. Jahrhunderts
und drei Jahrzehnte später ebenfalls der Landmeister von Livland den
Aufstieg zum Reichsfürsten, doch war dies eher der allgemein-politischen
Lage geschuldet als einer Entwicklung innerhalb des Ordens. Seit dem Ende
des 16. Jahrhunderts war das Hochmeisteramt grundsätzlich fest in der
Hand des Hochadels; niederadelige Hochmeister fungierten allenfalls als
Platzhalter, wenn das Haus Habsburg oder ihm verschwägerte Häuser ke13

Vgl. Die Hochmeister (wie Anm. 10).
Vgl. Simon Helms, Luther von Braunschweig. Der Deutsche Orden in Preußen zwischen
Krise und Stabilisierung und das Wirken eines Fürsten in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 67), Marburg 2009.
14
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inen Anwärter präsentieren konnten. Im 19. Jahrhundert schließlich war
das Amt des Hochmeisters eine Sekundogenitur des österreichischen Kaiserhauses. Der Bruch erfolgte erst aufgrund der allgemein-politischen Entwicklungen des Ersten Weltkrieges und den dadurch bedingten Rücktritt Erzherzog
Eugens als Hochmeister. Die gleichzeitige Regelreform griff jedoch tief in die
Ordensstruktur ein, indem sie den Ritterzweig abschaffte, den Orden nunmehr in eine priesterlich geführte Gemeinschaft umwandelte. Die Ära des
hochadelig geführten Ritterordens musste einer bürgerlichen Führung
weichen. Das führte soweit, dass der Deutsche Orden im Annuario Pontificio
zwischenzeitlich unter die Bettelorden eingereiht wurde, wogegen er sich
jedoch mit Blick auf seine Tradition erfolgreich zur Wehr setzte. Heute
besteht kein Zweifel daran, dass der Deutsche Orden kein Adelsinstitut
mehr ist, sondern im 20. Jahrhundert seine Verbürgerlichung erfuhr. Das
gilt auch für das Amt des Hochmeisters.
Halten wir also die bisherigen Ergebnisse für das Amt des Hochmeisters fest: zum ersten die Ratspflicht, die sich zwar in ihrer Form gewandelt
hat, als wesentliches Strukturelement jedoch seit dem 13. Jahrhundert geblieben ist. Zum zweiten die lebenslange Amtstätigkeit, die trotz erheblicher
Irritationen im 13., 14. und 15. Jahrhundert doch als Prinzip bis zu Beginn
des 20. Jahrhunderts erhalten blieb und erst mit der neuen Regel nach dem
Ersten Weltkrieg einer sechsjährigen Amtszeit, mit unbegrenzter Möglichkeit
der Wiederwahl, Platz machen musste. Zum dritten die Verfürstlichung des
Amtes, die im 14. Jahrhundert in Preußen deutlich einsetzte, im 15. und 16.
Jahrhundert reichsrechtlich ihre Verankerung erfuhr und ihren Höhepunkt
unter den Habsburgern und den mit ihnen verwandten Pfalz-Neuburgern
und Wittelsbachern erfuhr. Auch hier erfolgte im 20. Jahrhundert ein Bruch,
strukturell gesehen vielleicht der stärkste, indem mit dem Ende des Ritterordens auch das Hochmeisteramt eine Verbürgerlichung erfuhr.
* * *
Ich komme zum zweiten Teil der Überlegungen, den Hochmeisterresidenzen und deren Rückwirkung auf die Position des Hochmeisters bis heute.
Akkon, Montfort, erneut Akkon, Venedig, Marienburg, Königsberg, Mergentheim und schließlich Wien - die Zahl ist groß mit in der Rückschau beeindruckenden Namen. Jeder Ortswechsel bedeutete jedoch einen tiefen Einschnitt,
nicht zuletzt in struktureller Hinsicht für das Amt des Hochmeisters. Die
ersten knapp vier Jahrzehnte in Akkon waren geprägt durch das Gründungshospital und eine allmähliche Militarisierung des Ordens, besonders unter
Hochmeister Hermann von Salza ab 120915. Es war die Phase des schen15

Vgl. Klaus Militzer, Von Akkon zur Marienburg. Verfassung, Verwaltung und Sozialstruktur des Deutschen Ordens 11901309 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen
Ordens 56 = Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 9), Marburg 1999.
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kungsbedingten Aufbaus und der allmählichen Expansion in außerpalästinensische Gebiete, nicht zuletzt auch innerhalb des Heiligen Römischen
Reiches. Dabei war die finanzielle Basis recht gering, sodass Hilfsgelder mit
Sicherheit aus dem Reich und den dortigen Besitzungen ins Heilige Land
transferiert wurden, auch wenn wir dafür keine direkten Quellen haben.
Neben dem für den aufstrebenden Orden wichtigen Streubesitz ist jedoch
schon sehr früh eine Tendenz festzustellen, die offenbar durch Hermann von
Salza intensiv verfolgt wurde, die Tendenz zum Aufbau eines geschlossenen
Territoriums. Das sehen wir erstmals im ungarischen Burzenland, aber auch
in Armenien, Spanien, Preußen, Livland und nicht zuletzt im Heiligen Land.
Das Vorgehen dabei war stets dasselbe: Der Orden ließ sich ein Gebiet an
der Grenze innerhalb eines christlichen Landes schenken, mit der Option
des Ausgriffs in benachbartes Heidenland, um später beides zu einem eigenen Territorium zusammenziehen zu können16. Dass Preußen und Livland
aus der Reihe jener Optionen schließlich tragend werden würden, konnte
auch Hermann von Salza nicht voraussehen. Im Heiligen Land war es die
Übertragung von Montfort und seinem Umland 1228, die dem Hochmeister
selbst eine deutlich bessere Basis schuf, als es zuvor in Akkon der Fall
gewesen war. Mit dem Zentrum Montfort ließen sich Einkünfte erwirtschaften,
die den Orden im Heiligen Land, damit auch den Hochmeister finanziell
unabhängiger machten von den Transfers aus anderen Niederlassungen.
Somit entstand dort ein Meistertum mit sich zu Balleien entwickelnden
Außenstationen in anderen Gebieten. Daher bedeutete der Verlust Montforts
1271  also etwa vier Jahrzehnte nach seinem Erwerb  auch einen herben
Rückschlag nicht nur in militärisch-politischer Hinsicht, sondern vor allem
für die Basis des Hochmeisteramtes. Jener Rückschlag wurde zum absoluten
Desaster durch den Verlust Akkons und damit des gesamten Heiligen Landes 1291, dem sich der damalige Hochmeister Burchard von Schwanden
(12831290) durch Amtsniederlegung und Übertritt zu den Johannitern in
eins ihrer Schweizer Häuser entzog.
Der neue Hochmeister Konrad von Feuchtwangen (12911296) stand
erst recht ohne eigene Basis da: Die Balleien waren inzwischen gefestigt, er
konnte keine Ballei einfach als neue Basis an sich ziehen. So wurde er Gast
im wichtigsten Haus der Ballei Lamparten/Lombardei, in Venedig. Diese
Gastrolle wurde von nun an ein Strukturelement des Hochmeisteramtes, bis
in unsere Gegenwart. Konrad von Feuchtwangen half sich anfangs, indem er
das vakante Amt des Deutschmeisters nicht besetzte, womit sicher auch
finanzielle Gesichtspunkte verbunden waren. Ansonsten sah er die Zukunft
des Ordens in Preußen. Doch die mittelmeerische Partei innerhalb des Ordens, die auf einen neuen Kreuzzug hinarbeitete, verhinderte sowohl seine
Preußenplanung als auch die dauerhafte Verbindung des Deutschmeisteram16

Vgl. U. Arnold, Hermann von Salza, in: Die Hochmeister (wie Anm. 10), S. 1216.
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tes und seiner Einkünfte mit dem Amt des Hochmeisters17. Somit wurde der
Hochmeister zum Gefangenen seines eigenen Ordens im Mittelmeerraum,
ohne eine dem Amt gebührende Besitz- und Finanzbasis. Es sollte 17 Jahre
dauern und nicht zuletzt durch politische Umstände wie den seitens des
Papstes ausgerufenen Kreuzzug gegen Venedig und die Angriffe auf den
Templerorden bedingt sein, bis Hochmeister Siegfried von Feuchtwangen
(13031311) 1309 auf die Marienburg umzog18.
Dieser erneute Residenzwechsel war eher eine Flucht aus Venedig als
die große staatsmännische Tat, als die er später dargestellt wurde. Denn was
erwartete den Hochmeister in Preußen? Der Landmeister Heinrich von
Plötzke war gerade dabei, dem Orden Pommerellen zu unterwerfen, nachdem er ein Jahr zuvor Danzig erobert hatte. Es war damals noch nicht
abzusehen, dass dieses Unternehmen gut auslaufen würde für den Orden.
Außerdem war die Marienburg noch weit entfernt von der prachtvollen Anlage, wie wir sie heute kennen. Sie bestand nur aus zwei Flügeln des Hochschlosses mit einer Umfassungsmauer und einer unbedeutenden Vorburg, lag
an der Grenze des Ordenslandes und war damit nicht vergleichbar mit dem
Landmeistersitz Plötzkes in Elbing. Zusätzlich war das zugehörige Gebiet der
Marienburg noch keineswegs die spätere Kornkammer, sondern ein teilweise
unter dem Meeresspiegel liegendes Wasser- und Sumpfgebiet, das es erst noch
urbar zu machen galt. Der starke Mann in Preußen blieb nach wie vor Heinrich von Plötzke, keineswegs der Hochmeister Siegfried von Feuchtwangen,
aus dessen restlicher Amtszeit wir keine einzige Urkunde kennen.
Wiederum war der Hochmeister in einer Gastrolle, wiederum musste er
sich eine eigene Basis schaffen, wobei sich das bis in die 20er Jahre des 14.
Jahrhunderts hinein erstreckte und keineswegs reibungslos verlief. Plötzke
wurde Großkomtur, das Amt des Landmeisters erlosch. Das war ein Wechsel
auf die Zukunft, denn Plötzke blieb der starke Mann. Der Kurs in Preußen
gegen den Hochmeister führte schließlich dazu, dass der Nachfolger Siegfrieds von Feuchtwangen, Karl von Trier, in Preußen selbst abgesetzt wurde
und sich nur noch im Reich und an der Kurie behaupten konnte19. Erst durch
die Verwaltungsreform unter Hochmeister Werner von Orseln (13241330) in
den 20er Jahren des 14. Jahrhunderts konnte sich der Hochmeister eine
17

Vgl. U. Arnold, Konrad von Feuchtwangen, Preußenland 13, 1975, S. 234; ders.,
Deutschmeister Konrad von Feuchtwangen und die preußische Partei im Deutschen Orden am
Ende des 13. und zu Beginn des 14. Jahrhunderts, in: Aspekte der Geschichte. Festschrift für
Peter Gerrit Thielen zum 65. Geburtstag am 12. Dezember 1989, hg. v. U. Arnold, Josef Schröder
und Günther Walzik, Göttingen 1990, S. 2242; Wiederabdruck in: ders., Deutscher Orden und
Preußenland. Ausgewählte Aufsätze anläßlich des 65. Geburtstages, hg. v. Bernhart Jähnig und
Georg Michels (Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und westpreußische
Landesforschung 26), Marburg 2005, S. 187206.
18 Vgl. ders., Von Venedig nach Marienburg. Hochmeister und Deutscher Orden am Ende
des 13./Beginn des 14. Jahrhunderts, in: Kirche und Gesellschaft im Wandel der Zeiten. Festschrift für Gabriel Adriányi zum 75. Geburtstag, hg. v. Hermann-Josef Scheidgen, Sabine Prorok und Helmut Rönz, Nordhausen 2012, S. 7590.
19 Vgl. Ulrich Nieß, Hochmeister Karl von Trier (13111324). Stationen einer Karriere im
Deutschen Orden (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 47), Marburg 1992.
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tragende Existenzbasis in Preußen schaffen, auf der anschließend auch die
Verfürstlichung des Hochmeisteramtes stattfand.
Diese glänzendste Epoche des mittelalterlichen Hochmeistertums
währte jedoch nicht lange, nur bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts. Im
13jährigen Krieg des Ordens gegen die eigenen Stände und Städte, die mit
dem polnischen König verbunden waren, musste Hochmeister Ludwig von
Erlichshausen (14501467) die den Söldnern verpfändete Marienburg 1457
verlassen und nach Königsberg fliehen20. Dort saß jedoch als Komtur der
Oberste Marschall des Ordens, die Ankunft des Hochmeisters entsprach
sicher nicht dem Wunschdenken des Marschalls. Erneut musste der Hochmeister aus einer Gastrolle als Vertriebener heraus sich seinen Platz als
oberster Repräsentant des Ordens schaffen. Das gelang zwar, doch führte es
fünf Jahrzehnte später zu einem Bruch der Ordensregel aus politischer
Motivation, wie Marian Tumler diese Vorgänge beurteilt hat21.
Mit dem 2. Thorner Frieden 1466 war die Abhängigkeit des Hochmeisters und des preußischen Ordenszweiges von Polen sehr drückend geworden, so dass der Orden hoffte, durch die Wahl eines nicht dem Orden angehörenden Hochmeisters aus dem Reichsfürstenstand eine Positionsstärkung
zu erlangen. Das schob die endgültige Entscheidung des polnisch-preußischen
Problems hinaus, für gut zwei Jahrzehnte, öffnete jedoch die Tür für eine
weitere Verfürstlichung des Hochmeisteramtes, die sich letztlich, anders als
im 14. Jahrhundert, gegen den Orden als geistliche Gemeinschaft richtete.
Hochmeister Albrecht von Brandenburg-Ansbach sah sich offenbar primär
als Territorialherr, dem der Orden eher Einschränkungen auferlegte. So
verstand er es, die bis dahin nach wie vor regelgemäß den engeren Beraterkreis des Hochmeisters bildenden Großgebietiger durch weltliche Räte zu
ersetzen, indem er ihre Ämter entweder nicht neu besetzte oder sie als
Gesandter ins Reich bzw. als Landkomtur in die Ballei Österreich schickte.
Das Ergebnis ist bekannt: Albrecht unterwarf sich 1525 dem polnischen
König als Lehnsmann und Herzog in Preußen, wobei er natürlich das Amt
des Hochmeisters aufgeben musste. Er tat dies, um sich als Person die dem
Orden verbliebene restliche Territorialherrschaft in Preußen zu sichern22.
20 Vgl. Marian Biskup, Der dreizehnjährige Krieg (14541466) und die Umstände der
Einnahme der Marienburg durch König Kazimierz Jagiellonczyk, in: Imagines Potestatis. Insignien und Herrschaftszeichen im Königsreich Polen und im Deutschen Orden. Katalog der
Ausstellung im Schlossmuseum Marienburg 8. Juni  30. September 2007, Redaktion Janusz
Trupinda, Malbork 2007, S. 2330.
21 Es war ein schwerer Verstoß gegen die altehrwürdige Regel, den Würdigsten zu
wählen. Marjan Tumler, Der Deutsche Orden im Werden, Wachsen und Wirken bis 1400 mit einem
Abriß der Geschichte des Ordens von 1400 bis zur neuesten Zeit, Montreal/Wien 1955, S. 558.
22 Vgl. U. Arnold, Hochmeister Albrecht von Brandenburg-Ansbach und Landmeister
Gotthard Kettler  Ordensritter und Territorialherren am Scheideweg in Preußen und Livland, in:
The Military Orders and the Reformation. Choices, State building, and the Weight of Tradition.
Papers of the Utrecht Conferenz [der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des
Deutschen Ordens], hg. v. Johannes A. Mol, Klaus Militzer und Helen Nicholson (Bijdragen tot de
Geschiedenis van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht 3), Hilversum 2006, S. 1129.
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Hätte es eine Alternative gegeben? Theoretisch ja: Albrecht hätte
Preußen dem polnischen König überlassen und als Hochmeister ins Reich
gehen können. Doch was hätte er dort angetroffen? Einen wesentlich stärkeren Deutschmeister, dem er bereits die Balleien Elsass und Koblenz
verpfändet hatte. Seine Basis wären die restlichen Kammerballeien Etsch
und Österreich gewesen sowie in Livland die Gebiete von Harrien und Wierland, die jedoch unter der Verwaltung des livländischen Landmeisters standen. Der oberste Ordensrepräsentant hätte erneut in die Rolle des armen
Bittstellers schlüpfen müssen, während die eigentlichen Machthaber der
livländische Landmeister und vor allem der amtierende Deutschmeister gewesen wären. Daher war Albrechts Vorgehen als das eines homo politicus
konsequent: Er übertrug ein Vierteljahr vor dem Akt von Krakau gegen hohe
Geldzahlungen dem livländischen Landmeister Harrien und Wierland und
verpfändete dem Deutschmeister Dietrich von Cleen erneut die Balleien
Koblenz und Elsass, unterwarf sich als Lehnsmann dem polnischen König
und sicherte sich als personaler Landesherr Preußen.
Nun stand der Orden ohne Oberhaupt da23. Wer auch immer der neue
Hochmeister würde, er hätte mit leeren Händen dagestanden. Das Amt
erfuhr 1525 einen erneuten Bruch, wie 1291, 1309 und 1457, wobei innerhalb des Reiches  und das schließt die Kammerballei Etsch ein  die Bauernkriege dem Orden deutliche Wunden schlugen, wie auch der Kammerballei Österreich die Türkeneinfälle  schließlich standen die Türken 1529 vor
Wien.
Das Amt des Hochmeisters war vakant und als Amt bis in den Grund
erschüttert, auch wenn um die zukünftige Führung des Ordens eine Konkurrenz zwischen Deutschmeister und livländischem Landmeister entstand.
Noch der alte Deutschmeister Dietrich von Cleen entwickelte die entscheidende Vorstellung: Nicht Wahl zum Hochmeister strebte er an, sondern die
mit dem Deutschmeisteramt verbundene Administration des Hochmeisteramtes in Preußen. Damit blieb einerseits der Rechtsanspruch auf Preußen
und später Livland gewahrt  im übrigen bis auf die Schlachtfelder von Jena
und Auerstedt zu Beginn des 19. Jahrhunderts , zum anderen musste keine
neue Basis für das Hochmeisteramt erschaffen werden. Vielmehr erreichte
nach seinem Rücktritt Weihnachten 1526 sein Nachfolger als Deutschmeister Walter von Cronberg die Unterstellung der hochmeisterlichen Kammerballeien unter seine Person als Administrator des Hochmeistertums in
Preußen - wenn auch bis zum Ende des alten Reiches nur als Sondercorpus
innerhalb der Ordensstruktur. Erst mit dem grundsätzlichen Neuaufbau des
23 Zum Folgenden vgl. ders., Hochmeisterverlust, Bauernunruhen und Reformation
 Krisenbewältigung unter den Deutschmeistern Dietrich von Cleen und Walter von Cronberg,
in: Die Ritterorden in Umbruchs- und Krisenzeiten. The Military Orders in Times of Change and
Crisis, hg. v. Roman Czaja und Jürgen Sarnowsky (Ordines militares XVI), Toruñ 2011,
S. 241257.
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Ordens nach der napoleonischen Ära entstand daraus die offizielle Titelform
Hoch- und Deutschmeister24.
Das Amt des Hochmeisters wurde durch das Vorgehen Cronbergs abgefangen und verschmolz mit dem des Deutschmeisters, auf der Ressourcenbasis des Deutschmeistertums, vermehrt um die sogenannten preußischen
Balleien. Doch so glatt verlief auch das nicht. Denn den Deutschmeister
trafen 1525 ebenfalls die Bauernunruhen, sein Zentrum Horneck am Neckar
ging in Flammen auf, er stand ohne Sitz da. Nicht weit entfernt lag Mergentheim, das westliche Zentrum der Ballei Franken. Der Deutschmeister rang
der Ballei Burg und Stadt als vorläufigen Sitz ab, doch es sollte noch ein
halbes Jahrhundert dauern, bis aus dem immer wieder verlängerten Provisorium der endgültige Meistersitz wurde25. Wie scharf der Bauernkriegseinschnitt für den Deutschmeister war, zeigt z.B. der Verlust des größten Teils
des Hornecker Archivs26. Ein Jahrzehnt später mussten beispielsweise die
Visitatoren der Ballei Westfalen dort nachprüfen, ob die Ritter wirklich alle
von Adel seien27  der Orden hatte sein Gedächtnis verloren, ein heftiger
Schlag für das Amt des Ordensoberen. Die preußischen Archivalien waren
seit 1525, die livländischen seit 1561/62 mit dem Verlust der dortigen Territorien eo ipso für den Orden verloren. Bezeichnenderweise war daher, als sich
Ende der 60er Jahre des 16. Jahrhunderts abzeichnete, dass Mergentheim
doch wohl endgültig Meistersitz werden würde, die erste Neubaumaßnahme
unter Georg Hund von Wenckheim (15661572) dort ein Archivbau28  die
Kenntnis der Ordensvergangenheit bildete die zentrale Grundlage für die
Gestaltung von Gegenwart und Zukunft des Ordens. Der nächste Eingriff in
die Struktur des Meisteramtes war stillerer Natur, jedoch trotzdem prägend
für die Folgezeit. Hatte der Orden im Reich nach 1525 nur mithilfe des
habsburgischen Kaisers überlebt und benötigte der Meister auch in den
folgenden Jahrzehnten immer wieder kaiserliche Hilfe, nicht zuletzt um sich
im eigenen Orden gegen die Zentrifugalkräfte der Balleien durchzusetzen, so
24 Vgl. ders., Deutschmeister, Administrator des Hochmeistertums in Preußen, Hoch- und
Deutschmeister, in: Herrschaft, Netzwerk, Brüder, hg. v. Klaus Militzer (Quellen und Studien
zur Geschichte des Deutschen Ordens = Veröffentlichungen der Internationalen Historischen
Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens), 2012, (im Satz).
25 Vgl. Bernhard Demel, Mergentheim  Residenz des Deutschen Ordens (15251809),
Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 34/35, 1975/1976 (1978), S. 142212.
26 Vgl. Alois Seiler, Horneck  Mergentheim  Ludwigsburg. Zur Überlieferungsgeschichte
der Archive des Deutschen Ordens in Südwestdeutschland, in: Horneck, Königsberg, Mergentheim.
Zu Quellen und Ereignissen in Preußen und im Reich vom 13. bis 19. Jahrhundert, hg. v. Udo
Arnold (Schriftenreihe Nordost-Archiv 19), Lüneburg 1980, S. 53102, hier S. 5861.
27 Vgl. Visitationen im Deutschen Orden im Mittelalter. Teil III: 15281541 sowie Nachträge, Korrekturen und Ergänzungen, Orts- und Personenverzeichnis, hg. v. M. Biskup und
Irena Janosz-Biskupowa, unter der Redaktion von Udo Arnold (Quellen und Studien zur
Geschichte des Deutschen Ordens 50/III = Veröffentlichungen der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens 10/III), Marburg 2008, Nr. 260,
S. 94.
28 Vgl. Seiler (wie Anm. 26), S. 64.
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griff 1585 das Haus Habsburg selbst nach dem Meisteramt29. Mit Erzherzog
Maximilian III. von Österreich stand erstmals ein habsburgischer Reichsfürst an der Spitze des Ordens. So hoch seine Verdienste um den Orden
auch anzusetzen sind  er ersetzte z.B. die Regel des 13. Jahrhunderts durch
eine zeitgemäße und stärkte den Priesterzweig durch Gründung eines Priesterseminars in Mergentheim30?, so deutlich wurde ab nun das Meisteramt
zu einer ? wenngleich ehrenvollen ? Nebenpfründe. Denn residieren tat der
Meister von jetzt an gemäß seinem wichtigeren und finanziell einträglicheren Hauptamt andernorts  sei es als Statthalter in Innsbruck, Bischof in
Breslau oder Erzbischof in Köln. In der Residenz Mergentheim lebte nur
eine Ordensregierung31, aber kein Meister. Das Schloss selber ist der beste
Beweis für diese untergeordnete Funktion des Meisteramtes: Während im
Barock der fränkische Landkomtur in Ellingen oder der Komtur auf der
Mainau ein prächtiges Schloss bauten, während in Wien die Landkommende
eine neue Fassade und ein neues Kircheninnere erhielt  bis hin zur Ausgestaltung einer kleinen Sala Terrena , wurden in Mergentheim erst im 18.
Jahrhundert nur ein paar Wohnräume umgestaltet und für neue Reliquien
eine neue Kirche gebaut32. Das Meistertum im Reich war trotz seiner Reichs- und Kreisstandschaft letztlich nur eine Nebenpfründe irgendeines hochadeligen Amtsinhabers.
Betrachtet man die Entwicklung aus der Innenperspektive des Ordens,
so hatte das Amt des Ordensoberen in regelmäßigen Abständen negative
Zäsuren erfahren: 1291, 1309, 1457, 1525, 1585. Anschließend an diese Zäsuren kam es stets darauf an, aus der Situation des mittellosen Gastes von
Landkomturen oder Landmeistern erneut eine dem Amt an sich zustehende
Basis zu schaffen und die Führungsrolle erneut aufzubauen. Da ergab sich ein
Lichtblick im 30jährigen Krieg: Der Meister, Erzherzog Karl von Österreich
(16191624), erwarb 1621 als persönliches Tafelgut die Herrschaft Freudenthal in Schlesien, die später um die Herrschaften Busau und Eulenburg
erweitert werden konnte33. Damit hatte er für gut drei Jahrhunderte eine
profitable Basis neben dem Meistertum im fränkischen Raum. Denn Freudenthal verblieb ihm auch nach dem nächsten Schlag zu Beginn des 19.
Jahrhunderts.
Durch einen Tagesbefehl Napoleons von 1809 und die Folgeereignisse bis
1815 verlor der Meister sein Meistertum im Reich und musste auch die
29 Vgl. Heinz Noflatscher, Glaube, Reich und Dynastie. Maximilian der Deutschmeister
(15581618) (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 11), Marburg 1987.
30 Vgl. B. Demel, Das Priesterseminar des Deutschen Ordens zu Mergentheim (Quellen
und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 12), Bonn-Bad Godesberg 1972.
31 Kurze Charakterisierung bei Seiler (wie Anm. 26), S. 62.
32 Vgl. Emil Raupp, Die Bautätigkeit des Deutschen Ordens in seiner ehemaligen Residenzstadt Mergentheim unter besonderer Berücksichtigung des Ordensschlosses (Mainfränkische
Studien 9), Würzburg 1972.
33 Vgl. Winfried Irgang, Freudenthal als Herrschaft des Deutschen Ordens 16211725
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 25), Bonn-Bad Godesberg 1971.

Der Hochmeister und seine Residenz...

53

Residenz Mergentheim aufgeben, die er sogar kurzfristig genutzt hatte,
wenn auch auf der Flucht vor den Franzosen34. Nur zwei Balleien verblieben
dem Orden nach dem Wiener Kongress 1815, wenngleich teilweise reduziert:
Österreich und Etsch. Das Meisteramt wurde endgültig eine Sekundogenitur
des Kaiserhauses ? dementsprechend war der Meister erneut Gast einer
Ballei, in der Landkommende Wien.
Das änderte sich erst mit dem Bau des Deutschmeisterpalais an der
Winer Ringstraße, wohl nicht zuletzt aus Mitteln des schlesisch-mährischen
Meistertums. Doch diese aufstrebende Position des Hochmeisteramtes, nach
der Wiederbelebung des Ritterordens im 19. Jahrhundert, der neue Impulse
durch die Wiederbegründung des Schwesternzweiges35 und die Begründung
der Konventspriester durch P. Rigler folgten36, sollte im 20. Jahrhundert
erneute Tiefschläge erhalten.
Zum einen war das der grundlegende Wandel des Ordens von der ritterlichen zur priesterlichen Führung, der den ritterlichen Zweig zum Aussterben verurteilte. Damit verlor der Orden und mit ihm das Hochmeisteramt
seinen hochadeligen und fürstlichen Nimbus, es verbürgerlichte. Als für
Hochmeister Norbert Klein (19231933) außerdem der Verlust des Bistums
Brünn hinzukam  die neue tschechoslowakische Republik vermochte den
Vatikan dazu zu bringen, den deutschen Bischof abzuberufen , litt er sehr
unter dem Bedeutungsverlust des Amtes. Immerhin gab es noch das Meistertum Freudenthal, in dem der Hochmeister weiterhin eine auch politisch
geachtete Persönlichkeit darstellte. So blieb zwar Wien offizieller Hochmeistersitz, doch das eigentliche Zentrum war Freudenthal. Das sehen wir
nicht zuletzt am Verkauf des Deutschmeisterpalais in Wien in der Zwischenkriegszeit.
* * *
Doch das schlesisch-mährische Meistertum blieb nicht. Zum einen erfuhr es enorme Verluste durch die tschechoslowakische Bodenreform 1928,
zum andern ging es 11 Jahre später nach Besetzung der Resttschechoslowakei durch das nationalsozialistische Deutschland dauerhaft verloren. Der
Hochmeister verlor nicht nur seine persönliche Freiheit durch Internierung,
sondern auch das Amt seine Lebensbasis.
34 Vgl. Klaus Oldenhage, Kurfürst Erzherzog Maximilian Franz als Hoch- und Deutschmeister (17801801) (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 34), Bad Godesberg 1969; Friedrich Täubl, Der Deutsche Orden im Zeitalter Napoleons (Quellen und Studien
zur Geschichte des Deutschen Ordens 4), Bonn 1966.
35 Vgl. Erentraud Gruber, Deutschordensschwestern im 19. und 20. Jahrhundert. Wiederbelebung, Ausbreitung und Tätigkeit 18371971 (Quellen und Studien zur Geschichte des
Deutschen Ordens 14), Bonn-Bad Godesberg 1971.
36 Vgl. Ulrich Gasser, Die Priesterkonvente des Deutschen Ordens. Peter Rigler und ihre
Wiedererrichtung 18541897 (Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens 28),
Bonn-Bad God Godesberg 1973.
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In der Ära des nationalsozialistischen Verbots und der Verfolgung des
gesamten Ordens ab 1938 spielte das keine entscheidende Rolle; nur die
Provinzen der Brüder und Schwestern in Südtirol konnten die politische
Entwicklung einigermaßen überdauern. Nach dem Krieg gelang zwar die
Restitution des Ordens in Österreich, nicht jedoch in der tschechischen Republik und in Jugoslawien. Damit war dem Hochmeisteramt jegliche eigene
Basis entzogen. Es hing am Tropf der einzelnen Brüder- und Schwesterprovinzen, seine Residenz war die eines Gastes in der ehemaligen Landkommende, Eigentum der österreichischen Brüderprovinz. Wie armselig diese
Hochmeisterexistenz in Wirklichkeit war, hat der vom Bergbauernhof stammende, Entbehrungen gewöhnte Hochmeister Marian Tumler seit 1948 nach
außen stets zu verbergen gewusst. Doch noch 20 Jahre später, als ich zwischenzeitlich das Archiv betreute, verfügte der Hochmeister, bevor er zur
ersten Visitation nach Jugoslawien reisen durfte, nur über minimale
persönliche Kleidungsausstattung.
Gewiss, diese Situation hat sich in den letzten vier Jahrzehnten
geändert, doch ist das strukturelle Problem dasselbe geblieben: Das Amt des
Hochmeisters hängt am Tropf der einzelnen Brüder- und Schwesternprovinzen, es spielt im Grunde nach wie vor eine Gastrolle. Bezeichnend soll nur
auf ein Faktum hingewiesen werden: Die Residenz des Hochmeisters hat
erstmals 2006 wieder genügend Raum für ein Generalkapitel geboten, wenngleich es geliehener Raum war. Die Brüder- und Schwesternprovinzen sowie
die Familiaren schaffen durch ihre Beiträge dem Hochmeisteramt seine Basis, eine eigene Basis existiert nicht. Diese Abhängigkeit entspricht nicht der
eigentlichen Bedeutung des Amtes, als Repräsentanz eines international wirkenden Ordens, der zu Recht stolz sein kann auf seine grenzübergreifende
Tätigkeit und Bedeutung in der Gegenwart und  anders als beispielsweise
die Benediktiner  ganz wesentlich von der Zusammengehörigkeit seiner
Provinzen mit dem Sonderstatus eines Brüder- und Schwesternzweiges
nebst einem affiliierten Familiareninstitut unter einer gemeinsamen, zentralen Leitung lebt. Diese Basisstärkung des Hochmeisteramtes hat nach dem
Zweiten Weltkrieg nicht in einem der Stärkung der Provinzen vergleichbaren Maße stattgefunden. Abschließend lässt sich feststellen, dass das Amt
des Hochmeisters vom 13. bis ins 20. Jahrhundert eine Vielzahl scharfer
Zäsuren erlebt hat. Fast ist man geneigt, diese Zäsuren als konstitutives
Element anzusehen. Es liegt heute wie im Mittelalter an den Ordensprovinzen, zugunsten des Gesamtordens und seiner Wirkungsmöglichkeiten nach
außen dem zu steuern, unbeschadet der eingangs erwähnten Demokratisierung und Zeitbegrenzung des Hochmeisteramts. Gerade das Mittelalter zeigt
uns, wie sehr ein starkes Hochmeistertum von Nutzen für den Gesamtorden
in seiner gesamteuropäischen Verbreitung war. Geschichte wiederholt sich
zwar nicht im Detail, doch aus den historischen Strukturen, wie ich sie hier
aufzuzeigen versucht habe, können wir durchaus Lehren ziehen  für Gegenwart und Zukunft.
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SUMMARY
The Rule and Statutes of the Teutonic Knights and other documents of the
Teutonic Order were analyzed to track the history of the Grand Masters office. The
decisions and accomplishments of successive Grand Masters were examined to expound
their role and position in the Order in the analyzed period and their influence on the
power wielded by the Order in the Middle East, Prussia and European bailiwicks.
The author examines changes in the role of the Grand Masters function, other
supreme offices in the Order and the shaping of relations within the Teutonic Order
throughout the centuries. The transformations observed in the Rule and Statutes of
the Teutonic Knights and in the Orders activities until the 20th century throw light
on the specific nature of the Grand Masters office, the Orders condition, the impact
of external influences, internal trends (reforms), changes in the Grand Masters
powers and the role of the Grand Masters office in the Order.
The second part of the article discusses the Grand Masters residences in Acre,
Montfort, Venice, Malbork, Konigsberg, Mergentheim and, lastly, Vienna. The Grand
Masters role in each of those residences is analyzed in the light of formal requirements and historical events. The residence of the Grand Master of the Teutonic
Order was transformed into the official seat of the head of the state in Prussia,
whereas in the reformed Teutonic Order, the palaces in Mergentheim and Vienna
retained their function of the Grand Masters residence. Changes in the Grand
Masters role and position influenced the Orders policies and the Teutonic Knights
status and reputation in the international arena, in particular in Prussia.
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KRZY¯ACKIE PRZYWILEJE DLA MIESZKAÑCÓW
WIÊTEGO MIKO£AJA (SANCT NICLAS).
KILKA UWAG O POCZ¥TKACH MIKO£AJEK
Trzy zachowane krzy¿ackie przywileje dla mieszkañców wiêtego Miko³aja (Sanct Niclas), póniejszych Miko³ajek (Nicolaiken), wprawdzie ju¿
w 1904 r. zosta³y wydane drukiem przez Franza Kocha1, ale jak dotychczas
bli¿ej im siê nie przyjrzano2. A przecie¿ ich szczegó³owa analiza mo¿e nam
rzuciæ wiêcej wiat³a na powstanie i pocz¹tki Miko³ajek, tego dzi atrakcyjnego turystycznie mazurskiego miasteczka.
Powstanie wiêtego Miko³aja (Sanct Niclas) nale¿y niew¹tpliwie wi¹zaæ
z dzia³alnoci¹ osadnicz¹ Henryka von Richtenberg, który wówczas by³ jed1 Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, XX. Hauptabteilung (dalej GStAPK),
Ordensfolianten (dalej OF), nr 97b, p. 122 i Ostpreussische Folianten, nr 333, p. 133, 135
i nr 334, p. 105106; Nachtrag und Urkunden zur Geschichte der Stadt Nikolaiken, wyd.
F. Koch, Mitteilungen der Litterarischen Gesellschaft Masovia, R. 10, z. 10, 1904, nr 1, 2, 3,
s. 224227.
2 M. Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, t³um.
M. Szymañska-Jasiñska, Olsztyn 1995, s. 145; W. Kêtrzyñski, O ludnoci polskiej w Prusiech
niegdy krzy¿ackich, Lwów 1882, s. 472; F. Koch, Zur Geschichte der Stadt Nikolaiken, Mitteilungen der Litterarischen Gesellschaft Masovia, R. 9, z. 9, 1903, s. 4344; F. Koch, Zur älteren
Geschichte von Nikolaiken, w: Unsere masurische Heimat. Zum hundertjährigen Bestehen des
Kreises Sensburg, pod red. K. Templina, Sensburg 1926, s. 211212; H. von Wichdorff, Beiträge
zur Geschichte des Ordensschlosses Rhein und der Stadt Rhein im Kreise Lötzen in Masuren,
Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft Masovia, R. 31, z. 31, 1926, s. 129, 130131;
O. Barkowski, Beiträge zur Siedlungs- und Ortsgeschichte des Hauptamtes Rhein, Altpreußische Forschungen, t. 9, 1934, s. 207; L. Czubiel, T. Domaga³a, Zabytkowe orodki miejskie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969, s. 191; J. Judziñski, Z dziejów Miko³ajek, w: Mr¹gowo.
Z dziejów miasta i powiatu, pod red. A. Wakara, Olsztyn 1975, s. 113114; H.A. Rygier, Miko³ajki przez wieki, Miko³ajki 1995, s. 1213; G. Bia³uñski, Osadnictwo regionu Wielkich Jezior
Mazurskich od XIV do pocz¹tku XVIII wieku  starostwo leckie (gi¿yckie) i ryñskie, Olsztyn
1996, s. 36, 7576.
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noczenie prokuratorem Rastenburga (Rastemborka, Kêtrzyna) i Rynu3. On
to przecie¿ wykorzysta³ pobyt wielkiego mistrza Konrada von Erlichshausen
u siebie w Rastenburgu 18 lutego 1444 r. do wystawienia przywileju dla
Wawrzyñca Prusa (Galinda?), zapewne z zamku ryñskiego4. Owemu Wawrzyñcowi Prusowi, dotychczas gorliwie i wiernie s³u¿¹cemu Zakonowi5,
zwierzchnik Zakonu nada³ wtedy 15 ³anów (czyli ok. 252 ha)6 przy wiêtym
Miko³aju w prokuratorii ryñskiej (bey Sancte Niclis im gebite Reyn gelegen)7.
Jak widaæ ju¿ nieco wczeniej krzy¿accy urzêdnicy z zamku ryñskiego
musieli rozpocz¹æ kolonizacjê po³udniowego krañca jeziora Ta³ty od postawienia tam kaplicy (zapewne niewielkiej drewnianej) pod wezwaniem w. Miko³aja, któr¹ obs³ugiwa³  jak mo¿na siê domylaæ  krzy¿acki kapelan (brat
kap³an) z kaplicy zamkowej w. Wawrzyñca w Rynie8. Wydaje siê, ¿e kaplica
w. Miko³aja musia³a powstaæ na krótko przed 18 lutym 1444 r. Mo¿e by³ to
6 grudnia 1443 r., st¹d wybór w. Miko³aja na patrona nowej kaplicy. Tak¿e
ze wzglêdu na to, ¿e w. Miko³aj z Miry jest patronem ¿eglarzy i rybaków
idealnie pasowa³ do tego miejsca. Usytuowanie kaplicy w. Miko³aja na po³udniowym krañcu jez. Ta³ty te¿ chyba nie by³o przypadkowe9. Niew¹tpliwie
3 Henryk von Richtenberg by³ prokuratorem Rastemborka i Rynu (Pfleger von Rastenburg und Rhein) od 13 XI 1442 do 29 I 1447 r. Zob. J. Voigt, Namen  Codex der Deutschen
Ordens  Beamten, Hochmeister, Landmeister, Großgebietiger, Komthure, Vögte, Pfleger, Hochmeister  Kompane, Kreuzfahrer und Söldner  Hauptleute in Preussen. Der Ritter  Orden
S. Mariä des Deutschen Hauses zu Jerusalem in Preussen, Królewiec 1843, s. 101; M. Toeppen,
op. cit., s. 106; H. von Wichdorff, op. cit., s. 129.
4 Byæ mo¿e ów Wawrzyniec Prus by³ ochrzczony przez kapelana z kaplicy zamkowej w.
Wawrzyñca w Rynie (st¹d jego imiê).
5 ¯mudzini w skardze z 1402 r. tak oto wyra¿ali siê o wiernie s³u¿¹cych Zakonowi Prusach: Gdybymy przyjêli wiarê, ten¿e los niewoli by³by nas spotka³ co i Prusów. Ilekroæ bracia
zakonni naje¿d¿ali cudze kraje, wysy³ali naprzód Prusów, aby krew ludzk¹ przelewali. Ci byli
w tym wzglêdzie gorliwi, palili wi¹tynie, rabowali, nawet gorzej od Turków siê zachowywali,
a im okrutniej siê sprawili, tym g³oniej radowa³ siê Zakon. Zob. bli¿ej M. Radoch, Walki
Zakonu Krzy¿ackiego o ¯mud od po³owy XIII wieku do 1411 roku, Olsztyn 2011, s. 187.
6 £an lub w³óka (Hufen). £an flamandzki lub che³miñski by³ miar¹ powierzchni przyjêt¹
jako obowi¹zuj¹ca w prawie che³miñskim i w ca³ym pañstwie krzy¿ackim. Podobnie jak rad³o
by³a pocz¹tkowo jednostk¹ wydajnoci i oznacza³a obszar, który by³ w stanie zaoraæ ch³op
pos³uguj¹c siê p³ugiem. Póniej dopiero zaczêto prowadziæ dok³adniejsze pomiary i 1 ³an che³miñski odpowiada³ powierzchni ok. 16,8 ha. Ch³op (Prus, Polak) osadzony na prawie che³miñskim otrzymywa³ gospodarstwo o powierzchni 2 ³anów, czyli ok. 33 ha. Zob. W. Odyniec,
Che³miñski system miar i che³miñska stopa mennicza w rozwoju historycznym, w: Studia culmensia historico-juridica czyli Ksiêga pami¹tkowa 750-lecia prawa che³miñskiego, t. 1, pod red.
Z. Zdrójkowskiego, Toruñ 1990, s. 397 i n.
7 Nachtrag und Urkunden zur Geschichte der Stadt Nikolaiken, nr 1, s. 224225.
8 Kaplica w. Miko³aja w wiêtym Miko³aju (Sanct Niclas) przed reformacj¹ nie by³a ujêta
w wykazie (pochodz¹cym z lat 14871528) parafii i kocio³ów filialnych w archiprezbiteratach
warmiñskich. Jak widaæ Krzy¿acy zastrzegli sobie prawo patronatu nad kaplic¹ w. Miko³aja.
Zob. bli¿ej Archiprezbyterales sedes dioecesis Warmiensis cum suis mansis et lastis decimarum, wyd.
J.M. Saage, C.P. Woelky, w: Scriptores rerum Warmiensium, t. 1, Braniewo 1866, s. 402407.
9 Usytuowanie tej kaplicy jakoby na wzgórzu wiatracznym nie ma potwierdzenia
w ród³ach i nale¿y chyba traktowaæ jako bezpodstawny domys³ Franza Kocha, mo¿e oparty na
tradycji ludowej. Zob. F. Koch, Zur Geschichte..., s. 44; idem, Zur älteren Geschichte..., s. 211
i za nim J. Judziñski, op. cit., s. 113; H.A. Rygier, op. cit., s. 1213.
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musiano tu braæ pod uwagê dogodne wodne po³¹czenie komunikacyjne
z zamkiem w Rynie. Bowiem oprócz wówczas (chyba nienajlepszej?) drogi
l¹dowej (przez puszczê) dotrzeæ mo¿na by³o do tej kaplicy drog¹ wodn¹ (jeziorami Ryñskim i Ta³ty), a w zimie na saniach (po zamarzniêtej tafli jezior).
Zgodnie z wol¹ Rady i zezwoleniem naszych [zakonnych] dostojników
 jak informuje nas tak¿e pierwszy przywilej z 18 lutego 1444 r.  owe
15 ³anów przy kaplicy w. Miko³aja nadano Wawrzyñcowi Prusowi i jego prawnym wszelkim spadkobiercom i nastêpcom10 i oddawano je im w wieczyste
posiadanie. Granice tego 15-³anowego obszaru (wolnego do objêcia w posiadanie) mia³y byæ wskazane przez braci krzy¿ackich, a mia³ on obejmowaæ: pola,
³¹ki, pastwiska, lasy, gêstwiny, a nawet bagna i krzaki. Równie¿ podkrelono,
¿e nadawano ten obszar Wawrzyñcowi Prusowi na prawie magdeburskim
z prawem dziedziczenia przez obydwoje dzieci (czu beiden kinden). Wawrzyniec Prus jako w³aciciel gruntowy otrzyma³ te¿ prawo powo³ywania ³awy
s¹dowej11 do s¹dzenia spraw w obrêbie swoich dóbr. Powo³ani przez niego
³awnicy mieli tworzyæ dwa rodzaje s¹dów ³awniczych: wielki (zbieraj¹cy siê
zapewne trzy razy do roku) i ma³y (dla potrzeb bie¿¹cych, zbieraj¹cy siê
zapewne co dwa tygodnie). Przy tym Zakon zastrzega³ sobie zwierzchnictwo
nad tym s¹downictwem. Wawrzyniec Prus, jako lennik Zakonu, siedz¹cy na
ziemiach krzy¿ackich na prawie rycerskim, zobowi¹zany by³ z tego tytu³u
(jak te¿ jego spadkobiercy) do jednej s³u¿by wojskowej w zbroi i na koniu
(sollen seyn czuthun eynen redlichen dinst mit hengist und harnisch). Mia³
siê stawiaæ dla obrony ziemi przez siebie zamieszkiwanej, udawaæ siê na
wyprawy (rejzy) w celu pobudowania nowych zamków zakonnych albo dla
zburzenia starych, b¹d dla ulepszania (modernizacji) warowni krzy¿ackich,
które tego wymaga³y. A mia³ s³u¿yæ Zakonowi wtedy, kiedy tego bracia krzy¿accy od niego za¿¹daj¹ i tak czêsto, jak oni sobie za¿ycz¹, a tak¿e udawaæ
siê tam, dok¹d oni bêd¹ chcieli. Ponadto zobowi¹zany by³ corocznie na dzieñ
w. Marcina (11 listopada) sk³adaæ daninê panom zakonnym w postaci:
1 funta kramarskiego wosku i 1 che³miñskiego feniga albo w to miejsce
5 pruskich fenigów, jak równie¿ dostarczaæ (jako daninê w naturze) 1 korzec
¿yta od ka¿dego ³ana (czyli w sumie 15 korców). Do tego wszystkiego Zakon
jeszcze dodawa³ (na koñcu tego pierwszego przywileju) zezwolenie dla Wawrzyñca Prusa i jego nastêpców na wolne rybo³ówstwo (zapewne w pobliskich
jeziorach), jednak tylko na takie, w którym po³owy ryb dokonywane bêd¹
wy³¹cznie linkami (niew¹tpliwie zakoñczonymi haczykami i przymocowanymi do wêdziska), czyli wêdkami i wy³¹cznie na w³asne sto³y (czyli dla zaspokojenia w³asnych potrzeb), ale nie na sprzeda¿12.
10

Czyli spadkobiercy Wawrzyñca Prusa nabywali prawo do dziedziczenia po nim jego dóbr.
Zob. H. Samsonowicz, £awa s¹dowa, w: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do
1945 roku, t. 1, pod red. A. M¹czaka, Warszawa 1981, s. 447.
12 Oprócz prokuratora Henryka von Richtenberg wiadczyli tak¿e na tym dokumencie: wielki
komtur Jan von Remchingen, kapelan wielkiego mistrza Sylwester, prokurator w Szakach Dytrych von
Northeym, kompan wy¿szy wielkiego mistrza Helfrich von Selbold, kompan ni¿szy wielkiego mistrza
Wilhelm von Hundenborn, pisarz wielkiego mistrza Jan i jeszcze wielu innych ludzi (nie wymienionych z imienia). Zob. Nachtrag und Urkunden zur Geschichte der Stadt Nikolaiken, nr 1, s. 224225.
11
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Wynikiem powy¿szego nadania by³o powstanie wsi s³u¿ebnej (lokowanej
na prawie magdeburskim). Jak widaæ wie wiêty Miko³aj (Sanct Niclas)
zajmowa³a niezagospodarowany przed 1444 r. fragment Puszczy Galindzkiej.
Jednak zainicjowanemu przez urzêdników krzy¿ackich oko³o 1444 r. powstaniu wiêtego Miko³aja (Sanct Niclas) towarzyszy³ póniej  jak siê wydaje
 niewielki nap³yw osadników. St¹d wiêty Miko³aj (Sanct Niclas) to najpierw niewielka osada, a potem (do wybuchu wojny trzynastoletniej) maleñka wie, której ród³a krzy¿ackie nie powiêcaj¹ ¿adnej uwagi13. Ten i tak
zapewne mizerny rozwój tej miejscowoci musia³a przyhamowaæ niew¹tpliwie wojna trzynastoletnia.
Szczególnie musia³y daæ siê we znaki wsi wiêty Miko³aj dzia³ania zbrojne z koñca 1455 i pocz¹tku 1456 r. Bowiem pón¹ jesieni¹ 1455 r. dosz³o
nieoczekiwanie do uaktywnienia siê miejscowej ludnoci, tj. wolnych, przewa¿nie pochodzenia mazurskiego, i ch³opów, w tym równie¿ niemieckich,
w rejonie wielkich jezior i puszczy14. Wolni i ch³opi, którzy najpierw zajêli
Johannisburg (Pisz), obsadzili nastêpnie przed 24 listopada 1455 r. zamki
Lyck (E³k) i Lötzen (Gi¿ycko)15. Bezczynnoæ dowódców krzy¿ackich w Seehesten (Szestnie) i Rynie spowodowa³a oblê¿enie tego ostatniego zamku (od
13 grudnia 1455 r.) przez oko³o 900 ludzi. Wolni i ch³opi otoczyli zamek
ryñski przy pomocy sañ. 30 stycznia 1456 r. nast¹pi³ atak odsieczy krzy¿ackiej (zorganizowanej przez dowódcê Olsztyna Jerzego von Schlieben) na oddzia³y wolnych i ch³opów pod Rynem. Mimo zaciek³ej obrony i walki przy
pomocy oszczepów i innej broni rêcznej zosta³y one rozbite przez zaciê¿nych
zakonnych. Polec mia³o a¿ 500 wolnych i ch³opów16. Wskutek klêski pod
Rynem za³ama³ siê dalszy ruch zbrojny wolnych i ch³opów.
Niew¹tpliwie owi wolni i ch³opi, poruszaj¹cy siê na saniach, pod Ryn
mogli dotrzeæ po zamarzniêtych taflach jezior. Jeli tak by³o to musieli poruszaæ siê  choæ o tym milcz¹ ród³a krzy¿ackie  przy wiêtym Miko³aju
(Sanct Niclas). Mo¿e tak¿e wród tych wolnych i ch³opów byli mieszkañcy ze
wiêtego Miko³aja. Choæ tak¿e co niektórzy (jeli zdo³ali?) mogli siê schroniæ
w zamku ryñskim. Tak czy owak te dzia³ania militarne mia³y negatywny
wp³yw na ten rejon wielkich jezior i puszczy. Doprowadzi³y bowiem niechybnie
do zmniejszenia siê liczby ludnoci na tym terenie, a tak¿e do jej zubo¿enia17.
13 Jak s³usznie zauwa¿y³ G. Bia³uñski (Osadnictwo..., s. 69) przed wojn¹ trzynastoletni¹
istnia³y tutaj dobra s³u¿ebne, o których potem jednak ród³a milcz¹.
14 Przyczynê zbrojnego wyst¹pienia  jak ustali³ M. Biskup (Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzy¿ackim 14541466, Warszawa 1967, s. 420)  stanowiæ mog³y nadu¿ycia dowódców
zaciê¿nych i braci krzy¿ackich z Szestna lub Reszla, eksploatuj¹cych puszczañskie okrêgi wokó³
E³ku i Pisza. Mo¿liwe, ¿e inspiracja wysz³a od dolnopruskich orodków zwi¹zkowych, z Rastenburgiem (Kêtrzynem) na czele, choæ ruch zbrojny mia³ charakter ¿ywio³owy.
15 W E³ku oszczêdzono tylko braci zakonnych; resztê za³ogi wybito. Zameczek w Gi¿ycku
zosta³ spalony. Ibidem.
16 Tylko 19 dosta³o siê do niewoli, co wiadczy o du¿ej zaciêtoci walki. Strona krzy¿acka
oblicza³a straty w³asne na 20 ludzi. Ibidem, s. 420421.
17 GStAPK, Ordensbriefarchiv (dalej OBA), nr 14082, 14254, 14294; M. Biskup, Trzynastoletnia..., s. 420421.
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Nie mo¿e wiêc dziwi fakt, ¿e o wiêtym Miko³aju (Sanct Niclas) przez
nastêpne 50 lat ¿adne ród³a krzy¿ackie nie wspominaj¹. Wydaje siê, ¿e
wiêty Miko³aj (Sanct Niclas) spad³ wówczas do rangi niewielkiej osady.
Pobliski zamek w Rynie (wraz podzamczem), pod który podlega³ wiêty Miko³aj, choæ po raz trzeci od 1477 r. sta³ siê siedzib¹ komtura ryñskiego18,
w dalszym ci¹gu pozostawa³ niewielkim pod wzglêdem liczby zamieszkuj¹cej
go ludnoci krzy¿ackim orodkiem urzêdniczym. W dalszym ci¹gu mieszkañcom, zamieszkuj¹cym w zamku ryñskim, jak i w jego okolicach, wystarcza³o
do sprawowania obrzêdów religijnych jedno tylko miejsce  kaplica zamkowa
w. Wawrzyñca19. Jak dowiadujemy siê z pisma komtura ryñskiego Rudolfa
von Tippelskirchen do biskupa warmiñskiego £ukasza Watzenrodego z 17
marca 1493 r. panem kap³anem w kaplicy zamkowej w. Wawrzyñca w Rynie
zosta³ Jorge (Jerzy)20. Zapewne pod opiek¹ tego kap³ana by³a tak¿e wówczas
18 Ryn by³ siedzib¹ komturstwa najpierw w latach 13931397, a potem jeszcze w latach
14181422. Zob. B. Jähnig, Wykaz urzêdów. Dostojnicy zakonu krzy¿ackiego w Prusach, w:
Pañstwo zakonu krzy¿ackiego w Prusach. Podzia³y administracyjne i kocielne w XIII-XVI wieku, pod red. Z.H. Nowaka przy wspó³pracy R. Czai, Toruñ 2000, s. 115, 126; S. Jówiak,
Centralne i terytorialne organy w³adzy zakonu krzy¿ackiego w Prusach w latach 12281410.
Rozwój  Przekszta³cenia - Kompetencje, Toruñ 2001, s. 141, 164.
19 Dopiero w pocz¹tkach XVI w. (1507, 1524 r.) by³a ju¿ mowa o kociele, a nie kaplicy
w Rynie. Zob. G. Bia³uñski, Osadnictwo..., s. 77.
20 List ten zawiera bardzo ciekawe informacje o okolicznociach powo³ania Jorgego na
kap³ana w kaplicy zamkowej w Rynie, jak te¿ bli¿sze informacje o warunkach funkcjonowania
tej kaplicy. St¹d warto przytoczyæ t³umaczenie tego pisma w ca³oci: Temu czcigodnemu w Bogu
Ojcu i panu panu £ukaszowi [Watzenrodemu], biskupowi w Braniewie, mojemu ³askawemu
panu. Moje przyjacielskie pozdrowienie ze s³u¿eniem gotowoci¹ sta³¹ na nowo. Czcigodny
w Bogu Ojcu i ³askawy panie. Wed³ug tego zdarzyæ siê mia³o wasza wi¹tobliwoæ poproszony ten
tego doradza i zarz¹dza tego pana Jorgego (Jerzego) moim panem kap³anem w Rynie tej kaplicy
w w. Wawrzyñcu, tak przy tym budynku zamkowym, to mnie bardzo dziwi i mi nie ma w¹tpliwoci wasza wi¹tobliwoæ niewiadomy jest kto jest jego [kto mu podlega, co jest w jego gestii?]
wszak¿e jednego drugim bratem tego zakonu [krzy¿ackiego] mam do stawiania (do zastêpowania) i proszê wasz¹ wi¹tobliwoæ ¿eby takie jego postêpowanie nie przytrafi³o siê wiêcej. Kiedy ta
sama kaplica w w. Wawrzyñcu tak¿e w mo¿liwociach jest do utrzymania jednego kap³ana, tak
jemu jednemu komtur w Rynie tak¿e te jedzenie daje, kto z nich w³asnego przynale¿enia nie ma
jednego tego miasta, tam oni na miejscu, i ten kap³an nie z jednej rêki ca³¹ dziesiêcinê ma, jak on
wasza wi¹tobliwoæ ustnie chcia³ zostanie powiadomiony, lecz oko³o 15 albo 16 grzywien pruskich mo¿e on na tê Wielkanoc dostawaæ. Tak¿e nie ma on ¿adnego w³asnego konia i waszej
wi¹tobliwoci chcia³o siê zobaczenia jak on pieszo jest, i to ja jemu ca³y czas konia i knechta
winienem sprawiaæ, ja nie jestem przekonany tego czyniæ, kiedy ja mojego konia i s³u¿bê ca³y
czas sam potrzebujê. Tak¿e ³askawy panie tutaj jest ta kaplica w w. Wawrzyñcu nie tak zamo¿na, to siê ten sakrament tam mo¿e trzymaæ i owietlenie (wieczniki) i od dawna tutaj jest siê bez
proboszcza, lecz te sakramenty na zamku siê trzyma, tak to jedna sprawa nawzajem jest to
zamku i kaplicy z kielichami i sprzêtami kocielnymi i ten [ka¿dy] pogrzeb w w. Wawrzyñcu
jest. Co ja waszej wi¹tobliwoci do chcenia winien okazywaæ, ja jestem ca³y czas sk³onny do
czynienia. Dane w Rynie 17 marca 1493 r. Brat Rudolf von Tippelskirchen, niemieckiego zakonu
komtur w Rynie. Zob. Urkunden über kirchliche Orte und Geistliche in Masuren aus der Zeit vor
der Reformation, wyd. M. Liedtke, Mitteilungen der Litterarischen Gesellschaft Masovia,
R. 6, z. 6, 1900, nr 3, s. 6970; G. Bia³uñski, Osadnictwo..., s. 7677. Patrz te¿ bli¿ej na temat
stosunku biskupa warmiñskiego £ukasza Watzenrode do Zakonu Krzy¿ackiego K. Górski, £ukasz Watzenrode, ¿ycie i dzia³alnoæ polityczna (14471512), Wroc³aw 1973, s. 52 i n.
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kaplica w. Miko³aja w wiêtym Miko³aju (Sanct Niclas), do której udawa³
siê w niedzielê i wiêta dla odprawiania mszy wiêtych21.
Ponowne pojawienie siê wiêtego Miko³aja (Sanct Niclas) w ród³ach
(pod rokiem 1507) wi¹¿e siê z powstaniem tu drewnianego dworu krzy¿ackiego22. W 1507 r. odnotowano bowiem, ¿e w owym dworze w wiêtym Miko³aju
(im hof zu Sanct Niclas) znajdowa³y siê cztery konie i dwanacie wo³ów23. Tê
sam¹ liczbê koni (4) i wo³ów (12) posiada³ równie¿ dwór w wiêtym Miko³aju
w 1508 r. Pod tym rokiem zapisano tak¿e, ¿e ów dwór krzy¿acki dysponowa³
12 ³asztami24 ziarna siewnego (¿yta)25.
Niew¹tpliwie to wysi³kowi osadniczemu komtura ryñskiego Rudolfa von
Tippelskirchen (jednoczenie wielkiego szatnego w Prusach Górnych) wiêty
Miko³aj (Sanct Niclas) zawdziêcza³ wówczas nap³yw nowych osadników26.
23 kwietnia 1514 r.27 na zamku w Rynie wielki szatny i komtur ryñski
Rudolf von Tippelskirchen nada³ w wieczyste posiadanie Janowi Nogajowi,
karczmarzowi w wiêtym Miko³aju (Hans Nogay, kruger zu Sanct Niclaus)
i jego spadkobiercom (ma³¿eñskim potomkom) karczmê, na prawie che³miñskim. Karczma ta mia³a byæ po³o¿ona w wiêtym Miko³aju blisko przy mocie, oko³o ogrodów28. Za te nadanie zobowi¹zany by³ Jan Nogaj, jak i jego
spadkobiercy, rokrocznie na w. Marcina (11 listopada), p³aciæ Zakonowi
3 lekkie grzywny (drey marg gering)29, jak te¿ dostarczaæ 12 kur. Ponadto
owemu karczmarzowi Janowi Nogajowi, jak i jego prawnym spadkobiercom
21 J.M. Saage, C.P. Woelky, IX. Sedes archipresbyterales diocesis Warmiensis, w: Scriptores rerum Warmiensium, t. 1, s. 388 i 389 (tak¿e przypis 19 na tej stronie); Urkunden über
kirchliche ..., nr 3, s. 6970.
22 W dworach krzy¿ackich koncentrowa³a siê dzia³alnoæ gospodarcza: rolnictwo i hodowla. Zob. W. D³ugokêcki, Zaginione dwory krzy¿ackie w okolicach Malborka. Uwagi do badañ nad
osadnictwem ¯u³aw Wielkich w redniowieczu, w: Krzy¿owcy, kronikarze, dyplomaci, pod red.
B. liwiñskiego, Gdañskie studia z dziejów redniowiecza, nr 4, Gdañsk-Koszalin 1997, s. 23.
23 Das grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, wyd. W. Ziesemer, Gdañsk 1921 (dalej
GÄDO), s. 199: Im hof zu Sanct Niclas: 4 pferde, 12 ochssen; H. von Wichdorff, op. cit., s. 121.
24 W Prusach Krzy¿ackich pos³ugiwano siê ³asztem gdañskim, który liczy³ ok. 29153003
litra, czyli ok. 21072124 kg pszenicy. Zob. P. Pizuñski, Krzy¿acy od A do Z, Skarszewy 1999,
s. 131.
25 GÄDO, s. 200: Im hof zu sanct Niclas: 4 pferde, 12 ochssen. Sahet: [...] korn [...], 1 last
zu sanct Niclas; H. von Wichdorff, op. cit., s. 121.
26 Rudolf von Tippelskirchen by³ komturem ryñskim od 10 IV 1491 r. do 13 V 1516 r.,
a wielkim szatnym od 1499 r. Zob. B. Jähnig, Wykaz urzêdów, s. 115.
27 Jak trafnie udowodni³ Otto Barkowski (op. cit., s. 207) wydany przez Franza Kocha
przywilej z dat¹ 30 III 1516 r. (Nachtrag und Urkunden zur Geschichte der Stadt Nikolaiken,
nr 3, s. 226227) nale¿y jednak datowaæ na 1514 r.
28 Jak widaæ ju¿ w 1514 r. (a nie jak przyjmuje siê w literaturze od 1516 r.) istnia³ tu most
(niew¹tpliwie drewniany). Znajdowa³ siê on nad cienin¹, która ³¹czy³a Jezioro Miko³ajskie
z jez. Ta³ty. Zob. Nachtrag und Urkunden zur Geschichte der Stadt Nikolaiken, nr 3, s. 226;
F. Koch, Zur Geschichte, s. 44; idem, Zur älteren Geschichte, s. 212; E. Biedrawina-Sukertowa,
Dzieñ ogiera stynkowego w Miko³ajkach, Przegl¹d Zachodni, R. 7, nr 3, 1951, s. 262;
J. Judziñski, op. cit., s. 114; H.A. Rygier, op. cit., s. 13.
29 Na 1 lekk¹ grzywnê liczono 24 skojce, a 24 grzywny lekkie na 1 funt srebra (oko³o 1526 r.
grzywna ta spodla³a i 30 grzywien zawiera³o zaledwie 1 funt srebra).
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nadano 2 morgi (ok. 1,12 ha)30 ³¹k w £ukniañskim Zak¹tku (auffm Luckneinischen Ort), po³o¿onym niew¹tpliwie na zachód od dzisiejszego jez. £uknajno (dawniej bêd¹cego pó³nocno-zachodni¹ zatok¹ jeziora niardwy, po³¹czon¹
z nim krótk¹ strug¹) i obecnej Zatoki £uknajno31. Na tych ³¹kach nie by³o
¿adnych szkód i móg³ ów karczmarz wed³ug swego zamys³u je ulepszaæ
i potem wykorzystywaæ. Równie¿ winien by³ Jan Nogaj, jak i jego spadkobiercy (ma³¿eñscy), od tego rodzaju karczmy wiadczyæ szarwarki, jednakowe
jak inni karczmarze z obszaru komturstwa ryñskiego. A mianowicie utrzymywaæ w gotowoci dwa konie z jednym wozem. I wtedy i tak czêsto jak bracia
zakonni, albo ich wys³annicy za¿¹daj¹ Jan Nogaj mia³ przewoziæ szaty (odzienie) i ¿ywnoæ ze wiêtego Miko³aja do Rynu, a tak¿e z Rynu do wiêtego
Miko³aja32.
Jak mo¿emy siê domylaæ to m.in. ¿ywnoæ z dworu krzy¿ackiego
w wiêtym Miko³aju (hof zu Sanct Niclas) mog³a trafiaæ za porednictwem
karczmarza Jana Nogaja do zamku ryñskiego. Równie¿ szaty kap³ana z kaplicy w. Wawrzyñca mog³y byæ wówczas przewo¿one do kaplicy w. Miko³aja
na wozie tego karczmarza.
Z kolei 29 wrzenia 1515 r. na zamku w Rynie wielki szatny i komtur
ryñski Rudolf von Tippelskirchen nada³ w wieczyste posiadanie Bartkowi,
karczmarzowi w wiêtym Miko³aju (Barticke, kruger zu Sanct Niclaus) i jego
spadkobiercom (ma³¿eñskim potomkom) karczmê na prawie che³miñskim.
Karczma ta mia³a byæ po³o¿ona w wiêtym Miko³aju tu¿ przy Nogaja karczmie, powy¿ej nad tym jeziorem [Miko³ajskim?]. Tak jak w poprzednim przywileju za to nadanie karczmarz Bartek by³ zobowi¹zany, jak i jego spadkobiercy, rokrocznie na w. Marcina (11 listopada), p³aciæ Zakonowi 3 lekkie
grzywny, jak te¿ dostarczaæ 12 kur. Ponadto owemu karczmarzowi Bartkowi,
jak i jego prawnym spadkobiercom nadano 2 morgi ³¹k w £ukniañskim
Zak¹tku, obok ³¹k karczmarza Nogaja (aufm Luckneinischen Ort, neben
Nogay, des krugers wiesen). Na tych ³¹kach nie by³o ¿adnych szkód i móg³
ów karczmarz wed³ug swego zamys³u je ulepszaæ i potem wykorzystywaæ.
Równie¿ winien by³ karczmarz Bartek, jak i jego spadkobiercy (ma³¿eñscy),
od tego rodzaju karczmy wiadczyæ szarwarki, jednakowe jak inni karczma30 Morga (tak¿e mórg, jutrzyna)  historyczna jednostka powierzchni u¿ywana w rolnictwie. Pocz¹tkowo oznacza³a obszar, jaki jeden cz³owiek móg³ zaoraæ lub skosiæ jednym zaprzêgiem w ci¹gu dnia roboczego (dok³adnie od rana do po³udnia), a jej wielkoæ wynosi³a  zale¿nie
od jakoci gleby, zaprzêgu i narzêdzi w Europie 0,331,07 ha. 1 morga che³miñska to oko³o 0,56 ha,
za 1 morga pruska du¿a równa³a siê 0,5673 ha, a 1 morga pruska ma³a (zwana te¿ morg¹
magdebursk¹) liczy³a 0,2553 ha. Zob. M. Kamler, Morga, w: Encyklopedia historii gospodarczej
Polski do 1945 roku, t. 1, pod red. A. M¹czaka, Warszawa 1981, s. 568.
31 Zatoka £uknajno to dzi strefa ciszy i dziczy na jez. niardwy, po³¹czona bezporednio
kana³em z jez. £uknajno.
32 Na tym przywileju wiadczyli: Hieronim von Pöllnigen, zwierzchnik piwnicy (kellermeister) w Rynie, Veitt Ramuch von Ramegh, kompan komtura ryñskiego, Kacper Platener, pisarz
komtura ryñskiego i inni niewymienieni z imienia. Zob. Nachtrag und Urkunden zur Geschichte
der Stadt Nikolaiken, nr 3, s. 226227.
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rze we wsi. A mianowicie utrzymywaæ w gotowoci dwa konie z jednym
wozem. I wtedy i tak czêsto jak bracia zakonni albo ich wys³annicy za¿¹daj¹,
ów Bartek mia³ przewoziæ szaty (odzienie) i ¿ywnoæ ze wiêtego Miko³aja do
Rynu, a tak¿e z Rynu do wiêtego Miko³aja33.
W 1516 r. sieci rybackie na jeziorze Be³dany obs³ugiwa³y dwa statki
rybackie, zapewne stacjonuj¹ce w wiêtym Miko³aju34. Równie¿ w 1516 r. na
zasianie pól podleg³ych pod dwór w wiêtym Miko³aju przygotowano 2 ³aszty
¿yta i pó³ ³aszta jêczmienia35. W 1516 r. w dworze w wiêtym Miko³aju
znajdowa³o siê te¿: 6 wo³ów do orania, 3 klacze (koby³y) nadaj¹ce siê na
matki, 3 pewne p³ugi z ¿elaza, 1 szpadel, 1 æwieræ (naczynie) do ziarna,
1 pó³korzec do ziarna, 3 litewskie drewniane wozy36.
W 1517 r. wie wiêty Miko³aj (Sant Niclaus) wzmiankowana jest jako
czynszowa37. Mia³a ona wówczas 50 ³anów (z tego 47 by³o obsadzonych) i trzy
karczmy (czyli jeszcze jedna pojawiæ siê musia³a w 1516 albo 1517 r.). Mieszka³o w niej 39 gospodarzy, czterech ogrodników i trzech bartników. Pewni
ch³opi mieli zajmowaæ nowe ³any, a jeden mia³ zbiec. Czyli ta wie nie mia³a
wówczas so³tysa, ani tak¿e proboszcza38.
Wed³ug popisu wojskowego z 1519 r., przed wojn¹ prusk¹ w wiêtym
Miko³aju (Sant Nicklas) do s³u¿by wojskowej zobowi¹zanych by³o takich oto
41 osób: Henssell, Gernmeiser, Jan, Kryger, Stañko (Stanicko), Grzegorz
Niziosz (Gregor Nisiorss), Giez³o (Gysli), Bogdan Piernik (Piernk Pogdon),
W¹sik (Vonsk), Ryszard Weks (Wexx Risirt), Darek (Dorrc), Marcin Janusz
(Mrtn Jonhusz), Czesiek (Czessiec), Francisz (Francys), Stefan (Steffan), Stanik (Stanick), Wagner, Kazisz (Xasys), Kloc, Jan Nolok (Jan Noloct), Wiklak
(Vicklac), Jerogtel (Jrogtl), Marcin (Martzin), Niklak (Nicklac), Marjasz
(Marjas), Jan, Neffren, Dominik (Domnk), Krzywonosek (Xvnsc), Piotr Preis
(Peter Breiss), Jan, Piotr (Peter), czterej ogrodnicy (IIII gertner), czterej
karczmarze (IIII kruger) i Stefan (Stfnus)39.
12 czerwca 1520 r. oddzia³y z Ksiêstwa Mazowieckiego dokona³y wypadów na wsie w rejonie Rynu. Wówczas  jak dowiadujemy siê listu Krzysztofa Groebena do namiestnika zamku ryñskiego Adriana von Waiblingen
 istnia³a realna groba spalenia wiêtego Miko³aja (Sant Nickles). Jednak
do tego nie dosz³o40.
33

Przy tym przywileju nie mamy listy wiadków. Zob. Nachtrag und Urkunden zur
Geschichte der Stadt Nikolaiken, nr 2, s. 225226.
34 GÄDO, s. 202: Vischgezoeug: [...] 2 schiffe Baldeynischgarn.
35 Ibidem: Auffs felt gesehet zcu sant Niclaus: 2 leste korn, ½ last gerste.
36 Ibidem: Im hofe daselbst gelassen: 6 ochszen zcun pfflugen, 3 mutterpherde zcun eigen,
3 pffluge etlich mit eyszen, 1 spaten, 1 virtil zcum korn, 1 halben kornscheffel, 3 littausche
holtzwegen; H. von Wichdorff, op. cit., s. 123, 125.
37 O. Barkowski, op. cit., s. 207; G. Bia³uñski, Osadnictwo..., s. 69.
38 GStAPK, OF, nr 184; O. Barkowski, op. cit., s. 207.
39 GStAPK, OBA, nr 22935, p. 177.
40 GStAPK, OBA, nr 23817  Ryn, 14 VI 1520 r.; M. Biskup, Wojna pruska czyli wojna
Polski z zakonem krzy¿ackim z lat 15191521, Olsztyn 1991, s. 250.
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Natomiast ostatni inwentarz krzy¿acki z czerwca 1524 r. wymienia, ¿e
w dworze krzy¿ackim w wiêtym Miko³aju (im hoeff zu sant Nyklas) znajdowa³o siê: siedem starych dzikich klaczy, jeden m³ody ogier z ubieg³ego roku,
trzy m³ode ogiery z tego roku, jeden ogier rozp³odowy tak dobry tutaj jest,
dwanacie wo³ów poci¹gowych, cztery krowy, jeden byczek z ubieg³ego roku,
jedno cielê po pokryciu z tego roku, 55 i pó³ korca ¿yta na zimowy obsiew,
44 korce owsa wybranego, 16 korców jêczmienia wybranego, 12 kop zap³aconych gontów41. Równie¿ w inwentarzu z 1524 r. wspomina siê o przechowywanych w wiêtym Miko³aju (zcu sant Nyklas) dwóch statkach rybackich
i dwóch kotwicach do obs³ugi sieci na jeziorze Be³dany42.
W sumie w czasach krzy¿ackich Miko³ajki, zwane w tym czasie wiêtym
Miko³ajem (Sanct Niclas), to zaledwie niewielka wie, której rozwój od 1444 r.
jako wsi s³u¿ebnej niew¹tpliwie zahamowa³a wojna trzynastoletnia. Dopiero
od pocz¹tku XVI w. mo¿emy zaobserwowaæ nieco bardziej dynamiczny rozwój
wiêtego Miko³aja, ju¿ jako wsi czynszowej. A to dziêki dzia³aniom wielkiego
szatnego i jednoczenie komtura ryñskiego Rudolfa von Tippelskirchen nap³ywaj¹ coraz liczniejsi osadnicy do komturstwa ryñskiego, w tym tak¿e do
wiêtego Miko³aja. Od 1507 r. powstaje dwór krzy¿acki w wiêtym Miko³aju,
którego inwentarz z biegiem lat (do 1525 r.) stale ronie. W tej wsi w tym
czasie pojawiaj¹ siê te¿ karczmy, ich liczba dochodzi do trzech (w 1517 r.),
a mo¿e nawet czterech (w 1519 r.). Powstaje te¿ most, niew¹tpliwie drewniany (w 1514 r., a mo¿e wczeniej). Wie ta od samego pocz¹tku posiada³a te¿
kaplicê w. Miko³aja (niewielk¹ drewnian¹)  od której to przecie¿ przyjê³a
swoj¹ nazwê. Niew¹tpliwie opiekowa³ siê ni¹ kap³an, który przyje¿d¿a³
z Rynu. Nie dosz³o tu wiêc jeszcze w czasach krzy¿ackich  wbrew niektórym
bezzasadnym opiniom w literaturze  do budowy kocio³a pod wezwaniem
w. Miko³aja i powstania samodzielnej parafii. wiêty Miko³aj (Sanct Niclas)
nigdy zatem do 1525 r. nie mia³ proboszcza, a tak¿e nawet so³tysa. Zamieszkiwali tê niewielk¹ wie jedynie gospodarze, ogrodnicy, karczmarze, bartnicy
i rybacy.

41 GÄDO, s. 205: Im hoeff zcu sant Nyklas: 7alte straentzen, 1 haengstfohlen von zcuior,
3 haengstfohlen von disem ior, 1 schaelgaew zo gut her ist, 12 zcugoxen, 4 kuhe, 1 staerck von
zcuior, 1 kalb von disem ior zcugelegt, 55½ scheffel korn uber winther geseet, 44 scheffel hafer
awsgesehet, 16 scheffel gersten awsgesehet, 12 schock bezcalter splyssz.
42 Ibidem: Beym Boldeyn seynd 2 schyff, 2 ancker vorwart zcu sant Nyklas; H. von Wichdorff,
op. cit., s. 126; G. Bia³uñski, Rybo³ówstwo w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich (XIVXVII w.)
ze szczególnym uwzglêdnieniem starostwa ryñskiego, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie, nr 1
(227), 2000, s. 40.
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Aneks ród³owy
1.

Rastenburg [Kêtrzyn], 18 II 1444
Wielki mistrz Konrad von Erlichshausen nadaje Wawrzyñcowi Prusowi
i jego potomkom 15 ³anów przy wiêtym Miko³aju na prawie magdeburskim
Or.: Nie znany
Kop.: Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlin-Dahlem,
Ordensfolianten, nr 97b, p. 122.
Druk: Nachtrag und Urkunden zur Geschichte der Stadt Nikolaiken, wyd.
F. Koch, Mitteilungen der Litterarischen Gesellschaft Masovia, R. 10, z. 10,
1904, nr 1, s. 224-225.
Lit.: W. Kêtrzyñski, O ludnoci polskiej w Prusiech niegdy krzy¿ackich,
Lwów 1882, s. 472; F. Koch, Zur Geschichte der Stadt Nikolaiken, Mitteilungen der Litterarischen Gesellschaft Masovia, R. 9, z. 9, 1903, s. 43; F. Koch,
Zur älteren Geschichte von Nikolaiken, w: Unsere masurische Heimat. Zum
hundertjährigen Bestehen des Kreises Sensburg, pod red. K. Templina, Sensburg 1926, s. 211; H. von Wichdorff, Beiträge zur Geschichte des Ordensschlosses Rhein und der Stadt Rhein im Kreise Lötzen in Masuren, Mitteilungen der
Literarischen Gesellschaft Masovia, R. 31, z. 31, 1926, s. 129; L. Czubiel,
T. Domaga³a, Zabytkowe orodki miejskie Warmii i Mazur, Olsztyn 1969,
s. 191; J. Judziñski, Z dziejów Miko³ajek, w: Mr¹gowo. Z dziejów miasta
i powiatu, pod red. A. Wakara, Olsztyn 1975, s. 113; H.A. Rygier, Miko³ajki
przez wieki, Miko³ajki 1995, s. 12; G. Bia³uñski, Osadnictwo regionu Wielkich
Jezior Mazurskich od XIV do pocz¹tku XVIII wieku  starostwo leckie (gi¿yckie)
i ryñskie, Olsztyn 1996, s. 36.
Wir bruder Konrad von Erlichshowsen homeister des ordens thun kunt und
offenbar bekenen allen, den disse schriffte werden vorbracht, das umb der
fleyszigen und getrouwen dinste willen, die unser lieber und getrouwer Lorenz Preusse uns und unserm orden gethan hat und noch thun sol in czukomenden czeithen, wir mit rathe wille und volbort unsir gebittiger vorleyen
und geben dem selben Llorentz Prewsse, seynen rechten eclichen erben und
nachkomlingen 15 huben bey Sancte Nicklis im gebite Reyn gelegen an
acker, wesen, weiden, welden, puschen, bruchen und streuchen bynen den
grenitzen als em die von unsern brudern seyn beweiset frey erblich und
ewicklich czu magdeborgischem rechte czu beiden kinden czu besitzen, darczu vorleyen und geben wir en die gerichte beyde gros und cleyne bynen
derselben 15 huben grenitzen alleyne obir ire lewte strassengerichte usgenommen, das wir uns herlichkeit czu richten behalden, umb welcher unser
belehenunge willen der vorgenante Llorentz seyne erben und nachkomelinge
uns und unserm orden pflichtig sollen seyn czuthun eynen redlichen dinst
mit hengist und harnisch nach disses landes gewonheit czu allen geschreen
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landweren, herfarten und reisen, nuwe hewser czu bowen, alde czu brechen
adir czu bessern, wenn wie dicke und wohin sie von uns und unsern brudern
geheissen werden. Dotzu sullen sie uns eyn crompfunt wachs und eynen
colmischen pfennig adir indes stad ffunff preusche pfenige czu bekentnisse
der herschaft und von itzlichen [nieczytelne] scheffel rocken vor das pfluckorn [nieczytelne] des heiligen bischoffstag pflichtig, [nieczytelne] geben wir
en frey ffischerey [nieczytelne] lleinem geczew usgenomen die [nieczytelne]
tisches und nicht czuvorkauffen. Des czu merer ficherheit und ewigem gedechtnisse haben wir unser ingesigel lassen anhangen dissen briff, der gegeben ist off unsirm howse Rastenborg am dinstage nach [nieczytelne] Valentini des heiligen marterers nach Cristi gebort tausent vierhundert und dor
nach im 44 jare. Geczenge seyn die ersamen und geistlichen unsir lieben in
Got bruder: Hans von Remchingen groskomthur, Siluester unser caplan,
Heinrich von Richtenberg czu Rastenburg Ditterich von Northeym czu Schoken pflegere, Helffrich von Selbold Wilhelm von Handenborn unser compan
martinus, Johannes unser schreiber und vil ander trewirdige lewte.
My brat Konrad von Erlichshausen wielki mistrz tego Zakonu czynimy wiadomym i publicznie znanym wszystkim tym którym to pismo zostanie zaniesione
(przed³o¿one), to z powodu tych gorliwych i wiernych s³u¿b chcemy, te nasz
drogi i wierny Wawrzyniec Prus nam i naszemu Zakonowi czyni³ i jeszcze
czyniæ winien w nadchodz¹cych czasach, my [zgodnie] z Rady wol¹ i zezwoleniem naszych dostojników nadajemy i dajemy (przekazujemy) temu samemu
Wawrzyñcowi Prusowi, jego prawnym wszelkim dziedzicom i nastêpcom
15 ³anów przy wiêtym Miko³aju w prokuratorii ryñskiej, po³o¿one w polach,
³¹kach, pastwiskach, lasach, gêstwinach, bagnach i krzakach, w tych granicach jak jemu te od naszych braci byæ wskazane (wykazane) wolne, dziedziczne i wieczyste na magdeburskim prawie przez obydwoje dzieci do posiadania,
do tego nadajemy i przekazujemy im te s¹dy oba wielkie i ma³e w tych samych
granicach 15 ³anów wy³¹cznie przez ich ludzi drogê s¹dow¹ podejmowaæ, przy
tym my nasze zwierzchnictwo do s¹downictwa zachowujemy, za któr¹ nasz¹
inwestyturê temu wy¿ej wymienionemu Wawrzyñcowi jego dziedzicom i nastêpcom chcemy nam i naszemu Zakonowi aby powinnoci winny byæ czynione, jedn¹ stosown¹ (nale¿n¹) s³u¿b¹ z ogierem i zbroj¹, do tych ziem zamieszkiwanych, do wszystkich zwo³anych ziem obrony [winno byæ] przyje¿d¿anie
i wyprawianie siê, do nowych zamków zbudowania, starych do burzenia albo
do polepszania, kiedy jak czêsto i dok¹d (gdzie) oni - od nas i naszych braci
polecone zostanie. Przy tym winni oni nam jeden funt kramarski (handlowy)
wosku i jednego che³miñskiego feniga albo w to miejsce 5 pruskich fenigów
jako uznanie tej [naszej] zwierzchnoci i od ka¿dego [³ana] jeden korzec ¿yta
jako daninê w naturze [na Marcina] tego wiêtego biskupa dzieñ powinnoci,
[oprócz tego wszystkiego] dajemy my im wolne rybo³ówstwo [ale tylko na
ryby] linkami wyci¹gane, po³awiane te [tylko na w³asne] sto³y i nie do sprzedawania. Do wiêkszego tego zabezpieczenia i wieczystej pamiêci my nasz¹
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pieczêæ dalimy przywieszon¹ do tego pisma, te wystawione jest na naszym
zamku Rastenburg we wtorek po w. Walentym 1444 r. wiadkami byli ci
zacni wi¹tobliwi nasi drodzy w Bogu bracia: wielki komtur Jan von Remchingen, kapelan wielkiego mistrza Sylwester, prokurator w Rastenburgu
Henryk von Richtenberg, prokurator w Szakach Dytrych von Northeym, kompan wy¿szy wielkiego mistrza Helfrich von Selbold, kompan ni¿szy wielkiego mistrza Wilhelm von Hundenborn, pisarz wielkiego mistrza Jan i wielu
innych wiernych ludzi.
2.

Ryn, 23 IV 1514
Wielki szatny i komtur ryñski Rudolf von Tippelskirchen nadaje
Janowi Nogajowi karczmarzowi w wiêtym Miko³aju karczmê
na prawie che³miñskim
Oryg.: Nie znany
Kop.: Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlin-Dahlem,
Ostpreussische Folianten, nr 333, p. 133 i nr 334, p. 106.
Druk: Nachtrag und Urkunden zur Geschichte der Stadt Nikolaiken, wyd.
F. Koch, Mitteilungen der Litterarischen Gesellschaft Masovia, R. 10, z. 10,
1904, nr 3, s. 226227.
Lit.: M. Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury
pruskiej, t³um. M. Szymañska-Jasiñska, Olsztyn 1995, s. 145; W. Kêtrzyñski,
O ludnoci polskiej w Prusiech niegdy krzy¿ackich, Lwów 1882, s. 472;
H. von Wichdorff, Beiträge zur Geschichte des Ordensschlosses Rhein und der
Stadt Rhein im Kreise Lötzen in Masuren, Mitteilungen der Literarischen
Gesellschaft Masovia, R. 31, z. 31, 1926, s. 131; O. Barkowski, Beiträge zur
Siedlungs- und Ortsgeschichte des Hauptamtes Rhein, Altpreußische Forschungen, t. 9, 1934, s. 207; G. Bia³uñski, Osadnictwo regionu Wielkich
Jezior Mazurskich od XIV do pocz¹tku XVIII wieku  starostwo leckie (gi¿yckie) i ryñskie, Olsztyn 1996, s. 7576.
Wir Rudolf von Diepoltzkirchen, oberster trapierer und comptor zum Reinn,
deudsches ordens, bekennen unnd thun kundt vor jedermenniglichen, das
wir auf seinn mannigfaltige bitte unnd ansinnen, den bescheiden Hans Nogay, kruger zu Sanct Niclaus, gegeben unnd vorlihen haben, geben, vorleihen
und vorschreiben in krafft dis briffs, ihm unnd seinen ehelichen erben und
nachkoemlingen, den krug gemelts Dorffs, negst bey der brucke auf garten
gelegen zu colmischen rechte, erblich und ewiglich zu besitzen, davon soll er,
seine eheliche nachkomlinge unnd erben geben uns und unserm orden, jar
jerlich, auff Martini, drey marg gering unnd zwoelf huner. Wir geben unnd
vorleihen ihm auch unnd seinen rechten erben, zwey morgen wiesen, auffm
Luckneinischen Ort gelegen, dieselben ohn schaden unserer wiesen, daselbst
nach seim besten wie er weis zu genissen unnd zugebrauchen, auch soll er
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und sein ehelich erben, uns unnd unserm Orden, von solchem kruge scharwerken gleich andern krugern, im gebiett und nemlich zwey pferde, mit
sambt eim wagen zu halten, denselben wagen unnd pferde, wan und wie oft
sie von uns oder unsern bruedern oder geschickten gefordert werden, unser
kleider unnd vitalie ab und zu kegen Rein zu furen vorpflicht seinn, zu
urkund haben wir unsers ampts ingesiegellunten an diesen brieff hengen
lassen, der gegeben ist, auff unsers ordens haus Reinn sontags quasimodogeniti im funfzehnhundersten unnd vierzehenden jare43, dabeey seindt gewesen die erbare unnd geistlichen unser lieben bruder, herr Hieronimus von
Poellnigen unser kellermeister zum Renn, herr Veitt Ramuch von Ramegh
unser compan, Casper Platener unser schreiber und sonst vieltreuwirdiger
leute dieser sachen gezeugenn.
My Rudolf von Tippelskirchen, wielki szatny i komtur ryñski Niemieckiego
Zakonu oznajmiamy i czynimy wiadomym dla wszystkich, to my na jego rozmaite proby i pretensje (¿¹dania) temu skromnemu Janowi Nogajowi, karczmarzowi w wiêtym Miko³aju, dalimy i przyznalimy, nadanie nadalimy
i zapisalimy na mocy tego pisma, jemu i jego ma³¿eñskim spadkobiercom
i potomkom, tê karczmê w wymienionej wsi, blisko przy tym mocie, oko³o
ogrodów po³o¿on¹, na che³miñskim prawie, dziedzicznie i wieczycie do posiadania, od tego [nadania] winien on, jego ma³¿eñscy potomkowie i spadkobiercy, dawaæ nam i naszemu Zakonowi, rokrocznie na w. Marcina, 3 lekkie
grzywny i 12 kur. My dajemy i nadajemy jemu tak¿e i jego prawnym spadkobiercom 2 morgi ³¹k w tym £ukniañskim Zak¹tku po³o¿one, te same bez szkód
[s¹] nasze ³¹ki, [dajemy je jemu] do korzystania i do u¿ywania, tak samo po
ich ulepszeniu, jak on wska¿e. Tak¿e winien on i jego ma³¿eñscy spadkobiercy,
nam i naszemu Zakonowi od tego rodzaju karczmy szarwarki, jednakowe jak
inni karczmarze z obszaru [komturstwa ryñskiego], a mianowicie 2 konie
wraz z jednym wozem do trzymania, te sam wóz i konie, kiedy i jak czêsto, oni
od nas, naszych braci albo wys³anników za¿¹dane zostanie, nasze szaty
(odzie¿) i ¿ywnoæ, z i do Rynu, przewiezienie powinnoci¹ bêdzie. Do dokumentu my naszego urzêdu pieczêæ na dole do tego pisma przywiesiæ polecilimy. To
[pismo] wystawione jest w Rynie, w zamku naszego Zakonu, w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy 1514 roku. Przy tym byli obecni ci zacni i wi¹tobliwi nasi
drodzy bracia, pan Hieronim von Pöllnigen nasz zwierzchnik piwnicy w Rynie, pan Veitt Ramuch von Ramegh nasz kompan, Kacper Platener nasz pisarz
i poza tym wielu wiernych i dostojnych ludzi, tej sprawie wiadczyli.

43 W Hausbuchu w tym przypadku  jak zauwa¿y³ Otto Barkowski (op. cit., s. 207)  data
roczna zosta³a poprawiona z 1514 na 1516.
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3.

Ryn, 29 IX 1515
Wielki szatny i komtur ryñski Rudolf von Tippelskirchen nadaje Bartkowi
karczmarzowi w wiêtym Miko³aju karczmê na prawie che³miñskim
Oryg.: Nie znany
Kop.: Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz w Berlin-Dahlem,
Ostpreussische Folianten, nr 333, p. 135 i nr 334, p. 105.
Druk: Nachtrag und Urkunden zur Geschichte der Stadt Nikolaiken, wyd.
F. Koch, Mitteilungen der Litterarischen Gesellschaft Masovia, R. 10, z. 10,
1904, nr 2, s. 225-226.
Lit.: M. Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury
pruskiej, t³um. M. Szymañska-Jasiñska, Olsztyn 1995, s. 145; H. von Wichdorff, Beiträge zur Geschichte des Ordensschlosses Rhein und der Stadt Rhein
im Kreise Lötzen in Masuren, Mitteilungen der Literarischen Gesellschaft
Masovia, R. 31, z. 31, 1926, s. 130-131; O. Barkowski, Beiträge zur Siedlungs- und Ortsgeschichte des Hauptamtes Rhein, Altpreußische Forschungen, t. 9, 1934, s. 207; G. Bia³uñski, Osadnictwo regionu Wielkich Jezior
Mazurskich od XIV do pocz¹tku XVIII wieku  starostwo leckie (gi¿yckie)
i ryñskie, Olsztyn 1996, s. 36, 75.
Wir Rudloff von Diepoltskirchen, oberster trapierer unnd comptor zum Rein,
deudsches ordens bekennen und thun kundt, vor ierdermenniglichen, das
wir auf sein mannigfaldige bitte und ansinnem dem bescheiden Barticke,
kruger zu Sanct Niclaus, gegeben unnd vorlihen haben, geben, vorleihen
unnd vorschreiben in krafft fis briefes, im unnd seinen ehelichen erben unnd
nachkoemlingen, den krug gemelts dorffs, negst bey des Nogai kruge hienauff nachm sehe gelegen, zu colmischem rechte, erblich unnd ewiglich zubesitzen, davon soll er seine eheliche nachkoemlinge und erben geben uns
unnd unserm orden, jar jarlich drei marg gering unnd zwoelf huner auff
Martini, des heiligen bischoffs tag, wir geben unnd vorleihen ihm auch und
seinen rechten erben, zwei morgen wiesen aufm Luckneinischen Ort, neben
Nogay, des krugers wiesen, gelegen dieselbigen ohn schaden, unsere wiesen,
daselbest nach seinem besten, wie er mag, zu genissen, unnd zugebrauchenn,
auch soll er unnd sein eheliche erben, uns unnd unserm ordenn von solchern
kruge, scharwerken, gleich andern krugern im dorffe, als nemlich zwey pferde, mit sambt einem wagen zu halten, denselben wagen unnd pferde, wan
unnd wie oft, sie von uns, unsere brueder oder geschckten gefordert werden,
unser kleider unnd vitalie, ab unnd zu kegem Reinn, zu furen, zu gebrauchen,
vor pflicht sein, zu urkundt haben wir unsers ampts ingesiegell unten an
diesen brieff hengen lassen, der gegeben ist uff unsers ordens hause Reinn,
am tage Michaelis, in funfzehnhundersten und funfzehnden jare.
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My Rudolf von Tippelskirchen, wielki szatny i komtur ryñski Niemieckiego
Zakonu oznajmiamy i czynimy wiadomym dla wszystkich, to my na jego rozmaite proby i pretensje (¿¹dania) temu skromnemu Bartkowi, karczmarzowi
w wiêtym Miko³aju, dalimy i przyznalimy, nadanie nadalimy i zapisalimy na mocy tego pisma, jemu i jego ma³¿eñskim spadkobiercom i potomkom,
tê karczmê w wymienionej wsi, tu¿ przy tego Nogaja karczmie, powy¿ej nad
tym jeziorem [Miko³ajskim?] po³o¿on¹, na che³miñskim prawie, dziedzicznie
i wieczycie do posiadania, od tego [nadania] winien on, jego ma³¿eñscy potomkowie i spadkobiercy, dawaæ nam i naszemu Zakonowi, rokrocznie 3 lekkie
grzywny i 12 kur na w. Marcina, tego dnia wiêtego biskupa. My dajemy
i nadajemy jemu tak¿e i jego prawnym spadkobiercom 2 morgi ³¹k w tym
£ukniañskim Zak¹tku, obok Nogaja, tego karczmarza ³¹k po³o¿one, te same
bez szkód [s¹] nasze ³¹ki, [dajemy je jemu] do u¿ytkowania i do u¿ywania, tak
samo po ich ulepszeniu, jak on wska¿e; tak¿e winien on i jego ma³¿eñscy
spadkobiercy, nam i naszemu Zakonowi od tego rodzaju karczmy szarwarki,
jednakowe jak inni karczmarze we wsi, tak mianowicie 2 konie wraz z jednym
wozem do trzymania, te sam wóz i konie, kiedy i jak czêsto, oni od nas, naszych
braci albo wys³anników za¿¹dane zostanie, nasze szaty (odzie¿) i ¿ywnoæ, z i do
Rynu, do przewiezienia, do stosowania za powinnoæ bêdzie, do dokumentu my
naszego urzêdu pieczêæ na dole do tego pisma przywiesiæ polecilimy, to [pismo]
wystawione w Rynie w zamku naszego Zakonu, w dniu w. Micha³a 1515 roku.

SUMMARY
During the reign of the Teutonic Knights, the development of Miko³ajki, a small
feudal village incorporated in 1444 under the name of Sanct Niclas, was thwarted by
the Thirteen Years War. An economic revival began only at the beginning of the 16th
century when Sanct Niclas became a rent-paying village. The efforts of Keeper of the
Wardrobe and Ryn Komtur Rudolf von Tippelskirchen contributed to increased settlement in the Teutonic Kommende of Ryn, including in Sanct Niclas. In 1507,
a Teutonic court was created in the village, and it accumulated extensive holdings by
1525. Sanct Niclas had three inns by 1517, and their number probably increased to
four by 1519. A wooden bridge was built in 1514 or earlier. The village was named
after St. Nicolas chapel, a small wooden shrine which had been erected upon its
incorporation. It remained in the care of a visiting chaplain from Ryn. Despite
unfounded claims made by some historians, the St. Nicolas church was not built and
an independent parish was not created in Sanct Niclas during the reign of the
Teutonic Order. The village did not have a parish priest or an administrator before
1525. Sanct Niclas was inhabited only by farmers, gardeners, inn keepers, bee
keepers and fishermen.
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ZESPO£Y DÓBR, DOBRA Z£O¯ONE, M£YNY
I KARCZMY ORAZ FOLWARKI PRYWATNE.
ELEMENTY KRAJOBRAZU W£ASNOCIOWEGO
PO ZAKOÑCZENIU WOJNY TRZYNASTOLETNIEJ
W PAÑSTWIE ZAKONU KRZY¯ACKIEGO
W PRUSACH
Dobra i folwarki prywatne  wprowadzenie
W odró¿nieniu od dóbr krzy¿ackich po³o¿onych na terenie domen, folwarki prywatne czêsto by³y czêci¹ wiêkszych skupisk orodków gospodarczych
ni¿ tylko pojedynczy folwark, karczma, m³yn czy te¿ nawet taki orodek jak
wie. To co ich ³¹czy³o to przede wszystkim fakt, ¿e pochodzi³y najczêciej
z by³ych terytorialno-infrastrukturalnych zasobów krzy¿ackich.
Powstaj¹ce orodki prywatne, czêciowo jako nadane przez Krzy¿aków
(na terenach nie dzia³aj¹cych gospodarczo i nie zasiedlonych, typu: wußte
Hube) lub te¿ powstaj¹ce w wyniku przywileju lokacyjnego, wystawionego
przez urzêdników krzy¿ackich jako w³adzê feudaln¹, nie jakby od nowa,
mia³y najczêciej dogodne warunki do rozwoju gospodarczo-ekonomicznego.
Stosowane bardzo czêsto dla tego typu nadañ tzw. pruskie prawo magdeburskie, by³o niew¹tpliwie o wiele bardziej korzystne dla osób, które rozwija³y
swoj¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, ni¿ te stosowane np. jeszcze przed 1440 r.
Wielkoci nadañ w obrêbie folwarków oscylowa³y najczêciej pomiêdzy 10
a 40 ³anami ziemi uprawnej z ma³ym i du¿ym prawem do s¹dzenia ch³opów
oraz z wolnizn¹.
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Rozwój zespo³u dóbr i zespo³u dóbr z folwarkiem w domenach
i innych posiad³ociach w pañstwie zakonnym
po II pokoju toruñskim
W wielu sytuacjach spo³eczno-prawnych w okresie po drugim pokoju
toruñskim rozwija³y siê na terytorium pañstwa zakonu krzy¿ackiego w Prusach dobra z³o¿one, mieszane, bêd¹ce w istocie z³o¿eniem kilku orodków
gospodarczych, które istnia³y, dzia³a³y i w jakiej czêci wspó³dzia³a³y ze sob¹
pod wzglêdem gospodarczym na tym samym terytorium. Nale¿a³y one
w zdecydowanej wiêkszoci do jednego w³aciciela, który widzia³ w nich rozszerzenie i uzupe³nienie stanu posiadania, ale równie¿ wzmocnienie swojej
dzia³alnoci gospodarczej. Czêsto taka sytuacja mia³a miejsce w przypadku
dóbr i folwarków, gdzie te drugie stawa³y siê czêci¹ rolniczej produkcji
gospodarczej dobra lub zespo³u dóbr w jednej w³asnoci maj¹tkowej.
Za czasów sprawowania urzêdu wielkomistrzowskiego przez Martina
Truschsses von Wetzhausen zosta³o wydanych wiele podobnych przywilejów.
Jednak nie tylko owe akty nadania wraz z przywilejami informuj¹ nas
o takich i podobnych dzier¿awach, nabyciach czy te¿ wynikaj¹cych z nich
powinnociach, gdy¿ podobnego rodzaju informacji dostarczaj¹ nam równie¿
listy zastawne, które s¹ dostêpne dzisiaj dla badacza tych dziejów w³anie
w pozosta³ociach ród³owych z czasów urzêdowania wymienionego wy¿ej
wielkiego mistrza1.
Z takim w³anie listem zastawnym mamy do czynienia w przypadku
dokumentu wystawionego dla Jorge Pesschina, najprawdopodobniej na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych XV stulecia. Dokument zosta³ wystawiony jako
dokument testamentarny, przeznaczony do identyfikacji, przekazania i zajêcia okrelonych w nim dóbr2. List ten poza okreleniem testatorów oraz
otrzymuj¹cego dobra po ich mierci, a tak¿e nadawcy tych dóbr, w którego do
posiadaniu by³y one wczeniej, zawiera ca³y spis miejscowoci, bêd¹cych
przedmiotem zapisu. Tak na przyk³ad pojawia siê tu kilka wsi wymienionych
z nazw w³asnych, ale równie¿ niejako dodatkowo  tak przynajmniej wynika
z treci analizowanego dokumentu  pewne elementy infrastruktury gospodarczej. Przyk³adowo, pojawia siê tu zapis o wsi Jerwken wraz z karczm¹
z rozwiniêtym zapleczem gospodarczym, bêd¹cymi w jakim sensie elementami ówczesnej infrastruktury gospodarczej, w zapisie zastawnym pojawia siê
w tej wsi równie¿ m³yn zbo¿owy, co mo¿e wskazywaæ, ¿e niektóre wsie oprócz
tradycyjnej struktury posiada³y pewne wydzielone urz¹dzenia i elementy
oddzielnie dzia³aj¹cej struktury gospodarczej, najprawdopodobniej o charakterze przetwórczym czy te¿ wytwórczym, przechowalnicznym b¹d te¿ prze1 Szczególnie obfituj¹ w nie zespo³y: Pergament Urkunden oraz Ordensfolianten, bêd¹ce
czêci¹ XX Hauptabteilung Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem.
2 Ordens Folianten, XX Hauptabteilung Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz
Berlin-Dahlem (dalej: OF) 92, k. 44v.

Zespo³y dóbr, dobra z³o¿one, m³yny i karczmy oraz folwarki prywatne...

75

chowalniczo-handlowym, co mo¿e wiadczyæ o tym, ¿e  poza orodkami
osadnictwa  istnia³a równie¿ oddzielna struktura gospodarcza3. Pojawia siê
równie¿ tutaj zapis o wsi Krzemity (Kremitten, Cramytten)4 i po³o¿onego
najprawdopodobniej niedaleko niej m³yna. St¹d te¿ mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e
zapisy maj¹tków (w tym tak¿e m³ynów i folwarków) oraz poszczególnych ich
czêci, jako infrastruktury gospodarczej, mog³y i czêsto sz³y w parze z innymi
zapisami, np. wsi, tworz¹c razem czêæ dobra.
Innym razem ten sam wielki mistrz wystawia akt nadania dla Hannsa
Clausenca; w zapisie tym otrzymuje on dobro Wikrowo (Wickerau, Wyckeraw), le¿¹ce w komturstwie pokarmiñskim i komornictwie barciañskim wraz
z siedemnastoma ³anami ziemi uprawnej. U¿yty w dokumencie zwrot: das
gut Wyckeraw mo¿e wiadczyæ, ¿e mamy tu do czynienia nie tylko ze wsi¹
i ziemi¹ przeznaczon¹ w jej obrêbie do uprawy, ale równie¿ z pewnego rodzaju infrastruktur¹ pozawiejsk¹ tworz¹c¹ owe dobro5 . Rozpatruj¹c ten zapis
od tej strony mo¿emy dojæ do wniosku, ¿e by³a to wie z dworem typu
mieszkalnego (rezydencjonalnego) dla jej w³aciciela, a zatem móg³ on s³u¿yæ
w póniejszym czasie, bior¹c pod uwagê ewentualny jego rozwój gospodarczy,
równie¿ jako dwór hodowlany (po zakupieniu zwierz¹t hodowlanych) lub te¿
dwór gromadz¹cy i przetwarzaj¹cy zbo¿e, zebrane z okolicznych pól, nale¿¹cych do tego dobra i jednoczenie wsi.
Innym zapisem, wydanym najprawdopodobniej dla Krzysztofa (Cristoffa)
Magnusa w 1476 r. (lub 1477 r.), jest podobny w brzmieniu przywilej nadaj¹cy mu wie i najprawdopodobniej równie¿ folwark w Kajnach (?) (Kainen,
Cayn(m)en) z du¿ym i ma³ym prawem s¹dzenia na wyznaczonym terytorium
wsi i najprawdopodobniej zarazem folwarku6.
Podobnie brzmi zapis z 1476 r. dla Niklasa Keisersa, który otrzyma³ od
wielkiego mistrza Heinricha von Richtenberg 7 ³anów w miejscowoci
Floßkaym (Floßhaym?). Ziemia ta zosta³a nadana Niklasowi na prawie pruskim7 . Posiad³oci 7-³anowe, co wiemy ju¿ z wczeniejszej analizy, by³y czêsto przeznaczane na za³o¿enie i prowadzenie folwarku, ewentualnie na kontynuowanie hodowli i uprawy ziemi w folwarkach ju¿ istniej¹cych, które
3 OF 92, k. 44v: [ ] vnnd ouch das dorff Jerwken mit dem kruge Im Gebitte Brandemburg
gelegen [ ]; [ ] Im dieselbigyn dorffer mole und krug in Krafft und macht dieß brreiffs [ ];
Por. J. Gancewski, Rola zamków krzy¿ackich w ziemi che³miñskiej od po³owy XIV wieku do 1454
roku, Rozprawy i Materia³y Orodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego. Edycja
wspólna Towarzystwa Naukowego i Orodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego
w Olsztynie, nr 201, Olsztyn 2001, szczególnie tabele nr 7, 8, 11, 12, 13 oraz diagram 2 na s. 48.
4 Obie wsie i inne opisywane obiekty gospodarcze znajdowa³y siê w komturstwie pokarmiñskim (brandenburskim).
5 OF 92, k. 44.
6 OF 92, k. 3, 3v. Nie mamy bezporedniego odniesienia w ródle do folwarku, ale mamy
zapis o prawach, które zosta³y mu nadane, a s¹ one takie same, jak nadawane dla w³acicieli
folwarków.
7 OF 92, k. 18v. Prawo pruskie by³o wówczas rzadko stosowane, raczej powracano do
prawa magdeburskiego, co jest widoczne w dokumentach.
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zosta³y wczeniej za³o¿one przez posiadacza feudalnego jakim by³ zakon
krzy¿acki, a póniej odsprzedane lub wydzier¿awione dla nowego u¿ytkownika lub posiadacza i zarazem u¿ytkownika. W takim razie w tej ostatniej
posiad³oci wspomniany Niklas móg³ prowadziæ prywatny folwark. Wynika
z tego, ¿e w odniesieniu do ówczesnych posiad³oci ziemskich i istniej¹cej na
ich obszarze infrastruktury z urz¹dzeniami typu folwarcznego  niekoniecznie by³y to obiekty li tylko typu folwarcznego, ale zdarza³y siê równie¿ takie,
które ³¹czy³y w sobie kilka form prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Do
takich nale¿a³y np. folwark i zarazem karczma (Krug) w Kobylej Budzie
(Kobellbude), nadane 15 lipca 1843 r. na prawie che³miñskim Balcerowi Rimikem8 przez Hansa von Tieffen, ówczesnego wielkiego szpitalnika Zakonu i
jednoczenie komtura pokarmiñskiego9, czy te¿ wie i jednoczenie dobra
Lemkiny (Lehmkühnen)10 wraz z 4 innymi dobrami, le¿¹cymi w komturstwie
ba³gijskim oraz komornictwie Zinten, znane z dokumentu zastawczego wystawionego w dniu 17 sierpnia 1521 r. dla Hansa Witicha z Królewca11.
Innym razem spotykamy w dokumencie nadawczym najprawdopodobniej dla
Hansa Colnau12 z dnia 6 czerwca 1469 r., wystawionym przez wielkiego
mistrza Heinricha Reuß von Plauen, m³yn i zarazem  le¿¹cy najprawdopodobniej obok  folwark w miejscowoci Juchowo (Hanswelde)13. Podobna
sytuacja mia³a miejsce w przypadku miejscowoci Merklaucken, która zosta³a
wymieniona w dokumencie z 7 stycznia 1468 r. By³a ona z kolei przedmiotem
nadania przez wielkiego mistrza Heinricha Reuß von Plauen, zarówno jako
wie i zarazem jako istniej¹ce tam dobro14.
Dobro (Gut)  rozwój formy i znaczenie gospodarcze.
Dobro i zespo³y dóbr. Zespo³y dóbr po³¹czonych (mieszanych)
Istnieje wiele wzmianek na temat dóbr (Gut) w badanym okresie. Mianem dobro s¹ najczêciej okrelane w dokumentach posiad³oci o wielofunkcyjnej strukturze. W sk³ad dobra mog³y wchodziæ i zapewne czêsto tak
by³o, zarówno wsie, jak i ziemie uprawne nale¿¹ce do nich, folwarki z ziemiami i ³¹kami, inne orodki i obiekty gospodarcze o strukturze bardziej rozbudowanej zarówno pod wzglêdem strukturalnym, jak i wielkoci zajmowanego
obszaru. Czêsto by³y to formy mieszane, z³o¿one z orodków o ró¿nej strukturze i o ró¿nym przeznaczeniu, a tak¿e wieloci i zró¿nicowaniu poszczególnych obiektów o charakterze stricte gospodarczym, tak jak np. wystêpuj¹ce
8

B¹d te¿ Rimiken.
Ostpreussische Folianten, XX Hauptabteilung Geheimes Staatsarchiv Preussischer
Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej: Ost. Fol.), 116, k. 155155v.
10 Ost. Fol. 116, k. 683: dorffere und güttere als nemlich Lemgkyn.
11 Ost. Fol. 116, k. 683.
12 Collnaw.
13 Ost. Fol. 308, k. 7374.
14 Ost. Fol. 323, k. 155158: [ ] Dorff Mergklackes [ ] und gutt [ ].
9
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czêsto w nich m³yny zbo¿owe. Spotykamy zatem po³¹czenia na obszarze
jednego dobra folwarku i m³yna zbo¿owego, które egzystowa³y np. przy prywatnej wsi. Widzimy równie¿ czêsto po³¹czenia wsi czynszowej i folwarku
prywatnego, b¹d te¿ innych orodków i znajduj¹cych siê na ich terenie
obiektów. Wystêpowa³y te¿ formy zbli¿one do siebie jak np. rozwiniêty
w formie karczmy z zapleczem gospodarczym, ziemi¹ uprawn¹ i np. przywilejem rzenickim protofolwark i typowy folwark. Szczególnie przy sprzyjaj¹cych warunkach gospodarczo-terytorialnych spotykamy po³¹czenie powy¿szych form organizacji gospodarczej15. Tak by³o w przypadku orodka
gospodarczego w miejscowoci Siedlisko w okrêgu braniewskim (Einsiedel)16.
Ju¿ w XIV w. widaæ tu du¿e zamierzenia budowlane, które z jednej strony
mia³y powiêkszyæ folwark krzy¿acki, a z drugiej sprostaæ, pod wzglêdem
miejsca, ci¹gle rosn¹cemu zapotrzebowaniu przeje¿d¿aj¹cych i zatrzymuj¹cych siê tam goci-kupców17. Swoj¹ dychotomiczn¹ rolê ten gospodarczy orodek odgrywa³ równie¿ po zakoñczeniu wojny trzynastoletniej. Tak wiêc
11 wrzenia 1470 r. miejscowy posiadacz ziemski Michael Marquardt otrzymuje nadaniem od komtura ba³gijskiego Siegfrieda Flacha von Schwarzburg
dodatkowo ponad 1 ³an ziemi uprawnej na klasycznych warunkach prawa
magdeburskiego. Tym samym przywilejem komtur zezwala Michaelowi na
wystawienie (odnowienie przywileju posiadania?) karczmy z rozwiniêtym zapleczem gospodarczym (ze wzglêdu na otrzyman¹ w nim ziemiê), najprawdopodobniej w miejscu dawnego granicznego gociñca krzy¿ackiego. w celu
prowadzenia w nim równie¿ sprzeda¿y: czego by tam tylko chcia³18, czyli
tak¿e w³asnych produktów, pochodz¹cych np. z hodowli w swoim folwarku.
Widaæ zatem, i¿ owe karczmy (przynajmniej niektóre), by³y tak¿e orodkami
gospodarczymi i handlowymi w po³¹czonych zespo³ach dóbr.
Czêsto zespo³y znajdowa³y siê w posiadaniu tego samego w³aciciela.
Czasami te¿ widzimy proces przechodzenia od orodka monokulturowego
(jednego typu) do posiad³oci o cechach kompleksu gospodarczego typu dobro
(Gut). Tak by³o np. z orodkami gospodarczymi w miejscowoci Lehmkühnen.
Jest tam widoczny folwark, potwierdzony w ród³ach 3 marca 1493 r.19, oraz
15 E. J. Guttzeit, Der Ordenshof und Grenzkrug Einsiedel, Beihefte zum Jahrbuch der
Albertus Universität zu Königsberg, Bd. 4, 1967, s. 189201. Autor w sposób klarowny pokazuje, ¿e jeden i ten sam orodek gospodarczy by³ zarówno folwarkiem, jak i nadgranicznym
gociñcem krzy¿ackim; por. Anna Marciniak-Kajzer, Nieznany prywatny zamek na pograniczu
krzy¿acko-mazowieckim, [w:] XV Sesja Pomorzoznawcza. Materia³y z konferencji 30 listopada
 2 grudnia 2005 roku, pod red. Gra¿yny Nawrolskiej, Elbl¹g 2007, s. 320, gdzie autorka
zak³ada, jak siê wydaje s³usznie, tezê o nie tylko obronnym i rezydencjonalnym przeznaczeniu
prywatnego zamku w Narzymiu (Wildenau). Jego umiejscowienie w rejonie bardzo wa¿nym pod
wzglêdem gospodarczym ze wzglêdu na biegn¹ce têdy szlaki handlowe, pozwala uwa¿aæ ow¹
budowlê równie¿ jako orodek centralny (zarz¹dzaj¹cy) dla dzia³aj¹cych w pobli¿u folwarków.
16 Ibidem.
17 Das Marienburger Tresslerbuch der Jahre 13991409, hrsg. v. F. Joachim, Königsberg
1896 (dalej: MTrB), s. 245.
18 A. Rogge, Das Amt Balga, Altpreußische Monatsschrift, Bd. 6, 1869, s. 489.
19 Ost. Fol., nr 116, k. 482v.
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8 i 13 lipca 1515 r.20, a tak¿e 12 lipca 1520 r.21 i 17 sierpnia 1521 r. W tym
ostatnim przypadku mamy ju¿ jednak do czynienia zarówno ze wsi¹ pod
powy¿sz¹ nazw¹, jak i z funkcjonuj¹cym na jej terenie dobrem, z folwarkiem
w jego obrêbie22. Hans zu Witting otrzyma³ od wielkiego mistrza Albrechta
Hohenzollerna von Ansbach posiad³oæ Lehmkühnen, a wraz z jej otrzymaniem zosta³y mu zapisane inne wsie i dobra23, w tym tak¿e dobro Leumbergk, wszystkie w komturstwie ba³gijskim. W ten sposób posiad³oæ monokulturowa w postaci folwarku z bogatym zapleczem ziemskim i byæ mo¿e
rozwijaj¹cym siê wokó³ osadnictwem ch³opskim (co da³o póniej pocz¹tek
wsi) z pocz¹tkiem lat 90. XV stulecia przekszta³ca siê w zespó³ orodków
gospodarczych (dóbr), skupionych w rêkach jednego w³aciciela.
Podobna sytuacja mia³a miejsce w przypadku dobra Dirka Greuenrade
w okrêgu Weckenrade. Wczeniej, bo 17 czerwca 1520 r. oraz 7 wrzenia 1521 r.
mo¿emy stwierdziæ istnienie posiad³oci monokulturowej o charakterze folwarku, ¿eby póniej w 1523 r. zaobserwowaæ na tym samym obszarze wystêpowanie szeregu orodków gospodarczych w postaci po³¹czonego dobra24.
Wielokrotnie spotykamy te¿ pojedyncze dobra, które ju¿ od pocz¹tku
swojego istnienia mia³y charakter bardziej orodka scentralizowanego, ni¿
kompleksu ró¿nych orodków gospodarczych. Tu mo¿na wspomnieæ o takich
dobrach jak: Barciany (Barten)25, £¹czno (Wiese)26, Stolno (Stollen)27, ¯o³êdno
(Gillwalde)28, Mojtyny (Moythienen)29, M³ynowo30 (?) (Mühling)31, Dagwitten32, Sportyny (Sportehnen)33, Dzier¿¹tnik (Hartels)34, Rodele (Rodehlen)35.
Nastêpowa³ te¿ równolegle i sukcesywnie proces rozwoju ju¿ istniej¹cych
i bêd¹cych w rêkach prywatnych dóbr jako kompleksów gospodarczych,
w tym przypadku ziemsko-produkcyjnych, czyli w du¿ej mierze równie¿ folwarcznych. Najczêciej by³y to dobra, które funkcjonowa³y ju¿ na prawie
che³miñskim, a dalsze nadania by³y b¹d na tym prawie, b¹d na prawie
magdeburskim. W tym pierwszym przypadku (a wiêc kontynuacji nadañ na
prawie che³miñskim) istnieje zapis o nadaniu przez wielkiego mistrza Marti20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1471 r.,
34
35

Ost. Fol., nr 116, k. 482v, 483v.
Ost. Fol., nr 141, k. 426427.
Ost. Fol., nr 116, k. 683.
Ost. Fol., nr 116, k. 683: dorffere und guttere.
Ost. Fol., nr 348, k. 63v, 64v65.
Ost. Fol., nr 122, k. 230230v. Wzmianka z 01.02.1467 r.
Ost. Fol., nr 122, k. 8384. Wzmianka pochodzi z 11.06.1495 r.
Ost. Fol., nr 122, k. 143143v. Wzmianka pochodzi z 07.07.1521 r.
Ost. Fol., nr 123, k. 26v27. Wzmianka pochodzi z 13.12.1476 r.
Ost. Fol., nr 126, k. 16v. Wzmianka pochodzi najprawdopodobniej z 1468 r.
W okrêgu mr¹gowskim (ewentualnie Wólka M³ynowska).
Ost. Fol., nr 178/1, k. 8688. Wzmianka pochodzi z 19.01.1477 r.
Ost. Fol., nr 156, k. 263v264. Wzmianka pochodzi z 10.08.1498 r.
Ost. Fol., nr 298, k. 204204v (nowa numeracja 232232v). Wzmianka pochodzi z koñca
najprawdopodobniej z listopada.
Ost. Fol., nr 322 , k. 198199; 441444. Wzmianka pochodzi z 29.09.1518 r.
Ost. Fol., nr 395 , k. 9999v. Wzmianka pochodzi z 04.11.1504 r.
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na Truchsses von Wetzhausen w 1482 r. Hansowi Bircksen w miejscowoci
Marienfelde, w komturstwie ostródzkim, jak mo¿na przypuszczaæ, nastêpnych 60 ³anów ziemi na wspomnianym prawie, do ju¿ posiadanego przez
niego wczeniej dobra36. Dla tych, które by³y zmieniane, wraz z nowymi
nadaniami, na prawo magdeburskie, nale¿a³o m.in. nadanie 15 listopada
1471 r. przez Witha von Giech, wielkiego szpitalnika i jednoczenie komtura
pokarmiñskiego dobra w miejscowoci Schollen w komturstwie pokarmiñskim, komornictwie gi¿yckim, dla Litwina Stenzla. Dobro mia³o 15 ³anów
wielkoci37. Innym razem With von Giech wydzier¿awia w dniu 25 lipca 1473 r.
Nicklowi Luplitzowi 10, 5 rade³ ziemi w miejscowoci Glabothin w komturstwie pokarmiñskim na prawie magdeburskim w celu dalszego prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej38. Natomiast 30 stycznia 1474 r. wielki mistrz Heinrich Reffle von Richtenberg zapisuje na zamku w Królewcu niejakiemu
Hansowi dobro Deutsch Kemmerer z 13 ³anami ziemi na prawie magdeburskim39. 11 grudnia 1493 r. wielki szpitalnik i zarazem komtur pokarmiñski
Melchior von Schwansdorf nadaje w wieczne posiadanie Hansowi Bremserowi 7 rade³40 ziemi z po³ow¹ karczmy w miejscowoci Krücken, a ponadto
7 dalszych rade³ po³o¿onych przy miejscowoci Lebain w komturstwie pokarmiñskim41. Jest to kolejny dowód, wiadcz¹cy o doæ czêstym wystêpowaniu
dzia³alnoci gospodarczej ³¹czonej (mieszanej). Uprawa roli i hodowla zwierz¹t gospodarskich umo¿liwia³a sprzeda¿ w³asnych dañ miêsnych w karczmie, lub te¿ s³u¿y³a  za porednictwem miejsca (w jakim znajdowa³a siê
karczma), dalszemu obrotowi handlowemu (sprzeda¿ zbo¿a lub innych produktów wytworzonych w miejscowym folwarku). Wreszcie wielki mistrz Albrecht Hohenzollern nadaje 3 maja 1520 r. na wieczne posiadanie Casparowi
Nenningerowi dobro Görgehen z area³em 12 ³anów ziemi uprawnej oraz do
tego jeszcze dobro Merten.
Podstawy prawne nadañ i funkcjonowania folwarków
w zespo³ach dóbr i obiektów gospodarczych na ich terenie
W dniu 29 czerwca 1433 r. wielki mistrz Paul von Rusdorf zapisa³ na
w³asnoæ Mathiasowi von Wendekeym ponad 21 ³anów ziemi na miejscu
zwanym Feldmark nieopodal miejscowoci Podewitten w okrêgu welawskim.
Jest to jeden z pierwszych przypadków zastosowania transakcji sprzeda¿ykupna w odniesieniu do tego typu posiad³oci, le¿¹cych na terytorium pañstwa zakonu krzy¿ackiego w Prusach. W tym dokumencie doskonale widaæ
36 Archiwum Pañstwowe w Olsztynie (dalej: APO), Etats Ministerium (dalej: EM) VIII,
nr 45, k. 8.
37 APO, EM VII/ II/ 12, nr 22.
38 APO, EM VII/ II/ 13, nr 2830, k. 1.
39 APO, EM VII/ II/ 18, nr 2.
40 1 Hack(e) = 12,531 ha (wed³ug miary stosowanej w komturstwie królewieckim).
41 APO, EM VII/ II/ 19, nr 16, k. 1.
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mechanizm stosowanych póniej w pañstwie krzy¿ackim zasad prawnych
u¿ytkowania ziem i dóbr nadanych przez zakon, które wczeniej nale¿a³y do
Krzy¿aków. Otó¿ by³y to nadania na prawie magdeburskim. Przewidywa³o
ono zazwyczaj dla osoby, która otrzymywa³a nadanie, zezwolenie na wykonywanie du¿ego i ma³ego prawa s¹dowego (Gerichtsbarkeit) na otrzymanych
ziemiach. W przypadku omawianego dokumentu z 1433 r. oprócz tzw.
Straßengericht otrzymuj¹cy nadanie by³ zobowi¹zany do s³u¿by konnej
w zbroi (Dienst mit Pferd und Harnisch) oraz do uiszczania corocznego czynszu w dniu w. Marcina (11 listopada), najczêciej w niezmiennej wysokoci
1 feniga che³miñskiego (a raczej koloñskiego) lub zamiennie 5 fenigów pruskich. Do tego czêsto stosowano równie¿ jako dodatkowe zobowi¹zanie daninê
w naturze w okrelonej wysokoci, najczêciej 1 pó³korca pszenicy i 1 pó³korca
¿yta, jako op³aty p³u¿nej42. Powy¿szy model prawny funkcjonowania dóbr
(w tym te¿ folwarków i tzw. protofolwarków) by³ stosowany przez Krzy¿aków
równie¿ po zakoñczeniu wojny trzynastoletniej.
W dniu 5 sierpnia 1471 r. wielki mistrz Heinrich Reffle von Richtenberg
nadaje Heinzowi Mentalerowi folwark Huntenau wraz z 6 ³anami ziemi oraz
czêæ karczmy wraz z wsi¹ Tharaw z 7 ³anami ziemi na prawie magdeburskim. W ten sposób owemu Hansowi stworzono podstawy do posiadania
ziemi i jej uprawy jak i prowadzenia dochodowego interesu w postaci dzia³alnoci gospodarczej, a mianowicie karczmy (z ziemi¹ w tzw. protofolwarku)43.
Na tym samym prawie nadano równie¿ folwarki, dobra i inne maj¹tki m.in.
dla Otto Starwffena  7 ³anów w Kynnewange w 1477 r.44, Anzelma von
Tettau45  14 ³anów w dniu 26 stycznia 1481 r. w Worczykeym46. Nastêpny
wielki mistrz Martin Truchsses von Wetzhausen zastawia dalsze dobra Anzelmowi i Hansowi von Tettau w miejscowoci Pobitten w dniu 5 lipca 1480 r.47
Natomiast Fridrich i Hans Lyndenaw w 1478 r. otrzymuj¹ 6 ³anów ziemi
i 1 ³an lasu w 1478 r. w Fucholz48 i wiele innych jeszcze nadañ  wszystko to
na prawie magdeburskim. Wielokrotnie dochodzi³o równie¿ do odnowienia
przez kolejnych wielkich mistrzów przywileju nadania ziemi i nieruchomoci
dokumentem, w zmieniaj¹cym zapis z prawa che³miñskiego na prawo mag42 Pergament Urkunden, XX Hauptabteilung Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem (dalej: Perg. Urk.)., XXXIV, nr 166, k. 1: Der HM Paul von Rusdorf
verschreibt dem Matthes von Wendekeym erblich 21 Hufen und 12 Morgen auf der Feldmark von
Podewitten (Kr. Wehlau) zu magdeburgischem Recht, dazu die hohe und niedere Gerichtsbarkeit
außer dem Straßengericht, 60 Mark gewöhnlicher preußischer Münze Wergeld gegen die Verpflichtung zu 1 Dienst mit Pferd und Harnisch, 1 Krampfund Wachs, 1 kulmischem Pfennig oder
anstatt dessen 5 preußischen Pfennigen, 1 Scheffel Weizen und 1 Scheffel Rogen für Pflugkorn zu
Martini.
43 OF 92, k. 20, 20v; na temat protofolwarku zob. J. Gancewski, Folwarki pañstwa zakonu
krzy¿ackiego w Prusach, Olsztyn 2012, passim.
44 OF 92, k. 38.
45 Tettaw.
46 OF 92, k. 39, 39v.
47 OF 92, k. 41.
48 OF 92, k. 62v, 63.
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deburskie. Z tak¹ sytuacj¹ mamy do czynienia w przypadku Zygmunta von
Eylaw49, któremu w 1481 r. odnowiono dokument nadania dobra z karczm¹
i folwarkiem, obejmuj¹cym 40 ³anów ziemi w miejscowoci Triatugkheim.
Wczeniej ten kompleks dóbr dzia³a³ na prawie che³miñskim50.
Jednak omawiane nadania odbywa³y siê nie tylko na prawie magdeburskim51. Spotykamy równie¿, chocia¿ rzadko, nadania na prawie pruskim.
Przyk³adowo, 28 marca 1473 r. With von Giech, wielki szpitalnik i komtur
pokarmiñski, wydzier¿awi³ Austynowi Ratmanowi 5 rade³ ziemi w wieczyste
u¿ytkowanie w miejscowoci Globotin, w³anie na prawie pruskim, najprawdopodobniej w celu powiêkszenia jego dobra52. W okresie sprawowania urzêdu wielkomistrzowskiego przez Martina Truchsess von Wetzhausen spotykamy kilka nadañ na tym prawie. I tak Greger53 Sleycher otrzyma³ dwa ³any
ziemi (najprawdopodobniej w latach 14771489) w obrêbie dobra Ayssel
w komturstwie królewieckim, na obszarze komornictwa rudawskiego, w³anie na prawie pruskim54. Podobnie dobro Pomaudau z 4 ³anami ziemi,
przekazane do u¿ytkowania Paulowi Hermanowi  wed³ug zapisu w dokumencie  mia³o byæ zagospodarowywane na zasadach prawa pruskiego55.
Karczmy z rozwiniêtym zapleczem gospodarczym w postaci hodowli
i ziem uprawnych. Rozwój formy i znaczenie gospodarcze.
Protofolwark jako karczma z rozwiniêtym zapleczem gospodarczym
 forma przejciowa czy te¿ koñcowa i przekszta³cona?
Dok³adnie rzecz ujmuj¹c mamy do czynienia z form¹ prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w postaci karczmy56. Centralnym miejscem takiego
orodka, okrelanego w dokumentach s³owem Krug, pozostawa³a  nie tylko
w badanym okresie  karczma, jako miejsce zarówno spo¿ywania posi³ków,
wówczas przede wszystkim przez cz³onków karawan kupieckich, ale te¿ miejsce ich odpoczynku i wymiany koni. Porednio karczma stawa³a siê równie¿
miejscem wymiany towarowej miêdzy kupcami, którzy nierzadko p³acili jej
w³acicielowi towarem za jego us³ugi. Tak wygl¹da³a pierwotnie rola karczmy w znacznie szerszym zastosowaniu, ni¿ mog³oby siê nam wydawaæ wspó³czenie. Zastanówmy siê teraz, jak wygl¹da³ problem zaopatrzenia owych
49

Eylano?
OF 92, k. 90v: [ ] er sich vorendert habe alle seine kolmische guttere also [?] Triatugkheim mit dem hoff vnnd dem krug das de innhelt xl huben vnd vi huben zu Thomeßdorf, [ ] ine
sollche colmische gutt zu magdeburgisschem rechte vnd zu beyd[en] konnen und sschreibn [ ].
51 Por. G. Bia³uñski, Kolonizacja Wielkiej Puszczy (do 1568 roku)  starostwapiskie, e³ckie,
straduñskie, zelkowskie i wêgoborskie (wêgorzewskie), Rozprawy i Materia³y Orodka Badañ
Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie, nr 204, Olsztyn 2002, np. s. 47 i nn.
52 APO, EM., sygn. VII/ II/ 13, nr 31.
53 Greg?
54 OF 92, k. 70v: [ ] zu prewsschem rechte [ ].
55 OF 92, k. 70v:
56 W dok³adnym t³umaczeniu na jêzyk polski.
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karczm w artyku³y spo¿ywcze, a jeszcze bardziej  systematycznoæ tego
dzia³ania. O ile mo¿emy sobie wyobraziæ drobn¹ hodowlê zwierz¹t przyzagrodowych, to trzeba jednak mieæ wiadomoæ, ¿e nie zawsze by³a to hodowla w pe³ni wystarczaj¹ca. Sta³e i du¿e zapotrzebowanie w karczmach zarówno na produkty pochodzenia zwierzêcego, jak i na produkty rolinne rodzi³o
problemy natury technicznej  sk¹d braæ owe produkty w sposób zgodny
z zapotrzebowaniem, systematyczny, ale równie¿ op³acalny dla posiadacza
karczmy, a wiêc nie przysparzaj¹cy problemów odleg³oci od miejsca docelowego, jakim by³ ów Krug. Rodzi³o to potrzebê doprowadzenia do takiego
stanu rzeczy, aby w³aciciel karczmy by³ z jednej strony producentem, a z drugiej  sprzedawc¹ w³asnych produktów. W zwi¹zku z tym w³aciciele karczm
otrzymywali w wielu wypadkach zezwolenia od urzêdników krzy¿ackich na
ubój hodowanego przez siebie byd³a czy te¿ wiñ57, za co Zakon pobiera³
 najczêciej dodatkowe  op³aty w wysokoci okrelanej ka¿dorazowo
w przywilejach i zezwoleniach, wydawanych specjalnie w tym celu58. Stawa³o siê to tak¿e coraz bardziej op³acalne dla samego zakonu krzy¿ackiego,
który coraz czêciej musia³, szczególnie w opisywanym okresie, liczyæ siê ze
s³abymi wp³ywami do kasy centralnej, a tak¿e móg³, a po wojnie trzynastoletniej równie¿ chcia³, wykorzystywaæ jednoczenie karczmarzy równie¿ pod
wzglêdem wojskowym, na zasadach przede wszystkim okrelonych w prawie
che³miñskim59. Z drugiej za strony dowodzi to równie¿ istnienia w tamtym
czasie rozbudowanej dzia³alnoci gospodarczej wród tej grupy spo³ecznej
i wskazuje, ¿e czêsto karczmy by³y nie tylko miejscem wyszynku piwa
i serwowania dañ, ale tak¿e (w ich posiad³ociach ziemskich) prowadzi³y
dzia³alnoæ typu folwarcznego.
Przyk³adowo Hans z komornictwa pruskoi³awskiego otrzyma³ w 1473 r.
prawo do prowadzenia karczmy z wynikaj¹cymi z tego obowi¹zkami na zasadach prawa che³miñskiego60, podobnie Simon z miejscowoci Underwangen61. Tak¿e inni karczmarze s³u¿yli  podobnie jak posiadacze dóbr, lokowanych lub odnawianych wówczas na prawie magdeburskim  w zbroi
i konno62. Coraz wiêcej karczmarzy zaczê³o zatem koncentrowaæ w swoich
rêkach  oprócz karczmy lub te¿ wielu karczm  równie¿ posiad³oci ziemskie, dobra, w tym folwarki oraz inne nieruchomoci, które mog³y, po pierwsze, byæ ród³em dodatkowego dochodu, ale umo¿liwia³y tak¿e powi¹zanie ich
57

Ost. Fol., nr 119, k. 22; G. Bia³uñski, Przemiany..., s. 182.
G. Bia³uñski, Przemiany spo³eczno-ludnociowe po³udniowo-wschodnich obszarów Prus
Krzy¿ackich i Ksi¹¿êcych (do 1568 roku), Rozprawy i Materia³y Orodka Badañ Naukowych im.
Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie, nr 195, Olsztyn 2001, s. 182.
59 Zob. G. Bia³uñski, Przemiany..., s. 179184.
60 Ost. Fol., nr 116, k. 149.
61 Ost. Fol., nr 116, k. 153, 157v158.
62 Ost. Fol., nr 120, k. 116: Wzmianka dotyczy Hansa Falkenheyna, który otrzyma³ wówczas od zakonu dwie wsie i s³u¿y³ z tych posiad³oci: uff richtige plathe dienst mith hengst und
harnisch.
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z g³ówn¹ dzia³alnoci¹, jak¹ by³o prowadzenie karczmy. Tak by³o np. w przypadku Hansa, karczmarza z miejscowoci Siebenbrucken w komturstwie królewieckim, komornictwie Waldau63. Naby³ on w dniu 10 marca 1466 r. od
Hansa Rebecke 3 ³any lasu64. Prawdopodobnie uczyni³ to z zamiarem za³o¿enia tam m.in. pasieki. By³ to jednak tylko pocz¹tek procesu, który szczególnie rozwin¹³ siê w latach 80. i 90. XV w.
Szczególnie w okresie po zakoñczeniu wojny trzynastoletniej z Polsk¹,
zakon  o czym by³a ju¿ mowa  musia³ i potrzebowa³ dokonywaæ licznych
zmian natury cywilno-prawnej, organizacyjnej i finansowej, ze wzglêdu na
ogólne zmiany w swoim pañstwie, a tak¿e na istniej¹ce tendencje w gospodarce nie tylko tego regionu, ale tak¿e w innych czêciach ówczesnej Europy.
Z jednej strony by³ to wyraz ogólnego d¹¿enia do przeprowadzania prywatyzacji maj¹tków oraz zwiêkszenia dziêki temu sprawnoci zarz¹dzania nimi,
a z drugiej  zapewnienia sobie sta³ych, okrelonych wp³ywów do kasy centralnej. By³o to zwi¹zane tak¿e z koniecznoci¹ zasiedlenia pustek, które
pojawi³y siê wraz z wyniszczaj¹cymi dzia³aniami wojennymi.
W zwi¹zku z tym starano siê pozyskiwaæ osoby chêtne do wydzier¿awienia lub do kupna maj¹tków. Mia³y to byæ takie osoby, które mog³y z jednej
strony sprostaæ stawianym im zobowi¹zaniom administracyjno-finansowym,
a z drugiej strony, osoby, które mog³y zagwarantowaæ rozwój otrzymanych
maj¹tków i istniej¹cej w nich infrastruktury gospodarczej.
W takiej sytuacji zaczê³y powstawaæ dobra o mieszanej i tym samym
niejednoznacznej strukturze organizacyjno-gospodarczej. Dla naszych potrzeb
formy te bêdziemy nazywaæ protofolwarkami, czyli takimi za³o¿eniami gospodarczymi, które nie s¹ do koñca zorganizowane w folwark, a z drugiej strony
s¹ bardziej rozwiniête, zarówno pod wzglêdem struktury jak i organizacji,
przede wszystkim gospodarczej, ni¿ to mia³o miejsce w organizacyjnych formach monotypowych, takich jak m³yny, karczmy, stawy hodowlane, barcie itp.
Mieszane struktury organizacyjno-gospodarcze powstawa³y w dwojaki
sposób. Po pierwsze, poprzez dobieranie (dokupowanie) przez w³aciciela
ju¿ jednego monotypowego obiektu innego, o podobnej lub innej dzia³alnoci
gospodarczej i ³¹czenie ich w kompleksy dóbr65, lub te¿ dzier¿awê lub doku63

Obecnie Ni¿owe w obwodzie kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.
Perg. Urk., XXXIV, nr 92.
65 Np. Perg. Urk., XXVIII, Nr 50, k. 1 z 10.09.1472 r. kiedy to na podstawie przywileju
karczmarz Paul z Grebieten otrzymuje 2 ³any ziemi, najprawdopodobniej do rozszerzenia ju¿
prowadzonej wczeniej dzia³alnoci gospodarczej w oparciu o nieokrelon¹ bli¿ej infrastrukturê
i w³asn¹ hodowlê wiñ; Perg. Urk., 93 [XCIII], Nr 58, k. 1 z 12.06.1486 r. Wielki mistrz Martin
Truchsess von Wetzhausen zapisuje wówczas Guntherowi von Hohendorff 10 ³anów ziemi
w miejscowoci Klein-Poetlawken oraz dalsze 2 ³any ziemi z posiad³oci swojego folwarku
w Kloschenen, tym samym rozszerzaj¹c jego dzia³alnoæ gospodarcz¹ na inne terytoria; Perg.
Urk., XXXI, Nr 80, k. 1 z 18.01.1487 r. kiedy to wspomniany wielki mistrz wydzier¿awia
Michaelowi Kolerowi oprócz karczmy, ogrodu chmielowego i ³¹k, tak¿e 3 czêæ z dobra Zewmen,
tym samym umo¿liwiaj¹c powstanie podstaw kompleksu gospodarczego w postaci rzeczonej karczmy i wymienionego dobra, lub te¿: Perg. Urk., XXXIV, Nr 122, k. 1 z 13.12.1497 r.
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pienie innej czêci infrastruktury gospodarczej na terenie pañstwa krzy¿ackiego w Prusach66. Rozwój dóbr wymaga³ od administracji krzy¿ackiej odpowiedniego, lecz zmienionego podejcia do spraw maj¹tku nieruchomego,
a przede wszystkim w³asnoci ziemi. Coraz czêciej maj¹tki ziemskie, w tym
ich infrastruktura w postaci dóbr, folwarków i innych jej sk³adników, przekszta³ca³a siê w kompleksy ziemsko-gospodarcze. Na przyk³ad w 1494 r.
Andreas Hermann kupi³ folwark, który wczeniej nale¿a³ do niejakiego Ulricha. W tym samym czasie zakupi³ czêæ wsi Düsterwalde oraz nieco póniej
jeszcze karczmê z zapleczem gospodarczym wraz z dzia³aj¹cym nieopodal
browarem. Uzyska³ przy tym zezwolenie na wyszynk piwa67. W ten sposób
nie tylko powiêkszy³ swój maj¹tek, ale równie¿ zró¿nicowa³ produkcjê
i zwiêkszy³ mo¿liwoæ uzyskania dochodu. Niejaki Brosius Kalnein z kolei
posiada³ dwie wsie, ale nie posiada³ przy tym ¿adnego folwarku. Póniej
naby³ jeszcze jedn¹ wie, a kilkanacie lat póniej le¿¹cy przy niej folwark
Luxneinen68.
Zatem takim najprostszym i najprawdopodobniej najczêciej spotykanym
sposobem swoistego rozwoju swojej dzia³alnoci gospodarczej oraz zarazem
powiêkszenia maj¹tku, by³o nabywanie (ró¿nymi drogami prawno-cywilnymi)
ziemi i do³¹czanie jej do posiadanego ju¿ dobra lub prowadzonej dzia³alnoci
gospodarczej. Tak czêsto bywa³o wród karczmarzy. Jak s³usznie zauwa¿a
G. Bia³uñski, karczmarze bardzo czêsto posiadali dodatkowe dobra w postaci
ziemi uprawnej i ³¹k69. Stosowali przy tym prosty mechanizm u³atwieñ gospodarczych i kompensaty zobowi¹zañ70. W zamian za zezwolenie na sprzeda¿ w³asnych produktów, np. miodu czy te¿ chleba jak równie¿ wyszynk piwa
Tego dnia Wilhelm graf von Isenburg, wielki komtur i namiestnik wielkiego mistrza na zamku
w Schaaken, wydzier¿awia Niclasowi i Peterowi von Sassen folwark w Sproden (Sprittlaucken)
z 7 ³anami ziemi i jeszcze 4 ³anami (dodatkowymi ponad miarê), który graniczy m.in. z folwarkiem Sperlings. Zosta³ tu równie¿ wymieniony folwark Tatters z 7 ³anami ziemi. Jest to doskona³y przyk³ad ilustruj¹cy mo¿liwoæ powstania i istnienia (bior¹c pod uwagê chocia¿by dwa
pierwsze folwarki) podstaw do istnienia z³o¿onego dobra.
66 Perg. Urk., XXXVII, Nr 39, k. 1, z 21.04.1488 r. kiedy to wielki mistrz Martin Truchsess von Wetzhausen odnawia na probê Hansa von Weyher dokument, wystawiony uprzednio
przez namiestnika wielkiego mistrza Heinricha Reuß von Plauen w dniu 16.08.1468 r., dotycz¹cy przed³u¿enia dzier¿awy folwarku Wohnsdorf z wsiami (folwarcznymi?) Herrendorf
i Schönwalde na prawie magdeburskim, który by³ wczeniej wydzier¿awiony na prawie che³miñskim; Perg. Urk., 93, Nr 72. k.1, z 1.03.1522 r. Tym przywilejem wielki mistrz Albrecht
Hohenzollern von Ansbach wydzier¿awia Stefanowi Hobberer folwark Nowy Dwór z 4 ³anami
i do tego 13 rad³ami ziemi na polu Kaynkaymen w komornictwie Waldau.
67 Ost. Fol., nr 141, k. 167168.
68 Ost. Fol., nr 157, k. 39.
69 G. Bia³uñski, Przemiany..., s. 179.
70 Mechanizm ten by³ znany wczeniej, chocia¿ w innej uproszczonej formie, np. zezwoleñ
na wywóz zbo¿a lub produkcjê i sprzeda¿ m¹ki i stosowany w pañstwie zakonnym ju¿ od
pocz¹tku XV w.. Pisa³ o tym Z. H. Nowak, omawiaj¹c zezwolenia wielkiego mistrza na wywóz
zbo¿a z Prus. Wówczas jednak by³o o wiele trudniej otrzymaæ takie zezwolenie. By³o one
udzielane raczej poplecznikom Zakonu i jego bliskim wspó³pracownikom, nie za na zasadzie
op³acalnoci gospodarczej i liczenia na ewentualny zysk z jego wydania.
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musieli p³aciæ czynsz. Karczmarze, a czasami i m³ynarze (prowadzili wówczas w Prusach czêsto spotykane monotypowe orodki gospodarcze) otrzymywali równie¿ dodatkowo ziemiê. Mogli zatem prowadziæ  oprócz podstawowej
 równie¿ dodatkow¹ lub równoleg³¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, zwiêkszaj¹c¹ ich
dochody, a przede wszystkim w³asne mo¿liwoci produkcyjne, a poprzez to
równie¿ tzw. samowystarczalnoæ jeli chodzi o produkty pochodzenia rolniczego (zarówno rolinnego, jak i zwierzêcego).
Obserwujemy zatem po wojnie trzynastoletniej dwa równoleg³e procesy.
Z jednej strony widoczny jest proces tworzenia dóbr ³¹czonych w postaci
kompleksów gospodarczych z wykorzystaniem ju¿ istniej¹cych folwarków,
a z drugiej strony proces zwiêkszania mo¿liwoci gospodarczych poszczególnych w³acicieli i dzier¿awców poprzez tworzenie typów wielofunkcyjnych,
takich jak karczmy z ziemi¹ i samowystarczalnym zapleczem gospodarczym
(folwarcznym).
Jak widaæ, czêsto prywatni w³aciciele posiadali nadane folwarki jako
czêæ wiêkszych dóbr, zarówno w uk³adzie z wsi¹, m³ynem czy te¿ formami
porednimi, takimi jak np. karczmy z ziemi¹ i w³asn¹ hodowl¹ zwierz¹t
gospodarskich, które stanowi³y orodki samowystarczalne. Nie chodzi przy
tym o wskazywanie poredniego elementu w ewolucji i dochodzeniu takich
karczm z rozwiniêtym zapleczem gospodarczym do formy folwarku, gdy¿
orodki te nie stanowi³y formy ewolucyjnej, a jedynie organizacyjn¹. Niew¹tpliwie by³y jednak czym wiêcej ni¿ zwyk³¹ karczm¹, gdy¿ w obrêbie swojego
organizacyjno-w³asnociowego terytorium posiada³y dodatkowo istniej¹cy
orodek gospodarczy, który najczêciej spe³nia³ rolê orodka hodowlanego,
dostarczaj¹cego produktów do swojej karczmy.
Na tej zasadzie zaczê³y najprawdopodobniej funkcjonowaæ, pocz¹wszy od
prze³omu lat 60. i 70. XV w., m.in. nastêpuj¹ce karczmy oraz kompleksy
gospodarcze z³o¿one z karczmy i folwarku: Wangitt71, Siedlisko (Einsiedel)72,
Uderwangen73, Stary Dwór74 (Althof)75, Leysuhnen76, Piniewo (Pinnau)77, Abschwangen78, Kruki79 (Kruecken)80, Godrienen81, Pokarmin (Brandenburg)82,
71 Ost. Fol., nr 116, k. 146. W takiej roli (protofolwarku) pojawia siê w dokumentach
w 1469 r.
72 Ost. Fol., nr 116, k. 584v. Zapis dokumentalny z 1470 r.; E. J. Guttzeit, Der Ordenshof
und Grenzkrug Einsiedel, Beihefte zum Jahrbuch der Albertus Universität zu Königsberg,
Bd. 4, 1967, s. 189201.
73 Ost. Fol., nr 116, k. 152v. Zapis dokumentalny z 1471 r.
74 W okrêgu braniewskim lub pas³êckim.
75 Ost. Fol., nr 116, k. 149. Zapis dokumentalny z 1473 r.
76 Ost. Fol., nr 116, k. 583v. Zapis dokumentalny z 1476 r.
77 Ost. Fol., nr 116, k. 145v. Zapis dokumentalny z 1483 r.
78 Ost. Fol., nr 116, k. 147. Zapis dokumentalny z 1490 r.
79 W okrêgu wêgorzewskim.
80 Ost. Fol., nr 116, k. 29. Zapis dokumentalny prawdopodobnie z 1504 r.
81 Ost. Fol., nr 116, k. 143v. Zapis dokumentalny z 1506 r.
82 Ost. Fol., nr 116, k. 142. Zapis dokumentalny z 1513 r.
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Bladiau83, Kobyla Buda (Kobbelbude)84, Lehmkühnen85, £odygi86 (Ludwigswalde)87, Dollstaedt88, Pisz (Johannesburg)89 i wiele innych.
Rozwój wolnych folwarków i w zespole dóbr w domenach,
w pañstwie zakonu krzy¿ackiego w Prusach po II pokoju toruñskim
Przywileje (nadania ziemi i inne sprzyjaj¹ce rozwojowi istniej¹cych tam
orodków gospodarczych, w tym folwarków) uzyskiwali osadnicy niemieccy,
wolni Prusowie, a tak¿e inne osoby w osadach i orodkach gospodarczych ju¿
dzia³aj¹cych. Akcja ta objê³a ca³e Prusy Krzy¿ackie po zawarciu z Polsk¹
II pokoju toruñskiego, szczególnie od koñca lat 60., ju¿ bardzo wyranie od
lat 1465146890, w latach 70. i póniej pod koniec XV w., a tak¿e przez ca³y
czas istnienia okrojonych tzw. Prus Krzy¿ackich a¿ do 1525 r.91 Zakon krzy¿acki postanowi³ wówczas jak najwiêcej maj¹tków przekazaæ prywatnym
83

Ost. Fol., nr 116, k. 587. Zapis dokumentalny z 11 lipca 1480 r.
Ost. Fol., nr 116, k. 155155v. Zapis dokumentalny z 15 lipca 1483 r. Przyk³ad istnienia
typowego kompleksu gospodarczego w postaci karczmy i oddzielnego folwarku w posiadaniu
jednego u¿ytkownika.
85 Ost. Fol., nr 116, k. 438v, 482v, 483v, 683. Zapisy dokumentalne z kilku lat. W kolejnoci zapisu ród³owego z: 3 marca 1493, 29 lipca 1498, 8 i 13 lipca 1515 oraz 17 sierpnia 1521 r.
W ostatnim z wymienionych zapisów oprócz wsi i folwarku pojawia siê ca³y kompleks gospodarczy nazwany dobrem  Gut.
86 W okrêgu oleckim.
87 Ost. Fol., nr 116, k. 158. Zapis dokumentalny z 21 wrzenia 1487 r.
88 Ost. Fol., nr 171, k. 18/ fol. 1. Zapis dokumentalny z 1470 r.
89 Ost. Fol., nr 207, k. 44. Zapis dokumentalny z 1471 r.
90 Oczywiste jest przy tym, ¿e proces ten nie rozpocz¹³ siê po wojnie trzynastoletniej
z Polsk¹. Jego korzeni nale¿y szukaæ ju¿ w zmianach, które zasz³y w organizacji i ekonomii
pañstwa krzy¿ackiego przede wszystkim po 1411 r. Jedne z takich zapisów dóbr ziemskich
(najprawdopodobniej z folwarkiem) w pañstwie zakonnym, a nie ich do¿ywotniej lub ograniczonej dzier¿awy (jak to zwykle wówczas praktykowano) zosta³ dokonany przez wielkiego mistrza
zakonu Paw³a von Rusdorf dla Matiasa von Wendekeym 29 czerwca 1433 r., OBA, nr 2356:
[ ] Marienburg. Der HM Paul von Rusdorf verschreibt dem Matthes von Wendekeym erblich
21 Hufen und 12 Morgen auf der Feldmark von Podewitten (Kr. Wehlau) zu magdeburgischem
Recht, dazu die hohe und niedere Gerichtsbarkeit außer dem Straßengericht, 60 Mark gewöhnlicher preußischer Münze Wergeld gegen die Verpflichtung zu 1 Dienst mit Pferd und Harnisch,
1 Krampfund Wachs, 1 kulmischem Pfennig oder anstatt dessen 5 preußischen Pfennigen,
1 Scheffel Weizen und 1 Scheffel Rogen für Pflugkorn zu Martini [ ].
91 Np.: Ost. Fol., nr 14 403, k. 4v: jest tu m. in. mowa o dzia³alnoci urzêdników krzy¿ackich z Barcian i Kêtrzyna, którzy wydzier¿awia posiad³oci (w tym prawdopodobnie o charakterze gospodarczym) dla innych osób, np. z obszaru prokuratorstwa wystruckiego; Ost. Fol.,
nr 14 396, k. 1: wzmianka na temat najprawdopodobniej prokuratora z Nidzicy Adama von
Halle, zapisuj¹cego ziemie osadnikom na terytorium, które podlega³o mu administracyjnie, k. 4.
Ten sam urzêdnik krzy¿acki w 1503 r. dokona³ m.in. zapisu ziem le¿¹cych pomiêdzy Mor¹giem
a Ostród¹ osadnikom spoza zakonu; Ost. Fol., nr 14 381, k. 10v: ród³o zawiera m.in. informacjê o prokuratorze w Tyl¿y wspó³pracuj¹cym z piwnicznym w Ragnecie. Wzmianki dotycz¹
najczêciej zapisów ziemi przez urzêdników krzy¿ackich dla osób, zwi¹zanych z zakonem; k. 4v:
k. 4v: wielki marsza³ek zakonu w 1505 r. zapisuje pewne posiad³oci ze wsi¹ Mulkendorff.
92 O tym w dalszej czêci artyku³u.
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w³acicielom92. Takie rozwi¹zanie by³o wyjciem logicznym w ówczesnej, doæ
trudnej pod wzglêdem ekonomicznym, sytuacji zakonu. Topniej¹ce kadry zarz¹dzaj¹ce, postêpuj¹cy proces, jak siê okaza³o, nieuchronnej sekularyzacji,
doæ szybki proces odejcia od modelu ¿ycia zakonnego, pojawiaj¹ce siê coraz
czêciej poszukiwanie w zakonie ³atwego ¿ycia lub te¿ zaopatrzenia emerytalnego93 nie sprzyja³y utrzymywaniu zdyscyplinowanego i scentralizowanego organizmu korporacyjnego. Pozwala to wysnuæ hipotezê o ponadgospodarczych czynnikach przyspieszenia rozwoju, wczeniej ju¿ istniej¹cej na
terytorium pañstwa zakonnego w Prusach prywatnej gospodarki folwarcznej.
Dziêki temu mo¿na by³o, przy zmniejszonym nak³adzie pracy w³asnej, czerpaæ korzyci, wynikaj¹ce z powinnoci czynszowych osób dzier¿awi¹cych folwarki lub  rzadziej  od tych, którzy otrzymali owe orodki gospodarcze od
Zakonu w formie zastawu.
W latach 14701477 ówczeni wielcy mistrzowie zakonu: Heinnrich Reuß
von Plauen, a szczególnie Heinrich Reffle von Richtenberg (gdy¿ ten pierwszy tu¿ na pocz¹tku tego okresu przesta³ pe³niæ urz¹d wielkomistrzowski)
wystawili wiele przywilejów dla nowych w³acicieli ziemskich, w tym równie¿ w³acicieli obiektów gospodarczych, takich jak m.in. folwarki. Na przyk³ad 6 padziernika 1470 r. Peter Pobersch. w ramach takiego przywileju
otrzyma³ folwark w Pobitten94. 5 sierpnia 1471 r. Heinzzowi Mentalersowi
zosta³ zapisany folwark w Huntenau wraz z ziemi¹95. Nastêpnie otrzyma³ go
(lub je, gdy¿ mog³o byæ ich wiêcej ni¿ jeden w ci¹gu lat 14701477) Wenzel
Rosynhayn96. Ten¿e Wenzel Rosynhayn otrzyma³ od wielkiego mistrza Heinricha von Richtenberg folwark Wordyty (Worditten) z area³em 9 ³anów97
ziemi uprawnej na wieczne posiadanie dla siebie i swoich nastêpców98. Folwark ten otrzyma³ na zasadach prawa magdeburskiego, z jego wszystkimi
prawami i udogodnieniami99 oraz dodatkowo z tzw. du¿ym prawem s¹dzenia poddanych. Raz w roku powinien by³ ponosiæ op³atê p³acon¹ w wosku
oraz w fenigach100.
W 1473 r. na mocy przywileju wystawionego przez wielkiego mistrza
Heinricha Reuss von Plauen Daniel von Kunheym otrzyma³ folwark w Sckaltetey101. W podobnym czasie, tj. w latach 14701473 wielki mistrz Heinrich
Reffle von Richtenberg zapisa³ Cristofferowi von Padangen 8 ³anów ziemi.
93 Zob. Z. H. Nowak, Sprawa zaopatrzenia emerytalnego w zakonie krzy¿ackim w pierwszej po³owie XV wieku, [w:] Zakon krzy¿acki a spo³eczeñstwo pañstwa w Prusach, pod red.
Z. H. Nowaka, Roczniki TNT, R.86, 1995, s. 83101.
94 OF 92, k. 1919v, 31v32.
95 OF 92, k. 2020v.
96 OF 92, k. 2, 3.
97 1 ³an, tzw. pruski = ~16, 517, 5 hektarów.
98 OF 92, k. 3: vschreiben [ ] seinen rechten erben unnd nochkomlungen den hoff worditten der do innholt ix huben mit allen vnd iglichen [ ].
99 OF 92, k. 3.
100 Ibidem.
101 OF 94, k. 101102.

88

Jan Gancewski

Zapis obejmowa³ równie¿ folwark w Karwitach (Karwithen)102. W 1475 r.
wielki mistrz wyda³ przywilej dla Hansa Fanlera, zapisuj¹c mu w posiadanie
7 ³anów ziemi w Oppeln (?)103. Przywilej ten zezwala³ jego odbiorcy na
za³o¿enie i prowadzenie karczmy oraz najprawdopodobniej równie¿ folwarku,
z wykorzystaniem przekazanej ziemi pod uprawê i czêciowo hodowlê zwierz¹t gospodarskich. Jest to przyk³ad godny uwagi, mimo ¿e nie mówi on
bezporednio o wydzier¿awieniu lub nadaniu folwarku, z tego powodu gdy¿
niektóre przywileje wi¹za³y siê z nadaniami po³¹czonymi. Osoba, która otrzymywa³a taki przywilej mog³a prowadziæ nie tylko karczmê, ale równie¿ rozwiniête pod wzglêdem gospodarczym zaplecze w postaci hodowli, przypominaj¹ce formê gospodarcz¹ zbli¿on¹ do za³o¿eñ folwarku. Z tak¹ sytuacj¹
mamy do czynienia ju¿ wczeniej, kiedy to w 1471 lub 1472 r. Thomasowi
Rosenau zosta³ wydany przywilej nadania folwarku Sparwyn (Sparwin) wraz
z karczm¹ o ³¹cznej powierzchni 20 ³anów pruskich na prawie magdeburskim, z wszystkimi prawami do s¹dzenia ludnoci osiad³ej na tej ziemi104.
W 1471 r. wielki mistrz Heinrich Reffle von Richtenberg nada³ folwark Huntenau (Himtenaw) oraz karczmê i ziemie we wsi Tharaw Heinzowi Mentalerowi105. Przywilej obejmowa³ przekazanie w jego rêce urzêdu so³ectwa
w wymienionej wy¿ej wsi i w zwi¹zku z tym sprawowanie urzêdu so³tysa.
Z tej racji otrzyma³ od wielkiego mistrza dodatkowych 7 ³anów ziemi. Jednoczenie otrzyma³106 124 ³any oraz folwark z 6 ³anami i 7 rad³ami (Hacken)
ziemi107. Ów Heinz Mentaler zosta³ zobowi¹zany do stawienia siê w lekkiej
zbroi lecz konno na ka¿de wezwanie swojego pana (czyli zakonu krzy¿ackiego) na wyprawy zarówno zaczepne, jak i obronne. Ponadto w dzieñ
w. Marcina zosta³ zobowi¹zany do uiszczenia op³aty w naturze w wielkoci
funta wosku oraz jednego koloñskiego (che³miñskiego) feniga albo piêciu
pruskich fenigów108.
25 stycznia 1474 r. wielki mistrz zapisa³ Peterowi Kobersehe  wraz
z urzêdem so³tysa  trzy wsie: Pilmenhausen (Filmenhusen, Pihmenhusen?)
z area³em 51 ³anów, Pokmiden (Pokmidey, Pobunden?)  z area³em 29 ³anów
oraz Pockenheym (?) z area³em 20 ³anów ziemi. £¹cznie Peter Kobersehe
otrzyma³ zatem 100 ³anów ziemi, z których wiêkszoæ mia³a byæ przeznaczona dla przysz³ych osadników. Ów Peter otrzyma³ dodatkowo folwark Pobytten o powierzchni 12 ³anów ziemi109. By³ to najprawdopodobniej folwark
typu hodowlanego, jako czêæ dobra z³o¿onego. Wszystkie wymienione posia102

OF 94, k. 392393.
OF 92, k. 3v.
104 OF 92, k. 17.
105 OF 92, k. 20v.
106 Przeznaczone m.in. do podzia³u na dzia³ki dla nowych osadników?
107 OF 92, k. 20v.
108 Ibidem.
109 OF 92, k. 31v: [ ] Derzu den hoff Pobytten der zwolff huben Innhalt [ ]. To wskazuje,
¿e folwark ten by³ przekazany dodatkowo, do ju¿ posiadanych wczeniej ziem, w istniej¹cym
zespole dóbr.
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d³oci  wed³ug zapisu w akcie nadania  by³y po³o¿one w obrêbie ówczesnego komturstwa pokarmiñskiego oraz prokuratorstwa przezmarskiego110. Posiad³oci zosta³y nadane na prawie magdeburskim z ma³ym i du¿ym prawem
s¹dzenia. Peter i jego nastêpcy aktem nadania zostali zobowi¹zani do wiadczeñ podatkowych w takiej samej wielkoci i specyfikacji jak inni osadnicy
(np. Heinz Mentaler). Ponadto ze wsi Pobunden z ka¿dego pruskiego p³uga
(rad³a) musia³a byæ odprowadzana danina w wielkoci jednego pó³korca ¿yta
oraz dwóch pó³korców pszenicy.
Podobn¹ politykê, zwi¹zan¹ z nadawaniem posiad³oci folwarcznych,
prowadzi³ kolejny wielki mistrz Martin Truschsess von Wetzhausen. Tak by³o
w przypadku zapisu folwarku w Kinw¹gach dla niejakiego Otto Strawssa
(Straussa?) w 1477 r. [Ki(y)nnewange]111. Folwark ten, jako czêæ dobra z³o¿onego, ju¿ wczeniej nada³ mu wielki mistrz Heinrich Reffle von Richtenberg. Najprawdopodobniej zamierza³ mu równie¿ zapisaæ go póniej
w wieczne posiadanie, ale nie zd¹¿y³. Jego nastêpca wyranie odwo³uje siê
do tego faktu niejako koñcz¹c rozpoczête wczeniej dzie³o swojego poprzednika na urzêdzie. Tak jak w przypadku poprzednio cytowanych zapisów, tak
i ten zawiera formu³ê przyznaj¹c¹ te same prawa dla nastêpców rzeczonego
Ottona. Nadanie nast¹pi³o na prawie magdeburskim. Do tego Otto otrzyma³
prawo wolnego po³owu w jeziorze Inolruch (?) niedaleko miejscowoci
Beislaucken112. Ten¿e Otto mia³ odt¹d obowi¹zek stawania konno i w zbroi na
ka¿de wezwanie do walki113. Powinien równie¿ na obszarze wyznaczonym
przez akt nadania s³u¿yæ prac¹ na rzecz zakonu krzy¿ackiego, m.in.: braæ
udzia³ przy wznoszeniu nowych zamków, jak równie¿ w renowacji lub te¿
rozbiórce starych zabudowañ obronnych114. Na w. Marcina powinien zawsze
uiszczaæ podatek, wynosz¹cy z jednego p³uga pó³korzec pszenicy oraz korzec
¿yta jako op³atê rekognicyjn¹115. Inaczej jednak ni¿ inni w podobnych przypadkach, nie musia³ jednak dawaæ funta wosku ani p³aciæ piêciu pruskich fenigów.
Bardzo interesuj¹cych informacji dostarcza nastêpny akt nadania, tym
razem z 1481 r116. Wówczas to wielki mistrz Zakonu Martin Truchsess von
Wetzhausen przywilejem z 26 stycznia tego roku nada³ niejakiemu Anselmowi (Lusshelme) von Tettaw folwark wraz z wolnymi Prusami, mieszkaj¹cymi
na przedfolwarczu, wie, m³yn i staw m³yñski117. Tym folwarkiem by³ dwór
110

OF 92, k. 31v.
OF 92, k. 38: [ ] das wir mit rath willen vnnd wissen vnsers ordens mitgebitgiern
vnsers ordens heben Betrauwen Otto Strauwß den hoff Kznnewange der do Innhelt VII huben
den [ ] welchen habenn verschreiben vnnd vorleihen dem obgnanten Otto Strawß semen rechten
erben vnnd nachkomlungen. Im Krafft vnnd macht dieß brieffs den obgemelten hoff mit allen
vnnd iglichen semen gerechtigkeite [ ] zu Magdeburgisschem rechte [ ].
112 Ibidem.
113 OF 92, k. 38: [ ]tuchtigen dienst mit hengst und harnisch.
114 OF 92, k. 38: [ ] newe hewßer bawen alde helffen bessern adder brechen [ ].
115 OF 92, k. 38: [ ] vff martinn das heiligen bisschofs tag verpflichtetsem zugebnis vom
pflug eyn scheffe[l] weyß vnnd eynen scheffe[l] rocken zubekenntnis der herschafft.
116 OF 92, k. 39.
117 Ibidem.
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hodowlany w miejscowoci Wotzykeim, natomiast wie le¿a³a nieopodal tego
folwarku i w zwi¹zku z tym mog³a mieæ tak¹ sam¹ lub podobn¹ nazwê
w³asn¹. M³yn wed³ug analizowanego zapisu by³ usytuowany w miejscowoci
Krzeczewo (Sonnenburg). Zarówno folwark jak i wzmiankowana wie przyfolwarczna zosta³y nadane owemu Lusshelme wraz z ziemi¹ w iloci 14 ³anów,
przy czym folwark wielki mistrz nada³ prawnie z wszelkimi przys³uguj¹cymi
prawami, jak równie¿ nale¿¹cymi do folwarku dodatkowymi urz¹dzeniami
gospodarczymi. Trzeba sobie bowiem zdawaæ sprawê, ¿e nie tylko sama ziemia stanowi³a wartoæ tego i innych nadawanych wówczas przez zakon krzy¿acki folwarków, ale równie¿ ich urz¹dzenia i zabudowania gospodarcze.
Posiad³oci zosta³y nadane na prawie magdeburskim. Ponadto Anselm otrzyma³ prawo do wolnego po³owu ryb w jeziorze, które znajdowa³o siê w miejscowoci Lauditten. Omawiany przywilej zezwala³ mu równie¿ na po³ów ryb
w stawie nale¿¹cym do wspomnianego ju¿ wczeniej m³yna zbo¿owego; ów
m³yn ze stawem znajdowa³y siê w miejscowoci Beislaucken. Wszystkie te
po³owy mia³y byæ dokonywane przy pomocy ma³ej sieci na potrzeby w³asnego sto³u, a nie na sprzeda¿118. Widzimy zatem, zreszt¹ ju¿ nie po raz pierwszy, ¿e niektóre nadania orodków gospodarczych typu folwarcznego wraz
z ziemi¹ by³y ³¹czone z nadaniami innego typu, chocia¿by takimi, które
obejmowa³y równie¿ wsie i wiêksz¹ iloæ ziemi uprawnej, a tak¿e pobliskie
m³yny, stawy rybne oraz karczmy119. Mo¿na przyj¹æ zatem, ¿e by³ to raczej
sta³y zwyczaj, spotykany w wielu dokumentach, co pozwala przypuszczaæ, ¿e
zakon chcia³, pocz¹wszy od lat siedemdziesi¹tych XV w. przekazaæ jak najwiêcej maj¹tku w prywatne rêce i to zarówno pod wzglêdem area³u ziemskiego, jak i istniej¹cej ju¿ wówczas infrastruktury gospodarczej120. Ów Anselm
118

Ibidem.
Por. G. Bia³uñski, Przemiany..., s. 179184. Autor s³usznie wskazuje na wielorakie
mechanizmy spo³eczno-gospodarcze, które zachodzi³y wród w³acicieli karczm i posiad³ociach
do nich nale¿¹cych w II po³owie XV w. Autor równie¿ s³usznie zauwa¿a, ¿e karczmy czêsto nie
by³y samodzielnymi (pojedynczymi) orodkami gospodarczymi, ale równie¿ posiada³y ziemiê,
z której musia³ byæ odprowadzany czynsz. Dowodzi to naszej tezy, ¿e karczmy ze swoim zapleczem gospodarczym stanowi³y niekiedy równie¿ spo¿ywcze orodki produkcyjne, gdy¿ ich w³aciciele prowadzili mniejsz¹ lub wiêksz¹ hodowlê zwierz¹t gospodarskich, najczêciej na w³asne
potrzeby, zwi¹zane z prowadzeniem karczmy. Wydaje siê równie¿ w pe³ni uzasadnione twierdzenie, ¿e w zwi¹zku z prowadzon¹ przez karczmarzy dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ otrzymywali oni
czêsto w nadaniach  obok karczmy  równie¿ ziemiê uprawn¹ i ³¹ki dla wypasu byd³a i wiñ.
120 Por. W. Guddat, Die Enstehung und Entwicklung der privaten Grundherrschaften in
den Ämtern Brandenburg und Balga, Wissenschaftliche Beiträge zur Geschichte und Landeskunde Ost- Mittelauropa, hrsg. v. Jürgen Karp, Nr 96, Marburg/Lahn 1975, s. 183 n., 208210;
L. Dralle, Der Staat des Deutschen Ordens in Preussen nach dem II. Thorner Frieden. Untersuchungen zur ökonomischen und ständepolitischen Geschichte Altpreußens zwischen 1466 und
1497, Frankfurter Historische Abhandlungen, hrsg. v. Werner Gembruch, Peter Herde, Paul
Kluke, Walther Lammers, Friedrich Hermann Schubert, Klaus Zernack, Wiesbaden 1975, s. 39
inn: M. Biskup Plany reform zakonu krzy¿ackiego w Prusach z 1492 roku, w: Prusy  Polska
 Europa. Studia z dziejów redniowiecza i czasów wczesnonowo¿ytnych. Prace ofiarowane Profesorowi Zenonowi Hubertowi Nowakowi w szeædziesi¹t¹ pi¹t¹ rocznicê urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej, pod red. A. Radzimiñskiego i J. Tandeckiego, Toruñ 1999, s. 278279.
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powinien stawiaæ siê na wezwanie zakonu krzy¿ackiego w lekkiej zbroi
i konno w ziemi, na której zamieszkuje. Podobnie jak i winnych tego typu
przypadkach, powinien by³ uiciæ corocznie na w. Marcina podatek w wysokoci funta wosku oraz jednego koloñskiego lub zamiast niego piêæ pruskich
fenigów. Z lat 15061508 pochodzi nadanie ziemi dla niejakiego Steffana
Achthubena. Jest w nim mowa o le¿¹cym w tej posiad³oci folwarku o nazwie
Achthuben121.
Zatem zapisy dotycz¹ce nadania folwarku w dzier¿awê lub na w³asnoæ,
jego sprzeda¿y dla u¿ytkownika pozazakonnego (prywatnego), b¹d te¿ przekazania w ró¿nych formach darowizny, najczêciej spadkowej nale¿a³y do
najczêstszych form, wystêpuj¹cych w dokumentach wystawianych po zakoñczeniu wojny trzynastoletniej.
W oko³o 1520% zbadanych sytuacji prawnych w przypadku nadañ ziemi
i zarazem obiektów o charakterze gospodarczym w dzier¿awê lub na w³asnoæ, b¹d te¿ sprzeda¿y posiad³oci przez zakon krzy¿acki, mamy do czynienia z tzw. kompleksami ró¿nych obiektów o charakterze gospodarczym,
typu folwark w³aciwy, karczma z samowystarczalnym zapleczem hodowlanym, m³yn z innymi obiektami gospodarczymi lub wolno stoj¹cy, czy te¿ inne
dobro pozawiejskie, okrelane w dokumentach jako Gut, wystêpuj¹cych
w posiad³oci nale¿¹cej do jednego w³aciciela. W takich wypadkach w dokumentach nadawczych obok okrelenia Gut, wystêpuj¹ równie¿ inne okrelenia (dla tej samej nazwy odmiejscowej, w tym samym orodku), takie jak
Hoff, Dorf122 czy te¿ Krug123. Tak by³o chocia¿by w przypadku posiad³oci
w takich miejscowociach jak: Barciany (Barten)124, Stolno125 (Stollen)126,
£¹czno127 (Wiese)128, ¯o³êdno129 (Gillwalde)130, Mojtyny131 (Moithienen,
121

OF 122, k. 2323v.
OF 122, k. 1919v, gdzie znajduje siê zapis o umiejscowieniu we wsi Nawiady (Aweyden), dzia³aj¹cego tam równie¿ folwarku.
123 J. Gancewski, Methodological remarks concerning historical researching upon the Monastic State of the Theutonic Knights, contained in the source: XX Hauptabteilung [in] Geheimes
Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, paricularly in: Ordensbriefarchiv, Ordens Foliaten as well as in Pergament Urkunden and Ostpreusische Folianten [w:] HistoryArchive Studies-Information Science, ed. K. Narojczyk, M. wigoñ, M. Wolny, Olsztyn 2010,
s. 41, poz. 3e w tab., gdzie jest wymieniona karczma w starym folwarku (Krug in Althof), Ost.
Fol. 116, k. 149; s. 42, poz. 3ac w tab., gdzie jest wymieniona karczma i folwark (jako jeden
obiekt gospodarczy) w Kobylej Budzie, Ost. Fol. 116, k. 384385; s. 50, poz. 63a w tab., gdzie
jest wymieniona wie i jednoczenie folwark, które to tworz¹ zespó³ gospodarczy, Ost. Fol. 126,
k. 42v44v.
124 Ost. Fol. 122, k. 230230v. Dokument z dnia 1 lutego 1467 r.
125 W okrêgu mor¹skim.
126 Ost. Fol. 122, k. 143143v. Dokument z dnia 7 lipca 1521 r.
127 Najprawdopodobniej w okrêgu mor¹skim lub Burzyna w pas³êckim.
128 Ost. Fol. 122, k. 8384. Dokument z dnia 11 czerwca 1495 r.
129 W okrêgu mor¹skim.
130 Ost. Fol. 123, k. 26v27. Dokument z dnia 13 grudnia 1476 r.
131 W okrêgu mr¹gowskim.
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Moythienen)132, Mühling133, Dagwitten134, Sportyny135 (Sportehnen)136,
Dzier¿¹¿nik137 (Hartels)138 czy te¿ Rodele139 (Rodehlen)140. Tu dominuj¹cym
elementem struktury gospodarczej by³o wymieniane ju¿ dobro (Gut)
z mniej lub  czêciej  bardziej rozleg³ym zapleczem gospodarczym na jego
obszarze.
Zdarza siê te¿, ¿e jedna i ta sama posiad³oæ immanentnie spe³nia³a
funkcje kilku wy¿ej wymienionych obiektów gospodarczych, najczêciej folwarku i karczmy lub folwarku i m³yna lub te¿ wszystkich tych obiektów
gospodarczych razem wziêtych141. Tak by³o np. w przypadku takich miejscowoci, jak wspomniana ju¿ wczeniej Kobyla Buda142, gdzie wraz z folwarkiem wystêpuje równie¿ karczma143, czy te¿ Lemkiny, gdzie najprawdopodobniej na terytorium wsi wystêpuje, wed³ug informacji zawartych
w dokumencie z 17 sierpnia 1521 r. bli¿ej nieokrelone dobro (Gut), z podobnymi zobowi¹zaniami natury prawno-ekonomicznej, jakie wystêpowa³y wówczas w pañstwie krzy¿ackim w Prusach144. Do kolejnych nale¿a³y £odygi145
(Ludwigswalde), gdzie wystêpowa³y w jednej posiad³oci karczma i folwark146. Piniewo147 (Pinnau)148, Uderwangen149, Krasnolipie150 (Schönlinde)151. W Nawiadach152 (Aweyden) istnia³ rozleg³y i z³o¿ony z wielu obiektów
gospodarczych folwark na terenie tej samej posiad³oci, jak¹ by³a wie153.
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Ost. Fol. 126, k.16 v. Dokument najprawdopodobniej z 1468 r.
Ost. Fol. 178/1, k. 8688. Dokument z dnia 19 stycznia 1477 r.
134 Ost. Fol. 156, k. 263 v264. Dokument z dnia 10 sierpnia 1498 r.
135 W okrêgu mor¹skim.
136 Ost. Fol. 298, k. (stara numeracja) 204-204v. Dokument z listopada 1471 r.
137 W okrêgu kêtrzyñskim.
138 Ost. Fol. 322, k. 198199 i 441444. Dokument z dnia 29 wrzenia 1518 r.
139 W okrêgu kêtrzyñskim.
140 Ost. Fol. 395, k. 9999v. Dokument z dnia 4 listopada 1504 r.
141 Np.: Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Akta Ekonomii
Malborskiej, 15101766, sygn.: 711-690-10/ 271, k. 14v: Karczma Statcka. To tylko cha³upa
z ma³¹ stodo³¹ i z ma³ym ogrodem. Wniosek, ¿e do tej karczmy wczeniej musia³y nale¿eæ (byæ
mo¿e ju¿ w czasach krzy¿ackich) równie¿ pola uprawne, z których zbiory (przynajmniej czêciowo) by³y gromadzone w nale¿¹cej do karczmy stodole. Czyli obiekt ten prowadzi³ równie¿
dzia³alnoæ typowo folwarczn¹; sygn.: 711-690-10/ 238, k.2-22, gdzie przy ka¿dym folwarku
w dawnym komturstwie malborskim zosta³a wymieniona karczma: Villa + Taberna (folwark+karczma).
142 W okrêgu i³awskim (niemieckoi³awskim = Deutsche Eylau).
143 Ost. Fol. 116, k. 155155v.
144 Ost. Fol. 116, k. 683.
145 W okrêgu oleckim.
146 Ost. Fol. 116, k. 158. Dokument z 21 wrzenia 1487 r.
147 W okrêgu pas³êckim.
148 Ost. Fol. 116, k. 145v146. Dokument z 13 kwietnia 1483 r.
149 Ost. Fol. 116, k. 152v154. Dokument z 15/22 stycznia 1471 r.
150 W okrêgu braniewskim (na jego granicach).
151 Ost. Fol. 141, k. 203203v. Dokument z 21 marca 1490 r.
152 W okrêgu mr¹gowskim.
153 Ost. Fol. 126, k. 42v44v. Dokument z 20 sierpnia 1506 r.
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W przypadku miejscowoci Kinw¹gi154 (Kinnwangen) mamy do czynienia
z istnieniem po 1470 r. folwarku oraz innych obiektów gospodarczych poza
granic¹ tego¿ folwarku, które jednak nale¿a³y do wspólnego dobra i jednego
w³aciciela, którym by³ Hannis Ramburg155.
Z przeanalizowanych przez nas dokumentów wynika, i¿ ta dzia³alnoæ
by³a  z ma³ymi ró¿nicami  kontynuowana równie¿ po sekularyzacji Prus
Krzy¿ackich w Prusach Ksi¹¿êcych, a wiêc po 1525 r.156 W osadach, które
ju¿ wczeniej istnia³y oraz takich, które nie by³y wczeniej zwi¹zane pod
wzglêdem administracyjno-prawnym z zakonem krzy¿ackim, nastêpowa³a reorganizacja i albo wtórny przydzia³ ziemi (z dóbr zakonnych dla nowych
osób) lub nowy przydzia³ na zasadach lennych, co wynika z rozwoju miejscowego osadnictwa.
Tak¹ akcjê prowadzi³ m. in. komtur pokarmiñski i jednoczenie w pewnym
okresie wielki szpitalnik Bernhard von Balzhofen, pocz¹wszy od oko³o 1475 r.157
W zamian za przywilej u¿ytkowania ziemi nowi osadnicy, czêsto pochodzenia
pruskiego, byli zobowi¹zani do nale¿ytej uprawy ziemi, dbania o istniej¹ce
dobra oraz wystawienia  z regu³y  jednej s³u¿by zbrojnej, równie¿ konno.
Taki sposób zapewnienia ziemi uprawy, a zakonowi s³u¿by zbrojnej oraz
dochodu by³ stosowany równie¿ póniej, do koñca istnienia pañstwa krzy¿ackiego w Prusach. By³y to najczêciej nadania na prawie magdeburskim, chocia¿ zdarza³y siê równie¿ nadania na prawie che³miñskim.
W ten sam sposób, chocia¿ prawdopodobnie rzadziej, postêpowali Krzy¿acy, je¿eli chodzi o przekazywanie ju¿ istniej¹cych obiektów gospodarczych
lub folwarków i ich poszczególnych czêci, czego dowodz¹ zapisy ród³owe
z ostatniej æwierci XV w.
Podstawy prawne nabywania folwarków wolno stoj¹cych
i w zespo³ach dóbr oraz innych obiektów gospodarczych
na ich terenie oraz ich przeobra¿enia
Podstawy prawne a zarazem zwyczajowe nabywania nieruchomoci na
terenie pañstwa krzy¿ackiego regulowa³y przepisy prawne zgromadzone
m.in. w poszczególnych Landesordnungen jeszcze w okresie przed wojn¹
trzynastoletni¹, a szczególnie te z drugiego i trzeciego dziesiêciolecia XV w.
Podejmowane decyzje w sprawach obrotu ziemi¹ i innymi nieruchomociami
nale¿a³y w zasadzie do wielkiego mistrza. Taka zasada jest widoczna zarów154

W okrêgu bartoszyckim.
Byæ mo¿e Jannis, Ost. Fol. 322, k. 143144v. Dokument z 18 kwietnia 1471 r.
156 Por. G. Bia³uñski, Przemiany, s. 97115, szczególnie poszczególne kategorie ludnoci
oraz s. 234, 236237 w odniesieniu do pracowników (Lehnmenner) najemnych w dobrach prywatnych. Ich liczba oraz pojawianie siê w ró¿nych okresach czasu wiadczy równie¿ o podobnych potrzebach w prowadzonych gospodarstwach przez prywatnych posiadaczy dóbr., np. do
wojny trzyasntoletniej i póniej od oko³o po³owy XVI wieku.
157 G. Bia³uñski, Kolonizacja..., s. 117.
155
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no w zapisach prawa krajowego, jak i w praktyce. Dopiero w ostatniej æwierci
XV stulecia, jak i w wieku XVI widoczne jest obni¿enie rangi wielkiego
mistrza w podejmowaniu tego typu decyzji, na rzecz wielkiego szpitalnika,
marsza³ka158 oraz komturów159.
Z pewnoci¹ do pierwotnych zasad w tej dziedzinie nale¿a³y te, które
precyzowa³y kwestie obrotu ziemi¹ oraz istniej¹c¹ na niej infrastruktur¹
gospodarcz¹ i zawê¿a³y je do osadników pochodzenia niemieckiego oraz osób
zaufanych równie¿ innej nacji, ale cile wspó³pracuj¹cych z zakonem krzy¿ackim. Byæ mo¿e odbywa³o siê to na podobnych zasadach jak zezwolenia na
wywóz niektórych produktów rolnych z pañstwa krzy¿ackiego, czyli na zasadach akceptowalnoci partnera i jego stosunku do zakonu160.
W drugiej po³owie XV w., po zakoñczeniu wojny trzynastoletniej, zakon
widzia³ powy¿sze kwestie w nieco innym wietle, a poprzez to równie¿ zmieni³ siê sposób, po pierwsze nadania (zdobycia przez drug¹ stronê) samego
aktu (przywileju) oraz prawa, na jakim akt nadania siê dokonywa³. Zasad¹
stosowan¹ w takich sprawach by³o w przewa¿aj¹cej mierze prawo magdeburskie. 1 sierpnia 1487 r. nast¹pi³o podpisanie uzgodnieñ pomiêdzy wielkim
mistrzem, wielkimi dostojnikami zakonnymi oraz biskupem sambijskim
a stanami pruskimi w³anie w sprawie dóbr na prawie magdeburskim, po³o¿onych przede wszystkim na terenie Sambii161. Mówi³y one m.in., ¿e dobra
lenne, które s¹ lub bêd¹ dzier¿awione od zakonu, od momentu wydania
dokumentu dzier¿awy bêd¹ traktowane jak dobra na prawie magdeburskim.
Ziemia w takich dobrach mog³a przejæ na liniê ¿eñsk¹ (córki) bez ¿adnych
dodatkowych zabiegów s¹dowych ju¿ w momencie mierci ojca. M³yny
w dzier¿awionych posiad³ociach mia³y przechodziæ z mocy prawa na synów
i córki, a potem na ich braci. Dalej ustalenia te mówi³y, ¿e po 21 latach owi
bracia powinni (jeli zajdzie taka koniecznoæ) przekazaæ zarz¹dzanie posiadanymi dobrami swoim siostrom. Jeli by siê natomiast okaza³o, ¿e wskazane siostry z jaki wzglêdów nie mog¹ tego uczyniæ, powinny siê one znaleæ
w rêkach innych dobrych ludzi162. Je¿eliby za by³a w tych dobrach prowa158 Np. w dokumencie zamieszczonym w Perg. Urk., XXVI, Nr 55 z 23. 04. 1478 r.
czynnoci prawnej dokona³ Zygfryd Flach von Schwarzenberg, wielki szpitalnik i komtur
w Ba³dze; w dokumencie zamieszczonym w Perg. Urk., XXII, Nr 42 z 08. 04. 1481 roku czynnoci
prawnej dokona³ Niclas von Gebesattel, wielki marsza³ek; w dokumencie zamieszczonym
w Perg. Urk., XXVII, Nr 210 z 04.12.1498 r. czynnoci prawnej dokona³ Erasmus von Reitzenstein, wielki szatny i zarazem komtur w Ba³dze; w dokumencie zamieszczonym w Perg. Urk.
XXXIV, Nr 122 z 13. 12. 1497 r. czynnoci prawnej dokona³ Wilhelm graf von Isenburg, wielki
komtur i namiestnik wielkiego mistrza na zamku w Schaaken.
159 Np. w dokumencie zamieszczonym w Perg. Urk., XXVI, Nr 237 z 13.07.1515 r. czynnoci
prawnej dokona³ komtur domowy z Ba³gi Klaus von Bach.
160 Zob. Z.H. Nowak, Zezwolenia wielkich mistrzów Zakonu Krzy¿ackiego na wywóz zbo¿a
z Prus w latach 14211422, Zapiski Historyczne TNT, 1979, t. 44, z. 4, s. 125134.
161 Perg. Urk., XVII, nr 35, k. 1. (Zawartoæ dokumentu).
162 Mo¿na to odbieraæ tak¿e jako pos³usznych woli Zakonu. Jednak¿e jeszcze w latach
14701473 w zapisie wielkiego mistrza Ludwiga von Erlichshausen dla niejakiego Her Steffansa Trappierhoff, jest mowa o tym, ze dwór (folwark), który zosta³ mu zapisany, po jego
mierci musi wróciæ do zakonu, OF 94, k. 198200.
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dzona hodowla (wiñ), dóbr takich nie wolno by³o podzieliæ na mniejsze
czêci, chyba ¿e synowie chcieliby nadal prowadziæ tam dzia³alnoæ gospodarcz¹. Natomiast dalej czytamy, ¿e ziemie w dobrach wydzier¿awionych, które
nie mog³y byæ przekazane w spadku braciom lub ich dzieciom (w obu przypadkach zamieszkuj¹cych poza tymi dobrami), mog³y byæ sprzedane, je¿eli
by³aby taka mo¿liwoæ. Takie sprzedane ziemie, w dobrach na prawie magdeburskim, nadal pozostawa³yby na tym prawie. W konsekwencji je¿eli tzw.
dobrzy ludzie nie zdecydowaliby siê na dzier¿awê tej ziemi (lub jej zakup?)
mia³a ona przejæ z powrotem na rzecz zakonu, który bêdzie dalej szuka³
(tañszego) nabywcy (dzier¿awcy) na prawie magdeburskim. Wszystkie powy¿sze ustalenia jako obowi¹zuj¹ce prawo, mia³y obyæ przestrzegane przez
nastêpców wystawcy oraz ca³¹ korporacjê zakonn¹. Z powy¿szych zapisów
wynika jednoznacznie dba³oæ Krzy¿aków o to, aby ziemia pozostawa³a
w uprawie i w dobrych rêkach. To ostatnie sformu³owanie dotyczy dobrych
gospodarzy, którzy ju¿ dzier¿awili dan¹ ziemiê i prowadzili dobro, a teraz
mog¹ to jak najszybciej przej¹æ (na mocy tego ustalenia i prawa) ich nastêpcy, równie¿ w linii ¿eñskiej, bez zbêdnego tracenia czasu (zaraz po mierci
dotychczasowego dzier¿awcy). By³ to jak najbardziej zrozumia³y zabieg ze
strony zakonu, który liczy³ w ten sposób na utrzymanie okrelonych nadaniami dochodów z tych ziem oraz pozostawienia owych dóbr w dobrej kondycji
gospodarczej.
SUMMARY
Unlike the establishments in Teutonic domains, private farms which emerged in
Prussia after the end of the Thirteen Years War in 1466 were usually part of larger
estates that comprised several farms, inns, mills or even villages. Both types of
establishments were set up on territories and in estates formerly owned by the
Teutonic Knights. After 1466, the Order made attempts to dispose of those resources
which were rented to tenants or sold, generating considerable proceeds for the
Teutonic Knights. The management of those assets was an important element of the
Orders internal financial policy after the Thirteen Years War with Poland which
drenched the country.
In Teutonic Prussia, private farms, allocated by the Teutonic Knights on unsettled territories (wußte Hube) or started after village and town rights had been
granted by feudal authorities, enjoyed a favorable climate for economic growth. The
allocations made under the Magdeburg Law provided farmers with more rights and
privileges than the laws enacted before 1440. Most estates spanned the area of 10 to
40 lans of arable land. The settlers were awarded minor and major rights to try and
punish serfs in their estates, and they were often exempt from a part of their
financial obligations to the lords.
Large estates comprising several collaborating farms and businesses flourished in
Teutonic Prussia after the Second Peace of Thorn. Most of them had a single owner
who derived significant financial gain from the expansion of farm estates. Farms were
units of agricultural production in larger estates and territorial holdings.
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KILKA UWAG O RADACH SENATU
ZA W£ADYS£AWA IV WAZY*
Instytucji rad senatu (senatus consilium), w porównaniu z innymi organami w³adzy Rzeczypospolitej, jak dot¹d powiêci³o uwagê niewielu historyków. Dysponujemy jedyn¹ monografi¹ Mariusza Markiewicza, w której autor
szczegó³owo zanalizowa³ funkcjonowanie ró¿nego rodzaju rad senatorskich za
pierwszego Wettyna1. Natomiast pozosta³e opracowania, to najczêciej artyku³y lub fragmenty w pracach powiêconych systemowi parlamentarnemu
w Rzeczypospolitej2. Problematykê zwi¹zan¹ z funkcjonowaniem tej instytucji, na przyk³adzie najbardziej nas interesuj¹cego panowania W³adys³awa IV
Wazy, dostrzega³ jeszcze przed wojn¹ znakomity znawca polsko-litewskiego
parlamentaryzmu W³adys³aw Czapliñski, do którego zreszt¹ bêdziemy odwo³ywaæ siê w niniejszym szkicu niejednokrotnie3. Radom senatu powiêcili
czêæ miejsca w ogólnej charakterystyce senatu w czasach panowania dwóch
pierwszych Wazów Janusz Dorobisz i Anna Filipczak-Kocur4. Analizy projek* Artyku³ przygotowany w ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego nr N N108 397934.
1 M. Markiewicz, Rady senatorskie Augusta II (16971733), Wroc³aw-Warszawa-KrakówGdañsk-£ód 1988.
2 Krótk¹ charakterystykê funkcjonowania rad senatu znajdziemy u W. Konopczyñskiego,
Geneza i ustanowienie Rady Nieustaj¹cej, Kraków 1917, s. 4164; D. Maki³³y, W³adza wykonawcza w Rzeczypospolitej. Od po³owy XVII w. do 1763 r. Studium historyczno-prawne, Toruñ 2003,
s. 168177; H. Olszewskiego, Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee, t. 1: Sejm Rzeczypospolitej epoki oligarchii (16521763). Prawo  praktyka  teoria  programy, Poznañ 2002,
s. 261266.
3 W. Czapliñski, Senat za W³adys³awa IV, w: Studia historyczne ku czci Stanis³awa Kutrzeby, t. 1, Kraków 1938, s. 81104.
4 J. Dorobisz, A. Filipczak-Kocur, Senat za Zygmunta III i W³adys³awa IV, w: Senat
w Polsce. Dzieje i teraniejszoæ. Sesja naukowa, Kraków 25 i 26 maja 1993, pod red. K. Matwijowskiego i J. Pietrzaka, Warszawa 1993, s. 74103, szczególnie s. 9299.
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tów tej instytucji  organicznie zwi¹zanej z senatorami rezydentami, które
próbowano przeprowadziæ za czasów Jana Kazimierza  dokona³a Stefania
Ochmann5. Funkcjonowanie rad senatu w okresie póniejszym, a dok³adnie
w latach 16741696 zanalizowa³ Jacek Krupa6. T¹ sam¹ instytucj¹, ale za
panowania Augusta II Sasa, zaj¹³ siê Jaros³aw Poraziñski w dwóch artyku³ach  w pierwszym zbada³ jedn¹ z rad senatu, obraduj¹c¹ w Malborku7,
w drugim dokona³ charakterystyki rad senatu do czasu sejmu niemego8.
Póniejszym okresem zainteresowa³ siê Mariusz Markiewicz, który zbada³
instytucjê rad senatu za Augusta III9, a w nastêpnym artykule opisa³ ceremonia³ rad senatorskich jako rodek przekazu decyzji politycznych w pierwszej po³owie XVIII w.10 I wreszcie na rady senatu zwróci³ równie¿ uwagê
Andrzej Nowakowski przy okazji ogólnej charakterystyki instytucji senatorów rezydentów11.
Wiele jeszcze pozostaje do zrobienia, zarówno w sferze analizy procedur
funkcjonowania rad senatu, jak i ich znaczenia w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej. Obecna, u³omna sk¹din¹d, wiedza na ich temat prowadzi czasami do pewnych interpretacyjnych nieporozumieñ12. Niniejszy szkic nie jest
jednak prób¹ kompleksowej odpowiedzi na wszystkie w¹tpliwoci i pytania,
które rodz¹ siê w trakcie badañ. Jest jedynie elementem uzupe³niaj¹cym
ustalenia W. Czapliñskiego, prób¹ dookrelenia niektórych wniosków, zwi¹zanych przede wszystkim ze sposobem procedowania.
Zwyczajowo senatus consilium zwo³ywa³ król, który nie by³ zwi¹zany
jakimikolwiek sta³ymi terminami odbywania posiedzeñ. To, w jaki sposób
senatorowie byli powiadamiani przez w³adcê o zwo³aniu rady senatu zale¿a³o
5 S. Ochmann, Projekty reformy Rady Senatorów Rezydentów w pismach politycznych
czasów Jana Kazimierza Wazy, Czasopismo Prawno-Historyczne, 2008, t. 60, z. 1, s. 203213.
6 J. Krupa, Rady senatu za Jana III Sobieskiego (16741696), Studia Historyczne, 1992,
z. 2, s. 307328.
7 J. Poraziñski, Malborska rada senatu w 1703 roku, Zapiski Historyczne, 1979, t. 44, z. 2,
s. 3356.
8 Idem, Funkcje polityczne i ustrojowe rad senatu w latach 16971717, Kwartalnik Historyczny, 1984, R. 51, nr 1, s. 2543.
9 M. Markiewicz, Rady senatu za Augusta III, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego, 1985, DCXIV, Prace Historyczne, z. 77, s. 6989.
10 Idem, Ceremonia³ rad senatorskich w czasach saskich, w: Theatrum ceremoniale na
dworze królów i ksi¹¿¹t polskich. Materia³y konferencji naukowej zorganizowanej przez Zamek
Królewski na Wawelu i Instytut Historii Uniwersytetu Jagielloñskiego w dniach 2325 III 1998,
pod red. M. Markiewicza i R. Skowrona, Kraków 1999, s. 291296.
11 A. Nowakowski, Senatorowie rezydenci w Polsce w latach 15731775, Studia Historyczne, 1991, R. 34, z 1 (132), s. 2137.
12 Trudno zgodziæ siê z drug¹ czêci¹ opinii I. Lewandowskiej-Malec, Sejm walny koronny
Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (15871632), Kraków 2009,
s. 165, ¿e Pewne sformalizowanie tego cia³a [rady senatu  przyp. A.K.] nast¹pi³o po przyjêciu
artyku³ów henrykowskich, które przewidywa³y powstanie rady senatorów rezydentów, przepis
ten wszed³ jednak w ¿ycie dopiero na sejmie 1607. On przecie¿ wszed³ w ¿ycie wraz z przyjêciem artyku³ów henrykowskich, ale od strony prawnej dopiero za Stefana Batorego, nie by³
jednak egzekwowany.
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najczêciej od okolicznoci, w których zapada³a decyzja. W sytuacji, kiedy
senatorowie byli obecni na dworze, wystarczy³y zapewne ustne zaproszenia
przez specjalnych goñców, najprawdopodobniej bêd¹cych pod rêk¹ sekretarzy
lub referendarzy, szczególnie wtedy, gdy król podejmowa³ decyzjê o zwo³aniu
rady natychmiast. Natomiast jeli czasu by³o wystarczaj¹co du¿o, zwyczajowo kancelaria królewska wysy³a³a listy z punktami do konsultacji na dan¹
radê13. Pokazuje to przyk³ad konsylium w Krakowie, zwo³anego w czasie
koronacji Ludwiki Marii w lipcu 1646 r. Wówczas kanclerz wielki koronny
Jerzy Ossoliñski rozes³a³ odpowiednio przygotowany dokument do obecnych
na uroczystociach senatorów. Pyta³ w nim o z³o¿enie sejmu zwyczajnego
przed opisanym w prawie pospolitym czasem dwóch lat. Wyjania³ równie¿
swoje stanowisko w tej sprawie, zak³adaj¹c, ¿e z powodu wyjazdu mo¿e nie
zd¹¿yæ wyg³osiæ wotum na radzie14. Podobnie kilka lat wczeniej, zaraz po
zakoñczonym 1 czerwca sejmie w 1640 r., W³adys³aw IV zasiêga³ listownej
opinii w sprawie uk³adów z Siedmiogrodem i tak¿e za porednictwem listów
tak¹ opiniê od niektórych senatorów otrzymywa³15. Czasem monarcha wyrêcza³ siê innymi senatorami, nie rezygnuj¹c jednak z pisemnego powiadomienia. Na przyk³ad wojewoda poznañski Krzysztof Opaliñski pisa³ do brata £ukasza, informuj¹c, ¿e król ¿yczy sobie, aby ten przyby³ na pogrzeb królowej
20 czerwca, gdy¿ król zamierza przedyskutowaæ kilka spraw na radzie senatu16.
Nale¿y zgodziæ siê z W. Czapliñskim, ¿e same obrady praktycznie nie
ró¿ni³y siê od posiedzeñ senatu w czasie sejmu17. Problematykê obrad zazwyczaj zagaja³ jeden z obecnych pieczêtarzy: kanclerz lub podkanclerzy, który
wyg³asza³ propozycjê od króla z punktami, nad którymi miano debatowaæ.
Najczêciej by³ to kanclerz koronny, przede wszystkim z uwagi na jego systematyczn¹ obecnoæ przy królu. Zdarza³y siê jednak rady, na których propozycja by³a wyg³aszana przez pieczêtarza koronnego, a nastêpnie litewskiego.
Taka sytuacja mia³a miejsce 27 IX 1643 r. w Grodnie, kiedy obrady rozpocz¹³
podkanclerzy koronny Aleksander Trzebiñski, który przedstawi³ sprawy polskie, a po nim propozycjê dotycz¹c¹ spraw litewskich referowa³ kanclerz
wielki litewski Albrycht S. Radziwi³³18. Nie da siê ukryæ, ¿e wyst¹pienie
dwóch pieczêtarzy: koronnego i litewskiego wynika³o z usankcjonowania ry13 I¿ dwojakie s¹ senatus consulta jedne, które Król Jmæ ustnie o rezydencjach do
senatorów, a drugie, które ab absentibus listownie zasiêga [...]: Biblioteka Czartoryskich (dalej:
BCz.), rkps 369, s. 537.
14 BCz., Teki Naruszewicza (dalej: TN), rkps 140, s. 121.
15 BCz., TN, rkps 137, s. 417, Ode Dworu, bm. 16 VI 1640; Przyk³adowe stanowisko
biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika zob. ibidem, s. 425426, Jakub Zadzik do W³adys³awa
IV, Bo¿êcin 23 VI 1640.
16 Krzysztof Opaliñski do £ukasza Opaliñskiego, Tuliszkowo 29 V 1644, w: Listy Krzysztofa Opaliñskiego do brata £ukasza 16411653, pod red. R. Pollaka, Wroc³aw 1957, s. 220.
17 W. Czapliñski, op. cit., s. 96.
18 Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku (dalej: BK), rkps 347, s. 382386, Senatus consultum, 27 IX 1643. Myli³ siê wiêc W. Czapliñski (op. cit., s. 96, przyp. 4), ¿e obrady
rozpocz¹³ kanclerz wielki koronny.
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walizacji o precedencjê miêdzy tymi ministrami, która mia³a miejsce od pocz¹tku panowania W³adys³awa IV Wazy. Na tym tle dochodzi³o równie¿ do
konfliktów. Do najbardziej znanego dosz³o 9 IX 1636 r. na radzie senatu
w Wilnie, kiedy przeciwko przedstawiaj¹cemu z polecenia króla przedmiot
obrad podkanclerzemu koronnemu Piotrowi Gembickiemu ostro wyst¹pi³
podpity wojewoda wileñski Krzysztof Radziwi³³. W zwi¹zku z tym, ¿e sprawa
dotyczy³a Moskwy, a rada senatu odbywa³a siê w Wielkim Ksiêstwie ksi¹¿ê
uzna³, ¿e propozycjê powinien g³osiæ jeden z pieczêtarzy litewskich. Wtórowa³
mu równie¿ pijany biskup wileñski Abraham Wojna, który uskar¿a³ siê na
zuchwa³oæ Polaków i opresjê praw litewskich19.
Najwiêkszy wp³yw na porz¹dek procedowania mia³ sam król, tym bardziej ¿e rady senatu nie mia³y wypracowanego regulaminu. To w³adca mia³
prawo ten porz¹dek zmieniæ, nie pytaj¹c senatorów o zdanie i czasami taki
ustalony porz¹dek procedowania zmienia³, co widaæ na posiedzeniu senatu
w dniu 2 IX 1638 r., na którym  mimo obecnoci kanclerza Piotra Gembickiego  propozycjê wyg³osi³ faworyt królewski kasztelan sandomierski Adam
Kazanowski20. Trudno powiedzieæ, jak czêsto mia³y miejsce bezporednio
przed zwo³an¹ ju¿ rad¹ senatu audiencje zagranicznych poselstw, jak choæby
ta pos³a ksiêcia siedmiogrodzkiego, który w lipcu 1644 r. privatam mia³
u Króla JMci audientiam21. Wiadomo jednak, ¿e takowe dyplomatyczne
wizyty wp³ywa³y na problematykê obrad, zmieniaj¹c ich pierwotny plan.
Niektóre senatus consilia zaczyna³y siê równie¿ od lektury listów przys³anych od monarchów, pos³ów zagranicznych czy wreszcie od rodzimych hetmanów22. Treæ odczytywanych listów stawa³a siê przedmiotem obrad, które mog³y, choæ nie musia³y, zakoñczyæ siê zredagowaniem konkretnej odpowiedzi.
Po wyg³oszonej propozycji senatorowie wyg³aszali wota wed³ug kolejnoci
zasiadania w senacie (biskupi, wojewodowie, kasztelani, ministrowie), choæ
i tu zdarza³y siê odstêpstwa od funkcjonuj¹cej regu³y23. Obraduj¹cym udziela³ g³osu obecny na radzie marsza³ek, co znajduje potwierdzenie w ród³ach.
Albrycht S. Radziwi³³, obecny na przywo³anej wy¿ej radzie senatu w Wilnie
9 IX 1636 r., na której dosz³o do tak powa¿nego wzburzenia wojewody wileñskiego Krzysztofa Radziwi³³a zanotowa³, ¿e marsza³ek [£ukasz Opaliñski
 przyp. A.K.] zabroni³ udaremnienia dalszych wotów. Wychodz¹cego króla
próbowa³ jeszcze ksi¹¿ê Radziwi³³ zatrzymaæ, prosz¹c marsza³ka o udziele19 Cytat z: A. S. Radziwi³³, Pamiêtnik o dziejach w Polsce, t³um. i oprac. A. Przybo
i R. ¯elewski, t. 1, Warszawa 1980, s. 560. O incydencie pisa³ ostatnio R. Ko³odziej, Zwada
wileñska w 1636 r., w: Z badañ nad Rzeczypospolit¹ w czasach nowo¿ytnych, pod red.
K. Matwijowskiego, Wroc³aw 2001, s. 713 oraz H. Wisner, Janusz Radziwi³³ 16121645. Wojewoda wileñski, hetman wielki litewski, Warszawa 2000, s. 4648.
20 Riksarkivet w Sztokholmie (dalej: RA), Extranea IX. Polen (dalej: Extranea), vol. 79,
Consilium Wolgensdorffi, 2 IX 1638.
21 BK, rkps 347, s. 405406, Senatus consultum, 17 VII 1644.
22 BK, rkps 347, s. 380, Senatus consultum, bd. [1643].
23 Np. RA, Extranea, vol. 79, Consilium Cestochoviae, 14 VIII 1638, na którym przed
wojewod¹ ³êczyckim g³os zabra³ wojewoda be³ski.
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nie mu przyrzeczonego g³osu. Ale marsza³ek wzburzony okazanym brakiem
szacunku dla króla odroczy³ wotum wojewody do innego czasu24. Potwierdzeniem s³ów pamiêtnikarza mo¿e byæ rada senatu z listopada 1636 r., kiedy
to marsza³ek równie¿ w imieniu w³adcy, a tak¿e w imieniu podkanclerzego
(Piotra Gembickiego) odpowiada³, tym razem na mowê zaproszonego na radê
podkomorzego litewskiego Janusza Radziwi³³a25.
W czasie posiedzeñ rad senatu, podobnie jak w senacie podczas obrad
sejmowych, nie dyskutowano nad przed³o¿onymi punktami. Wota odgrywa³y
rolê rady dla króla i by³y jedynie wyra¿eniem zdania senatora. Ten wotuj¹c,
przedstawia³ swoje stanowisko, dotycz¹ce wszystkich punktów podanych na
pocz¹tku posiedzenia. Zapewne nie by³o ¿adnych ograniczeñ czasowych dla
wotuj¹cych. Czas trwania mów by³ uzale¿niony od obszernoci problematyki
obrad i jej wagi, od liczby obecnych senatorów, wreszcie od przygotowania
i predyspozycji samego mówcy. By³y wiêc i krótkie wyst¹pienia, i d³ugie
oratorskie mowy. Obecnoæ kilkudziesiêciu senatorów na posiedzeniu na
pewno wyd³u¿a³a obrady, ale z drugiej strony mog³a przys³u¿yæ siê do skracania niektórych wyst¹pieñ. Tak by³o w przypadku wielokrotnie ju¿ cytowanej
w literaturze rady senatu z 19 III 1635 r., dotycz¹cej projektowanego ma³¿eñstwa W³adys³awa IV z El¿biet¹ Wittelsbach, córk¹ El¿biety Stuart i Fryderyka V. Prawie trzydziestu obecnych na radzie senatorów upora³o siê
z wotami w jeden dzieñ26. Mo¿na tym samym przyj¹æ za W. Czapliñskim, ¿e
obrady by³y rzeczowe i sprawnie prowadzone27. Potwierdzaj¹ to zachowane
ród³a, z których wy³ania siê obraz bardzo konkretnych i treciwych obrad,
dotycz¹cych stricte królewskiej propozycji. Choæ nie mo¿na wykluczyæ, ¿e
znane nam protoko³y z posiedzeñ rad senatu to jedynie przemylany i dopracowany zapis, nie do koñca oddaj¹cy przebieg i klimat obrad, pomijaj¹cy
informacje, które z ró¿nych przyczyn nie znalaz³y siê na papierze.
Mo¿na mia³o za³o¿yæ, ¿e prym wród wotuj¹cych wiedli ci, którzy byli
najbardziej zorientowani w danej sprawie, a pozostali senatorowie, podobnie
jak to niejednokrotnie mia³o miejsce w czasie wotów senatorskich, najczêciej
zgadzali siê z przedmówcami. Oczywicie, mog³y siê zdarzyæ wypowiedzi,
które co najmniej wpêdza³y niektórych w konfuzjê, jak choæby podczas rady
z 20 III 1645 r., w której rozprawiano m.in. o kolejnym ma³¿eñstwie W³adys³awa IV. Jeden z radz¹cych senatorów zauwa¿y³ wówczas, ¿e król jest oty³y
wiêc nie jest pewne, czy oty³oæ nie przeszkodzi w dope³nieniu ma³¿eñstwa.
Wszystkich ogarn¹³ miech  zanotowa³ skrupulatnie kanclerz Radziwi³³
 tylko nie króla, który przyj¹³ wypowied nieweso³ym obliczem28.
24

A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 1, s. 560.
Centralnij Deravnij Istoriènij Archiv Ukraini u Kijovi, fond 48, opis 1, sprawa 882,
Miko³aj Wojciech Gniewosz do Kazimierza Leona Sapiehy, Grodno 20 XI 1636.
26 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 1, s. 435438.
27 W. Czapliñski, op. cit., s. 97.
28 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 2, s. 443.
25
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Dostêpne ród³a nie pozwalaj¹ wywnioskowaæ, jak czêsto senatorowie
obecni w Warszawie  miejscu najczêstszych rad senatu, uchylali siê od
uczestnictwa w ich obradach. Wiadomo jednak, ¿e do obecnych, którzy
z ró¿nych przyczyn nie mogli stawiæ siê na radzie, w³adca wysy³a³ referendarzy w celu uzyskania od nich zdania w sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad. wiadcz¹ o tym choæby przyk³ady biskupa poznañskiego Andrzeja
Szo³drskiego, po którego sentencj¹ do gospody s³ano oraz wojewody sieradzkiego Kaspra Denhoffa, do którego chorego JKM ksiêdza regenta posy³aæ
raczy³ i których tym samym w konkluzji ujêto jako obecnych29. Oczywicie
sam fakt pos³ania z pytaniem o radê by³ suwerenn¹ decyzj¹ w³adcy i to on
decydowa³, czy tak¹ radê bêdzie chcia³ uzyskaæ od konkretnego senatora, czy
te¿ nie. Posiada³ w tej kwestii pe³n¹ swobodê wyboru, nie bêd¹c zobowi¹zanym do zwracania siê o radê do wszystkich przebywaj¹cych w miejscu zwo³ania senatus consilium senatorów. Pytani o radê senatorowie mogli przygotowaæ odpowied na pimie lub ustnie. W jednym i drugim przypadku
przynosili j¹ wys³ani przez króla sekretarze, którzy zapewne czekali na opiniê do momentu jej uzyskania30.
Senatorowie starali siê usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ nie tylko chorob¹, nie zawsze chorob¹ dyplomatyczn¹, ale i wypadkami losowymi, tak jak
to uczyni³ kasztelan wojnicki Micha³ Tarnowski, który wymówi³ siê z rady
pilnym wyjazdem do Lublina w sprawach s¹dowych, nie omieszkuj¹c do³¹czyæ pisemnego stanowiska31. Tymczasem obecni na radach senatorowie bardzo powa¿nie traktowali fakt uczestnictwa w posiedzeniach, choæ zdarza³y
siê niechlubne wyj¹tki. Na wrzeniowej radzie senatu w Wilnie w 1636 r.,
zwo³anej niespodziewanie przez W³adys³awa IV, senatorowie zjawili siê pod
wp³ywem alkoholu. Wed³ug kanclerza Albrychta S. Radziwi³³a jedynie marsza³ek £ukasz Opaliñski i sam pamiêtnikarz pozostali stró¿ami wstrzemiêliwoci. Senatorów jednak usprawiedliwia fakt, ¿e musieli przyjæ na radê
bezporednio z uczty, urz¹dzonej przez referendarza litewskiego Marcjana
Tryznê32.
Posiedzenie rady senatu zwyczajowo koñczy³a konkluzja, o której kszta³cie ostatecznie decydowa³ król, co dobitnie wyrazi³ Radziwi³³, pisz¹c: tajne
narady i ich deklaracja zale¿¹ od decyzji króla33. To on jako ostatni zabiera³
g³os i nie bêd¹c skrêpowanym przychylaniem siê do zdania wiêkszoci ustala³, jak bêdzie wygl¹da³a sentencja. Wprawdzie w omawianym okresie
w radzie, szczególnie w istotnych politycznych sprawach, d¹¿ono do uzyskania jednomylnego stanowiska, jednak nie zawsze taka zgoda by³a mo¿liwa.
Mimo to w wiêkszoci rad konkluzja by³a zgodna, senatorowie jednomylnie
29

BK, rkps 347, s. 375, Senatus consultum, 9 IV 1643 oraz ibidem, s. 376, Senatus
consultum, 16 VII 1643.
30 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 2, s. 234 (styczeñ 1641 r.).
31 BCz, TN, 140, s. 125, Micha³ Tarnowski do Adama Kazanowskiego, bm. 17 VII 1646.
32 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 1, s. 560; W. Czapliñski, op. cit., s. 98.
33 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 2, s. 494 (13 V 1646).
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zgadzali siê z wol¹ króla34. Jeli jednak niekiedy poszczególni senatorowie
reprezentowali odmienne zdanie, nie przeszkadza³o to w uchwaleniu konkluzji35. W sytuacji ró¿nicy zdañ król mia³ ostatnie s³owo, co widaæ na przyk³adzie rady z 4 III 1639 r., kiedy W³adys³aw IV podj¹³ decyzjê w sprawie pozwu
przeciwko wojewodzie mcis³awskiemu Krzysztofowi Kiszce36. Mo¿na za³o¿yæ
bez wiêkszego b³êdu, ¿e król w przewa¿aj¹cej liczbie przypadków przychyla³
siê do stanowiska wiêkszoci. Odby³y siê jednak rady niezakoñczone pomylnie, co zanotowa³ niezawodny Radziwi³³, wspominaj¹c np. o radzie odbytej
pod koniec lipca 1642 r., na której rywalizacja miêdzy kanclerzem Piotrem
Gembickim i podkanclerzym Jerzym Ossoliñskim zakoñczy³a siê tym, i¿:
Rzecz nie zosta³a za³atwiona37.
W³adys³aw IV w czasie rad senatu potrafi³ byæ bardzo skuteczny. Gdy
szczególnie zale¿a³o mu na konkretnej sprawie, by³ w stanie tak przeprowadziæ rzecz, ¿e senatorowie o przeciwnym stanowisku ostatecznie ustêpowali.
Najlepszym tego przyk³adem jest ci¹gn¹ca siê sprawa odszkodowania dla
Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego za Trubczewsk. Kiedy wojewoda poznañski
Krzyszof Opaliñski oraz kasztelan krakowski Stanis³aw Koniecpolski odmówili podpisania porêczenia król siê mocno obruszy³ na wojewodê, na tyle
mocno, ¿e pozostali senatorowie uprosili opozycjonistów i ci w³asnorêcznie
porêczenie podpisali38. Innym razem W³adys³aw IV na radzie w Krakowie
pozosta³ g³uchy na proby senatorów, by nie wyje¿d¿a³ do Lwowa, tylko
zadba³ o zdrowie. Na sugestie wezwania hetmana polnego Miko³aja Potockiego do Krakowa lub wys³ania do niego zaufanego goñca król powsta³, nie
udzieliwszy odpowiedzi [...] kaza³ siê zanieæ do dalszej komnaty i tak pojecha³
do Niepo³omic39. Powy¿sze cytaty wyranie wskazuj¹, ¿e król w przeciwieñstwie do obrad sejmowych, gdzie przemawia³ ustami kanclerza, na posiedzeniach rad senatu zabiera³ g³os równie¿ osobicie. Potwierdzaj¹ ten fakt niektóre zachowane protoko³y, w których znajduj¹ siê ca³kiem obszerne streszczenia
mów W³adys³awa IV40. Król zamkn¹³ obrady i z podziwu godn¹ wytwornoci¹
przemówi³ do nas  podsumowa³ radê senatu z 26 VI 1644 r. Radziwi³³41.
Pozostaje jeszcze do wyjanienia kwestia, w jakim stopniu król stosowa³
siê do konkretnych konkluzji rad senatu. Ich zwo³ywanie, nawet jeli pominiemy konkretne umocowanie prawne, przecie¿ nie by³o jedynie kaprysem
królewskim, tylko wynikiem jednoznacznej potrzeby wys³uchania rady naj34

Ibidem, s. 298 (5 III 1642).
W tym jednak pozwoleniu sentencja jm pana brac³awskiego [kasztelana Gabriela
Stempkowskiego  A. K.] i pana halickiego [kasztelana Jana Lanckoroñskiego  A. K.] ró¿na by³a,
którzy contrarium sentiebant, aby denegare: BK, 347, s. 379, Senatus consultum, 16 VII 1643.
36 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 2, s. 122.
37 Ibidem, s. 316.
38 Ibidem, s. 446447 (28 III 1644).
39 Ibidem, s. 502 (17 VII 1646).
40 Np. RA, Extranea, vol. 79, Consilium Cestochoviae, 14 VIII 1638.
41 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 2, s. 412.
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bli¿szego otoczenia. Z analizy dostêpnych konkluzji wynika wniosek, ¿e
w wiêkszoci przypadków W³adys³aw IV wraz z urzêdnikami realizowa³ zalecenia senatus consultorum, ale znajdziemy równie¿ przyk³ady zmiany ustaleñ, choæby w sprawie wydania Moskwie Jana Faustyna £uby42. Tu król,
który wraz z radz¹cymi mu senatorami by³ przeciwny wydaniu szlachcica,
bowiem on ani ¿adnego piêtna nie ma, [...] i za carzyka sam siê nie mia³
i nie ma, lubo go Dimitrowicem drudzy nazywali43, ale zmieni³ zdanie.
Ostatecznie w asycie kasztelana brac³awskiego Gabriela Stempkowskiego
£uba stan¹³ przed obliczem cara Micha³a Fedorowicza Romanowa44. Podobnie król siê zachowa³ w sprawie stra¿nika koronnego Samuela £aszcza, na
którym ci¹¿y³a infamia, i mimo sprzeciwu senatorów, którzy nie chcieli daæ
mu listu ¿elaznego, ten póniej móg³ siê cieszyæ jego uzyskaniem45. Te przyk³ady wskazuj¹, ¿e choæ W³adys³aw IV decydowa³ siê na zmianê ustaleñ na
radach, czyni³ to zazwyczaj wtedy, bo  z uwagi na szczup³¹ bazê ród³ow¹
 nie mo¿emy tego uznaæ za regu³ê, kiedy nie ³ama³o to fundamentalnych
praw Rzeczypospolitej46.
O protoko³owaniu rad senatu i charakterze tych róde³ pisa³ ju¿
W. Czapliñski, który charakteryzuj¹c protoko³y sporz¹dzane w jêzyku ³aciñskim za³o¿y³, ¿e by³y pisane w popiechu47. Popiech móg³ byæ tutaj oczywicie jedn¹ z okolicznoci, wp³ywaj¹c¹ na lakonicznoæ streszczeñ, mo¿liwe
jednak, ¿e protoko³y te by³y jedynie wersj¹ robocz¹, sporz¹dzan¹ na bie¿¹co
w czasie obrad. wiadczy o tym i brak podpisów senatorów, i poprawki,
skrelenia lub dopiski dokonywane inn¹ rêk¹, a tak¿e puste miejsce na
pocz¹tku protoko³u z 31 IX 1641 r. zostawione najprawdopodobniej do uzupe³nienia48. Zaledwie w dwóch sprawozdaniach z rad senatu znalaz³y siê
oryginalne podpisy ich uczestników49. Reszta dokumentów to kopie, w których niekiedy brakuje choæby jednego podpisu. Wszystkie posiadaj¹ podobn¹
konstrukcjê i zaczynaj¹ siê od przedstawienia obecnych na radzie senatorów,
propozycji oraz konkluzji, po której nastêpuj¹ podpisy wszystkich lub niektórych doradców. Brak czêci podpisów nie jest jednoznaczny z niezgodzeniem
siê senatora z konkluzj¹, a raczej wynika³ z niedopatrzenia protoko³uj¹cego
lub nawet z niechlujnoci kopisty.
42 Wed³ug A. S. Radziwi³³a (op. cit., t. 2, s. 417) inicjatorem swego rodzaju ¿artu z utrzymywaniem, i¿ ten¿e £uba jest carem (Iwanem, synem Dymitra Samozwañca i Maryny Mniszchówny) mia³ byæ sam kanclerz wielki litewski Lew Sapieha.
43 BK, rkps 347, s. 407, Senatus consultum, 25 IX 1644.
44 H. Wisner (W³adys³aw IV Waza, Wroc³awWarszawaKraków 1995, s. 119) wi¹za³ ten
fakt z ustêpstwami na rzecz cara w celu pozyskania go dla projektu wojny z Turcj¹.
45 A. S. Radziwi³³, op. cit., t. 2, s. 421. Podobno banicji mia³ 236, a infamii za ró¿ne
excesssa 37: Biblioteka Jagielloñska, rkps 5129, t. 2, s. 765.
46 Jeli W³adys³aw IV próbowa³ obchodziæ prawo, robi³ to nie korzystaj¹c z rad senatorów,
czego przyk³adem by³y okryte tajemnic¹ zaci¹gi ¿o³nierzy do planowanej wojny z Turcj¹.
47 W. Czapliñski, op. cit., s. 99-101.
48 RA, Extranea, vol. 79, Consilum 31 Septembris, 1641.
49 RA, Extranea, vol. 79, Senatus consultum z 9 III 1642 oraz 9 VII 1642.
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Reasumuj¹c, rady senatu choæ by³y istotnym elementem w zarz¹dzaniu
pañstwem, nie przeistoczy³y siê w organ na kszta³t rz¹du. Z³o¿y³o siê na to
wiele czynników, z których najwa¿niejszy le¿a³ chyba w mentalnoci wszystkich stanów. Szlachta, mimo niekwestionowania tej formy wspó³pracy senatu
z królem, by³a bowiem bardzo nieufna wobec instytucji, której w³aciwie nie
mog³a w pe³ni kontrolowaæ. Senatorowie natomiast z wielu wzglêdów nie
przejawiali ochoty do brania udzia³u w obradach rad senatu, gdy¿ ich wp³yw
na ostateczne decyzje nie by³ przewa¿aj¹cy. Równie¿ dla króla tak zorganizowane senatus consilium by³o wygodn¹ form¹ sprawowania w³adzy, gdy¿ nie
wi¹za³y go ¿adne zobowi¹zania, wynikaj¹ce z udzielonych rad.
SUMMARY
The article discusses the institution of senate councils (senatus consilium) during the reign of W³adys³aw IV Vasa. The author focuses on the rules of procedure
and relies on source materials to examine the senates proceedings in the absence of
formal regulations. An important observation that emerges from this work is that
W³adys³aw IV Vasa had the greatest influence on the senates proceedings and its
legislative rulings.
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JERZY KUTNARSKI
 POLAK W S£U¯BIE MO£DAWSKIEJ I POLSKIEJ
Polskê i Mo³dawiê w okresie pónego redniowiecza i w epoce nowo¿ytnej
³¹czy³y silne wiêzy gospodarcze, kulturalne i polityczne. Od czasów W³adys³awa Jagie³³y i hospodara Piotra I Mo³dawia pozostawa³a w zale¿noci lennej od Polski (1387 r.). W póniejszym okresie zwi¹zek ten uleg³ rozlunieniu, aby ustaæ ca³kowicie po nieudanej kampanii bukowiñskiej Jana
Olbrachta w 1497 r. Póniejsze sporadyczne ho³dy hospodarów mo³dawskich
 jak Aleksandra Lãpuºneanu, osadzonego na tronie mo³dawskim w 1552 r.
przez Polaków1  nie mia³y wiêkszego znaczenia i nie doprowadzi³y do odbudowania polskiej zwierzchnoci nad tym krajem. By³o to zwi¹zane ze cis³ym
podporz¹dkowaniem Mo³dawii Imperium Osmañskiemu, co nast¹pi³o po
zwyciêskiej wyprawie su³tana Sulejmana Wspania³ego przeciw hospodarowi
Piotrowi Rareszowi w 1538 r.2 Sytuacjê wydawa³a siê odmieniæ interwencja
1 Interwencj¹ polsk¹ kierowa³ hetman wielki koronny Miko³aj Sieniawski, a bezporednimi dzia³aniami w polu dowodzi³ rotmistrz Maciej W³odek. Polacy wmieszali siê w walkê stronnictw bojarskich, popieraj¹cych hospodara Stefana Raresza albo jego konkurenta i krótkotrwa³ego nastêpcê, Jana Joldiê, a wypromowany na nowego w³adcê Aleksander Lãpuºneanu odnowi³
5 IX 1552 r. w Bakocie ho³d lenny wobec Królestwa Polskiego. Co ciekawe, Zygmunt August,
obawiaj¹c siê reakcji tureckiej, nie przyj¹³ z zadowoleniem tego faktu  zob. M. Plewczyñski,
Miko³aj Sieniawski, w: Poczet hetmanów Rzeczypospolitej. Hetmani koronni, red. M. Nagielski,
Warszawa 2005, s. 84 i idem, Jerzy Ja³owiecki, ibidem, s. 91; A. Dziubiñski, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie w latach 15001572 w kontekcie miêdzynarodowym, Wroc³aw 2005,
s. 186 i 203, a tak¿e B. Còaòè, Ècòopèÿ Moëäoâû, Êèøèí¸â 2003, s. 138139 i D. Dragnev,
E. Baidaus, G. Bodeanu, Domnii Þãrii Moldovei: studii, Chiºinãu 2005, s. 115119 (has³o:
Alexandru Lãpuºneanu).
2 Zawarty wówczas traktat zobowi¹zywa³ hospodarów pod przysiêg¹ do sk³adania haraczu
i przybywania co dwa lata na dwór su³tañski: Voievodul sã jure pe evanghelie ºi pe cruce cã nu
se va racula din nou ºi cã de acum înainte va îndeplini orice firman care se va cere de cãtre
împãrãþie ºi cã voievodul se leagã ca la fiecare doi ani sã vinã el însuºi la curte ºi sã aducã
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hetmana Jana Zamoyskiego w Mo³dawii w 1595 r. Wykorzystuj¹c zaanga¿owanie siê Turcji w wojnê z Habsburgami, hetman doprowadzi³ do osadzenia
na tronie mo³dawskim Jeremiego Mohy³y, notabene polskiego indygeny, który  zgodnie z zawartym kilka lat póniej porozumieniem polsko-osmañskim
 mia³ byæ podwójnym lennikiem Rzeczypospolitej i Turcji3. Niestety, wanie
domowe w rodzie Mohy³ów, w które wpl¹tani zostali polscy magnaci kresowi,
ziêciowie Jeremiego Mohy³y, doprowadzi³y w rezultacie do odsuniêcia przez
Turków tej dynastii od w³adzy w 1616 r. Rzeczpospolita pogodzi³a siê z tym
na mocy traktatów zawartych w Buszy w 1617 r. i pod Chocimiem w 1621 r.
Ostatni z przedstawicieli tego rodu, Moj¿esz Mohy³a, zosta³ na krótko hospodarem mo³dawskim w latach 16331634. Zosta³ pozbawiony tronu przez Turków wskutek podejrzeñ  nie bezpodstawnych!  o sprzyjanie Polakom
w czasie zatargów granicznych w latach 1633 i 1634. Zast¹pi³ go, intryguj¹cy
przeciw niemu, Bazyli Lupul (Vasile Lupu), pochodzenia arumuñskiego b¹d
albañskiego4. Wraz z objêciem przez niego w³adzy w Mo³dawii wydawaæ by
siê mog³o, i¿ wp³ywy polskie w tym kraju zosta³y definitywnie przekrelone.
Sta³o siê jednak inaczej, a to w du¿ej mierze za spraw¹ Polaka  Jerzego
Kutnarskiego  który zosta³ osobistym sekretarzem hospodara i t³umaczem
jêzyków ³aciñskiego i polskiego, u¿ywanych w ówczesnej dyplomacji.
Bazyli Lupul by³ w Mo³dawii cz³owiekiem obcym i lubi³ otaczaæ siê ludmi z zewn¹trz, którzy tylko jemu zawdziêczali swoj¹ pozycjê. St¹d w jego
radzie hospodarskiej i na najwy¿szych urzêdach wieckich znalaz³o siê wielu
Greków, jak wp³ywowi bracia Cantacuzino  Iordache, mianowany wielkim
wisternikiem i Toma, który doszed³ do godnoci wielkiego dwornika Ziemi
Górnej. Wysokie urzêdy sprawowali równie¿ cz³onkowie rodziny hospodara
 jeden z jego braci, Jerzy Coci, zosta³ wielkim paharnikiem, drugi za,
Gawry³ Coci, hetmanem5. A poniewa¿ do korespondencji z Polsk¹ tradycyjnie
haraciul þãrii  Legãmântul Moldovei cu Poarta Otomanã, wrzesieñ 1538 r., w: Istoria
Românilor. Crestomaþie, wyd. I. Eremia, I. Gumenâi, Chiºinãu 2000, nr 7, s. 124. Na temat
stosunku Mo³dawii do Turcji zob. M. Maxim, Le statut des pays roumains envers la Porte
Ottomane aux XVIeXVIIIe siècles, w: idem, Romano-Ottomanica. Essays & Documents from the
Turkish Archives, Analecta Isisiana, t. 58, Istanbul 2001, s. 2345.
3 `Ahdname Mehmeda III dla Zygmunta III, 4 VIII 1598 r., w: Ottoman-Polish Diplomatic
Relations (15th18th Century). An Annotated Edition of Ahdnames and Other Documents, wyd.
D. Ko³odziejczyk, Leiden-Boston-Köln 2000, nr 28, s. 313323 (na temat Jeremiego Mohy³y
s. 317 i 322, t³umaczenie angielskie). Na temat ówczesnego statusu Mo³dawii zob. C.A. Bobicescu, Unia, inkorporacja czy lenno? Kilka uwag o stosunkach Mo³dawii z Rzecz¹pospolit¹ podczas
panowania Jeremiego Mohi³y (15951606), w: Rzeczpospolita w XVIXVIII wieku. Pañstwo czy
wspólnota?, red. B. Dyba, P. Janczewski, T. Kempa, Toruñ 2007, s. 224239 i V. Constantinov,
Mo³dawia w stosunkach miêdzynarodowych w koñcu XVI i na pocz¹tku XVII wieku, w: Rzeczpospolita wobec Orientu w epoce nowo¿ytnej, red. D. Milewski, Zabrze 2011, s. 1020.
4 Na jego temat zob. C. ªerban, Vasile Lupu, domn al Moldovei (16341653), Bucureºti
1991 i D. Dragnev, E. Baidaus, G. Bodeanu, op. cit., s. 175-179 (has³o: Vasile Lupu).
5 Na temat kszta³towania siê i sk³adu rady hospodarskiej Bazylego Lupula zob. C. ªerban,
op. cit., s. 6776. O poszczególnych urzêdach  M. Costin, Historyja polskimi rytmami o Wo³oskiej ziemi i Moltañskiej, w: M. Costin, Latopis ziemi mo³dawskiej i inne utwory historyczne, wyd.
I. Czamañska, Poznañ 1998, s. 296304.
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w tamtej epoce u¿ywano w Mo³dawii jêzyka polskiego, nic dziwnego, ¿e przy
boku hospodara znalaz³ siê równie¿ polski sekretarz6.
Jerzy Kutnarski  w literaturze rumuñskiej zwany czasem Kotnarskim
 mia³ dziêki swemu sprytowi i wp³ywowi, jaki uzyska³ na hospodara, odegraæ w przysz³oci niebagateln¹ rolê, daleko wykraczaj¹c¹ poza kompetencje
sekretarza7. Zgodnie ze swym statusem dzia³a³ zwykle zakulisowo, rzadko
wysuwaj¹c siê na plan pierwszy  w takiej roli wyst¹pi³ m.in. w czasie sejmu
brzeskiego wiosn¹ 1653 r. Dlatego te¿ jego poczynania, a nawet sama osoba,
kryj¹ wci¹¿ wiele tajemnic. Nie sposób precyzyjnie ustaliæ, na ile by³ on
wiernym s³ug¹ hospodara, manipuluj¹cym wraz z nim opini¹ polskich elit
w³adzy, na ile za faktycznym agentem polskim, donosz¹cym o wydarzeniach
w Mo³dawii i krajach przyleg³ych i postêpuj¹cym zgodnie z polsk¹ racj¹
stanu8? W niniejszym studium spróbujemy przyjrzeæ siê jego wszechstronnej
dzia³alnoci i odpowiedzieæ na wy¿ej postawione pytanie.
Trudnoci z osob¹ Jerzego Kutnarskiego piêtrz¹ siê od samego pocz¹tku.
Znamy  w przybli¿eniu  datê jego mierci i okolicznoci, które jej towarzyszy³y. Z wielu róde³ dowiadujemy siê te¿, ¿e na dworze Bazylego Lupula
pe³ni³ on funkcjê osobistego sekretarza i t³umacza jêzyków ³aciñskiego i polskiego9. Jego przychylnoæ dla jezuitów da³a asumpt do pojawienia siê twierdzeñ, jakoby sam Kutnarski by³ jezuit¹  tego jednak nie uda³o siê potwierdziæ, a z tego, co wiemy o jego dzia³alnoci, nie wynika, aby twierdzenia te
mia³y byæ prawdziwe10. Wiemy na pewno, i¿ by³ plebejuszem, poniewa¿ dopiero sejm w 1650 r. nada³ mu szlachectwo  autorom herbarzy jest jednak
6 Nie by³o to zreszt¹ niczym nowym, gdy¿ Polacy spe³niali ju¿ wczeniej takie funkcje na
dworze mo³dawskim, co przyczynia³o siê tak¿e do intensyfikacji wzajemnych kontaktów kulturowych, w³¹czaj¹c w to wzajemne wp³ywy jêzykowe  zob. E. Linþa, Wyrazy polskiego pochodzenia w jêzyku rumuñskim, Wroc³aw 1974, s. 11.
7 Aczkolwiek uzyskiwanie przez osobistych sekretarzy w³adców du¿ych wp³ywów nie jest
znów czym nadzwyczajnym i w tym zakresie J. Kutnarski doskonale wpisa³ siê w zwyk³¹ kolej
rzeczy.
8 O podwójnej grze hospodara i jego doradców wobec Polski zim¹ 1652/1653 r. przekonany
jest T. Ciesielski, Sejm brzeski 1653 r. Studium z dziejów Rzeczypospolitej w latach 16521653,
Toruñ 2003, s. 29. Informacje, otrzymywane od J. Kutnarskiego, ocenia on jednak wysoko, za
E. Baidaus, Politica ºi diplomaþia Moldovei în timpul domniei lui Vasile Lupu (relaþii politice cu
Republica Nobiliarã Polonã ºi Rusia Moscovitã în anii 16341653), Chiºinãu 1998, s. 116,
przypis 51, uwa¿a go wprost za agenta polskiego w Mo³dawii: Cu siguranþã cã secretarul
domnesc Kutnarski a fost un agent ºi informator de excepþie al Coroanei Polone.
9 Zob. m.in. Instrukcja sejmiku opatowskiego, 7 XI 1650 r., Archiwum G³ówne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Archiwum Radziwi³³ów (dalej: AR), dz. II, ks. 18, s. 59-60.
Zob. te¿ list Marka Bandu³owicza (zwany te¿ z w³oska Marco Bandino), katolickiego arcybiskupa Marcjanopola do Francesco Ingoliego, sekretarza Kongregacji Rozkrzewiania Wiary
 M. Bandu³owicz do F. Ingoliego, Bacãu, 18 XI 1644 r., w: Cãlãtori strãini despre þãrile române,
t. 5, red. M. Holban, Bucureºti 1973, s. 302.
10 Tezê o przynale¿noci J. Kutnarskiego do Towarzystwa Jezusowego wysun¹³ m.in.
C. ªerban, op. cit., s. 119 i 121, co wnioskowa³ z bliskich zwi¹zków J. Kutnarskiego z tym
zgromadzeniem: De altfel, secretarul particolar al domnului era ºi el un catolic iezuit, G. Kotnarski, care a dobîndit un mare sprijin iezuiþilor în Moldova (s. 119).
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niemal zupe³nie nieznany11. Jego dobra znajomoæ ³aciny oraz przyjañ, jak¹
otacza³ jezuitów, pozwala nam przypuszczaæ, ¿e ukoñczy³ które z kolegiów
jezuickich w Polsce. Nic bli¿szego jednak na temat pierwszych lat jego ¿ycia,
a tak¿e okolicznoci, w jakich przyj¹³ s³u¿bê u hospodara mo³dawskiego, nie
wiemy.
W ród³ach polskich Jerzy Kutnarski pojawia siê zim¹ 1637 r. i to od
razu w roli, jak¹ bêdzie spe³nia³ do koñca ¿ycia  polskiego informatora
i ³¹cznika miêdzy Rzecz¹pospolit¹ i Mo³dawi¹. Hospodar Bazyli Lupul wys³a³
wówczas J. Kutnarskiego do hetmana wielkiego koronnego Stanis³awa Koniecpolskiego z zadaniem poinformowania go o przebiegu walk miêdzy chanem krymskim Inajet Gerejem a wodzem zbuntowanej ordy nogajskiej, Kantymirem. Misja J. Kutnarskiego przypad³a tu¿ przed rozstrzygaj¹c¹ bitw¹
pod Bia³ogrodem, stoczon¹ 9 marca 1637 r., w którym wspierani przez Kozaków Zaporoskich Tatarzy krymscy rozgromili Kantymira, wielokrotnego ³upie¿cê ziem ruskich Korony. Wojna domowa wród Tatarów by³a na rêkê
Polakom, jednak udzia³ w walkach Kozaków, prowadzonych przez przysz³ego
przywódcê buntu, Paw³a Michnowicza Pawluka, móg³ niekorzystnie wp³yn¹æ
na stosunki z Turcj¹. St¹d ¿ywe zainteresowanie hetmana S. Koniecpolskiego wydarzeniami, na które odpowiedzi¹ by³y wiadomoci, przesy³ane mu
z Mo³dawii12. Na marginesie dodajmy, ¿e by³o to regu³¹ w dzia³aniu hetmanów koronnych, odpowiedzialnych za utrzymanie pokoju na granicy po³udniowo-wschodniej, jak i hospodarów mo³dawskich, którzy czêsto informowali Polaków o poczynaniach Turków i Tatarów13 .
Z podobnymi informacjami przyby³ J. Kutnarski do hetmana S. Koniecpolskiego w listopadzie tego¿ roku. W dwóch listach hospodar informowa³
hetmana o zakoñczeniu swojej wojny z hospodarem wo³oskim Mateuszem
Basarabem, co zosta³o wymuszone przez su³tana14, a tak¿e o dzia³aniach
11 Jego istnienie odnotowuje tylko S. Uruski, choæ i on ani nie zna jego imienia, ani nie
orientuje siê dobrze w szczegó³ach jego dzia³alnoci, daj¹c doæ ba³amutne informacje o jego
funkcji poselskiej w 1653 r. Zob. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 8, Warszawa
1911, s. 244: Kutnarski N., sekretarz hospodara wo³oskiego, przychylny Polsce, zawiadomi³ j¹
1652 r. o nowych knowaniach Chmielnickiego, a w 1653 r. jako pose³ ¿¹da³ pomocy od Rzeczypospolitej przeciw temu¿ Chmielnickiemu; w 1650 r. otrzyma³ indygenat polski.
12 Bazyli Lupul do S. Koniecpolskiego, bm., druga po³owa lutego 1637 r., w: Korespondencja Stanis³awa Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 16321646, wyd. A. Biedrzycka,
Kraków 2005, nr 226, s. 348350. O J. Kutnarskim czytamy tam: Te wszystkie rzeczy zleci³em
Kutnarskiemu s³udze memu, aby W.M.m.m.P. rzetelnie proponowa³ wed³ug tej informacyjej,
któr¹ z podpisem rêki mojej dajê. Na temat wojny domowej wród Tatarów zob. L. Podhorodecki, Chanat krymski i jego stosunki z Polsk¹ w XVXVIII w., Warszawa 1987, s. 158159.
13 Na ten temat zob. P. Gawron, Hetman koronny w systemie ustrojowym Rzeczypospolitej
w latach 15811646, Warszawa 2010, s. 170174 i 420421.
14 Bazyli Lupul do S. Koniecpolskiego, Jassy, 25 XI 1637 r., w: Korespondencja , nr 300,
s. 433434 (W ostatku fusius Kotnarski s³uga mój W.M. reddet certiorem). W zatarg ten
zamieszany by³ równie¿ ksi¹¿ê siedmiogrodzki Jerzy I Rakoczy, pretenduj¹cy do zwierzchnoci
nad oboma hospodarami  zob. I. Eremia, Relaþiile externe ale lui Vasile Lupu (16341653).
Contribuþii la istoria diplomaþiei moldoveneºti în secolul al XVII-lea, Chiºinãu 1999, s. 7488.
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Turków wobec Tatarów budziackich, których wielokrotnie obiecywano przenieæ na Krym15. W obu przypadkach ustn¹ relacjê mia³ zdaæ hetmanowi
J. Kutnarski  w tak delikatnych sprawach lepiej by³o nie zawierzaæ wszystkiego pismu16.
Uspokojenie sytuacji u po³udniowo-wschodnich granic Korony, a tak¿e
st³umienie powstañ kozackich Pawluka i Ostrzanina z lat 16371638 spowodowa³o, i¿ J. Kutnarski na dziesiêæ lat znika z widowni jako informator
hetmañski. Wystêpuje za to w innej roli  jako cz³owiek hospodara w Polsce,
za³atwiaj¹cy tu jego sprawy, a tak¿e poplecznik jezuitów w Mo³dawii. Jesieni¹ 1638 r. J. Kutnarski zjawi³ siê w Krakowie, gdzie w imieniu hospodara
stara³ siê o odzyskanie sreber po Annie Mohylance, zatrzymanych przez jej
mê¿a, wojewodê ³êczyckiego Maksymiliana Przerêbskiego. Hetman chwali³
wówczas podkanclerzego koronnego i póniejszego biskupa krakowskiego
Piotra Gembickiego za jego starania dla rozwi¹zania tej sprawy, jednoczenie
jednak doradza³, aby utemperowa³ zbyt zuchwa³e poczynania J. Kutnarskiego17. Po raz pierwszy spotykamy siê tu z nieprzychyln¹ ocen¹ charakteru
i metod dzia³ania ³otra Kutnarskiego, a tak¿e jego sk³onnoci¹ do prowadzenia dzia³añ zakulisowych. Mia³o siê to okazaæ jego trwa³¹ cech¹  najwyraniej osi¹gniêcie celu stawia³ sobie na pierwszym miejscu.
Sposób dzia³ania J. Kutnarskiego ujawni³ siê w czasie rywalizacji wewn¹trz Kocio³a katolickiego o wp³ywy w Mo³dawii, jaka zaznaczy³a siê
w latach 40. XVII w. Mo³dawia by³a co prawda krajem prawos³awnym, jednak na jej terytorium funkcjonowa³o biskupstwo katolickie w Bacãu (Bakowie), podporz¹dkowane archidiecezji lwowskiej i obsadzane tradycyjnie przez
duchownych polskich  w omawianym okresie biskupem by³ dominikanin,
15

Bazyli Lupul do S. Koniecpolskiego, spod Bia³ogrodu, przed 29 XI 1637 r., w: Korespon, nr 303, s. 435436.
16 Przybycie J. Kutnarskiego potwierdzi³ hetman w cedule swego listu do króla: przybie¿a³ mi Kutnarski pisarz hospodara wo³oskiego z tym listem, który W.K.M.P.m.m. pose³am
 S. Koniecpolski do W³adys³awa IV, Bar, 29 XI 1637 r., ibidem, nr 304, s. 436437. Dla
wyjanienia dodajmy, i¿ w XVII w. zwano w Polsce Mo³dawiê Wo³oszczyzn¹, a Wo³oszczyznê
Multanami, st¹d w ród³ach znajdujemy hospodarów wo³oskich (czyli mo³dawskich) i multañskich (czyli wo³oskich).
17 J.M.P. wojewodê ³êczyckiego, aby w tej sprawie uspokoi³ hospodara s³usznie W.M.m.m.P.
czynisz, ¿e zagrzewasz serio; snadnie baczyæ incommoda, które publice et privatim st¹d uroæ
mog¹. [ ] Kutnarski od hospodara J.M. wo³oskiego czeka tam K.J.M. w Krakowie, lubo ³otr
i te¿, jako mi z Konstantynopola pisz¹, nie zaniechywa tam fa³szywych pisaæ nowinek, ale
przecie ¿yczê, aby ta sprawa z J.M.P. wojewod¹ ³êczyckim uspokojona by³a. O to te¿ W.M.m.m.P.
proszê, racz temu¿ Kutnarskiemu natrzeæ uszu, ¿e K.J.M. dwakroæ gor¹co pisa³ do hospodara
ze Kostenem o pobranie majêtnoci, zbiorów etc. sine ullo fructu  S. Koniecpolski do
P. Gembickiego, Mikuliñce, 16 X 1638 r., ibidem, nr 370, s. 516518. Król W³adys³aw IV by³
w tym czasie na kuracji u wód badeñskich  zob. J. Sobieski, Droga do Baden z królem JMci¹
W³adys³awem IV tego¿ JM Pana Jakuba Sobieskiego, wojewody ziem ruskich, a potem kasztelana krakowskiego, in Anno 1638 ekspedyjowana, w: J. Sobieski, Peregrynacja po Europie i Droga
do Baden, oprac. J. D³ugosz, Wroc³aw 1991, s. 223270.
dencja
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Jan Zamoyski18. Co wiêcej, zgodnie z prawem polskim prawo nominowania
biskupa przys³ugiwa³o królowi polskiemu  póniejsza nominacja papieska
by³a de facto jedynie zatwierdzeniem wyboru, dokonanego przez króla19.
Sam hospodar by³ w latach 40. XVII w. przychylnie usposobiony do katolicyzmu, co wi¹za³o siê z jego planami politycznymi wobec Wenecji i jej dragomana w Stambule20. Da³ zatem woln¹ rêkê J. Kutnarskiemu, który w 1644 r.
podj¹³ starania o sprowadzenie do Mo³dawii jezuitów.
Sekretarz hospodara zabra³ siê energicznie do sprawy i ci¹gn¹³ do Jass,
stolicy Mo³dawii, wêgierskiego jezuitê Paula Beke. Wspólnie z nim zacz¹³
namawiaæ Bazylego Lupula do zaproszenia jezuitów do Mo³dawii. ci¹gniêto
nawet z Kijowa czterech m³odych doktorów filozofii, którzy studiowali
u jezuitów na Litwie. Co wiêcej, powo³uj¹c siê na sw¹ znajomoæ z nowo
mianowanym przez Turków chanem krymskim, Islam Gerejem III, który
przebywa³ wczeniej czas jaki w niewoli w Polsce, J. Kutnarski zapewnia³
P. Beke, ¿e zdo³a u³atwiæ jezuitom dotarcie tak¿e na Krym. Nie nale¿y co
prawda zbytnio ufaæ tym deklaracjom sekretarza hospodarskiego, niemniej
wiadcz¹ one o jego du¿ej pewnoci siebie, a tak¿e o szerokich kontaktach,
jakie musia³ zdobyæ w s³u¿bie Bazylego Lupula. Nic dziwnego te¿, ¿e wywar³
on na wêgierskim jezuicie bardzo dobre wra¿enie i ten w obszernym raporcie
nie szczêdzi³ mu pochwa³21.
18

Jan Zamoyski by³ biskupem bakowskim w latach 16331649. Zast¹pi³ go bernardyn
Maciej Marian Kurski (nominacja królewska w 1650 r., papieska w 1651 r.)  P. Nitecki,
Biskupi Kocio³a w Polsce w latach 9651999. S³ownik biograficzny, Warszawa 2000, s. 118
(M. Kurski) i 234 (J. Zamoyski), a tak¿e I. Czamañska, Religia i polityka. Rola kocio³a katolickiego i cerkwi prawos³awnej w stosunkach polsko-mo³dawskich w XVII wieku, w: Bli¿ej siebie:
Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzieñ dzisiejszy, red. S. Iachimovschi, E. Wieruszewska,
Suceava 2006, s. 168171.
19 U. Augustyniak, Historia Polski 15721795, Warszawa 2008, s. 175176; na temat
genezy tego zwyczaju zob. Historia Kocio³a w Polsce, t. 1: Do roku 1764, cz. 1: Do roku 1506,
red. B. Kumor, Z. Obertyñski, Poznañ 1974, s. 360368.
20 C. ªerban, op. cit., s. 121.
21 Printre alþii este strãlucitul domn Gheorghe Kuthnarski de fel din oraºul Cotnari,
catolic evlavios ºi secretar al domnului, pe care l-a ridicat ºtiinþa cãrturãreascã din condiþia
umilã a pãrenþilor sãi tîrgoveþi, ºi l-a fãcut vrednic de cea mai mare cinste înaintea domnului ºi
a întregii sale curþi. [...] Multe a discutat el [Jerzy Kutnarski  D.M.] atunci cu mine, arzînd de
mare zel <pentru mîntuireas sufletelor [283] ºi printre altele mi-a declarat: Dacã Societatea
a spus el, are de gînd sã pãtrundã în Þara tãtãreascã, îmi va fi foarte uºor sã îndeplinesc aceasta,
cãci hanul de acum al tãtãrilor [Islam Gerej III  D.M.], exilat de predecesorul sãu, s-a ascuns
destulã vreme în casa mea, ºi eu l-am þinut ºi ocrotit cu cea mai mare bunãvoinþã ºi dãrnicie; ºi
acela chiar atunci s-a legat prin fãgãduialã cã îndatã ce va putea sã-ºi redobîndeascã sceptrul,
nu va uita binefaverea primitã. Fãrã a se abate de la acea fãgãduialã, el aminteºte neîncetat
prin cuvinte, prin soli ºi scrisori cele fãgãduite, cerînd sã-i fac cunoscut ce vreau sã dobîndesc
de la el, dar pînã acum am rezervat aceastã binefacere pentru un lucru de o însemnãtate
deosebitã. Aºadar mã voi sîrgui sã fac un bucurie ºi bunãvoinþã orice voi putea face la hanul
tãtãrilor, ºi nici un lucru nu-mi va da mai multã mulþumire, dupã mîntuirea sufletului meu,
decît dacã îmi va fi îngãduit sã vãd cã Pãrinþii Societãþii propãºesc în Moldova ºi Þara tãtãreascã
 P. Beke, Relacja na temat Mo³dawii, bm., czerwiec 1644 r., w: Cãlãtori strãini , s. 282283.
Zob. te¿ E. Dumea, Istoria bisericii catolice din Moldova, Iaºi 2006, s. 107. Islam Gerej III
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Niestety, pojezuicka dzia³alnoæ J. Kutnarskiego znalaz³a siê w opozycji
do zamierzeñ innego hierarchy katolickiego, arcybiskupa Sofii. Katolickie
arcybiskupstwo w Sofii by³o owocem o¿ywionych dzia³añ Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, która poprzez boniackich franciszkanów prowadzi³a dzia³alnoæ misyjn¹ wród prawos³awnej ludnoci Ba³kanów, a zw³aszcza Bu³garii. By³a ona mo¿liwa dziêki porozumieniu, zawartemu przez cesarza Macieja I
z su³tanem Ahmedem I w latach 1615161622. W 1641 r. arcybiskupstwo
sofijskie obj¹³ Piotr Bogdan Bakszew23. Poczuwa³ siê on do zwierzchnoci
nad katolikami w Mo³dawii i jeszcze jesieni¹ 1641 r. odby³ wizytacjê w tym
kraju. W Jassach by³ 3 padziernika tego¿ roku. Spotka³ siê przy tej okazji
z J. Kutnarskim, o którym wyrazi³ siê doæ pochlebnie, okrelaj¹c go mianem
dobrego filozofa24.
P. Bakszew dopiero sondowa³ sytuacjê w Mo³dawii i nie wszed³ jeszcze
w powa¿ny konflikt z J. Kutnarskim. Mia³o to siê jednak staæ ju¿ niebawem,
za spraw¹ nowych decyzji administracyjnych Stolicy Apostolskiej. Oto bowiem w 1644 r. wydzielono z arcybiskupstwa sofijskiego now¹ metropoliê
z siedzib¹ w bu³garskim Marcjanopolu  dzisiejszym Pres³awiu. Objê³a ona
nie tylko bu³garskie ziemie na pó³noc od gór Starej P³aniny, ale te¿ znaczny
obszar Mo³dawii, a¿ po rzekê Seret. Co wiêcej, nowo mianowany arcybiskupem Marcjanopola Marko Bandu³owicz  misjonarz boniacki, obawiaj¹c siê
rezydowaæ na terytorium podleg³ym bezporednio Turkom, przeniós³ siê do
mo³dawskiego Bacãu. W ten sposób w jednym ma³ym miecie w po³udniowozachodniej Mo³dawii znalaz³y siê siedziby dwóch ró¿nych hierarchów katolickich  podleg³ego królowi polskiemu biskupa bakowskiego i podporz¹dkowanemu bezporednio Rzymowi arcybiskupa marcjanopolskiego. W tej sytuacji
konflikt miêdzy nimi by³ tylko kwesti¹ czasu25.
dosta³ siê do polskiej niewoli w 1629 r. i przebywa³ w niej 7 lat. Dnia 6 VII 1644 r. przyby³ do
Kaffy i zast¹pi³ na tronie w Bachczysaraju Mehmeda Gereja IV  zob. Had¿y Mehmed Senai
z Krymu, Historia chana Islam Gereja III, wyd. Z. Abrahamowicz, Warszawa 1971, s. 91 (na
temat tego kronikarza i jego dzie³a zob. ibidem, wstêp, s. 1385 i È.B. Çaéöeâ, Êðûìcêaÿ
ècòopèoãpaôè÷ecêaÿ òpaäèöèÿ XVXIX âeêoâ, Mocêâa 2009, s. 127132) i L. Podhorodecki, op. cit.,
s. 166.
22 Szerzej na ten temat zob. Ã. Heøeâ, Êúì âúïpoca ça paçïpocòpaíeíèeòo ía êaòoëèöèçìa
â áúëãapcêèòe çeìè, w: 300 ãoäèíè ×èïpoâcêo âúcòaíèe (ïpèíoc êúì ècòopèaòa ía Áúëãapèòe ïpeç
XVII â.), red. B. Ïacêaëeâa, Coôèÿ 1988, s. 111 i T. Wasilewski, Historia Bu³garii, Wroc³aw 1988,
s. 130.
23 M. Éoíoâ, Êaòoëèøêa ïpoïaãaíäa â Áúëãapèÿ ïpeç XVII â., w: Ècòopèÿ ía Áúëãapèÿ. Toì
÷eòâúpòè. Áúëãapcêèÿò íapoä ïoä ocìaícêo âëaäè÷ecòâo (oò XV äo ía÷aëoòo ía XVIII â.), red.
X. Ãaíäeâ, Coôèÿ 1983, s. 203-205.
24 Opisuj¹c audiencjê u hospodara, P. Bakszew pisa³: Acestea mi le-a spus apoi secretarul
sãu [Bazylego Lupula  D.M.], care a fost de faþã cînd au vorbit cãlugãrii cu domnul; ºi acest
secretar al sãu este catolic, pe nume Gheorghe Kotnarski, bun filosof; ºi acest secretar
a fãgãduit sã scoatã din nou scrisori de la domn pentru moºii  P. Bakszew, Vizitarea apostolicã a Moldovei, w: Cãlãtori strãini , s. 237.
25 M. Éoíoâ, op. cit., s. 209 i H. Mèëeâú, Êaòoëèøcêaòa ïpoïaãaíäa âú Áúëãapèÿ ïpeçú XVII
âeêú, Coôèÿ 1914, s. 119 (autor ten negatywnie ocenia decyzjê M. Bandu³owicza o przeniesieniu
siê do Bacãu, uznaj¹c to za porzucenie powierzonych jego opiece katolików w Bu³garii).
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M. Bandu³owicz pojawi³ siê w Jassach ju¿ jesieni¹ 1644 r., aby spotkaæ
siê z hospodarem. Przy okazji pozna³ równie¿ J. Kutnarskiego26. Ju¿ wkrótce
mia³ o nim jak najgorsze zdanie, nazywaj¹c go w licie do F. Ingoliego katolikiem tylko z nazwy i przeciwnikiem zarówno franciszkanów, jak i samej
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary27. Niechêæ arcybiskupa by³a usprawiedliwiona, gdy¿ J. Kutnarski zdecydowanie wrogo odniós³ siê do pojawienia siê
tego hierarchy w Mo³dawii. U¿ywaj¹c swych wp³ywów u hospodara, oczernia³
M. Bandu³owicza, nazywaj¹c go wrêcz fa³szywym biskupem i odmawiaj¹c
prawa do jurysdykcji na terytorium, które podlega biskupowi, mianowanemu
przez króla polskiego. M. Bandu³owicz odpowiada³ za¿aleniami, kierowanymi do sekretarza Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, a ¿e zim¹ 1644/1645 r.
konflikt arcybiskupa z J. Kutnarskim wyranie przybra³ na sile, hierarcha
nie przebiera³ w s³owach, oceniaj¹c hospodarskiego sekretarza i jego postêpowanie28.
Konflikt ten znalaz³ odzwierciedlenie tak¿e w relacji franciszkanina
Franceska Marii Spero, który przebywa³ w Mo³dawii w 1644 r. i podobnie jak
M. Bandu³owicz le ocenia³ J. Kutnarskiego29 . Wspomina³ o nim równie¿
Piotr Parczewicz, sekretarz M. Bandu³owicza i póniejszy arcybiskup marcjanopolski. W szeæ lat po pierwszym spotkaniu z J. Kutnarskim, P. Parczewicz
ocenia³, i¿ w 1644 r. zosta³ zawi¹zany sojusz pomiêdzy sekretarzem hospodara a jezuit¹ P. Beke, zwrócony przeciwko M. Bandu³owiczowi. Wskazywa³ na
obran¹ przez J. Kutnarskiego metodê dzia³ania, jak¹ by³o dyskredytowanie
arcybiskupa marcjanopolskiego w oczach hospodara i podkrelanie praw króla polskiego do zwierzchnictwa nad katolikami w Mo³dawii. Zarazem P. Parczewicz krytykowa³ polskich biskupów, którzy  jego zdaniem  zostaj¹
26 M. Bandu³owicz do Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, Jassy, 9 XI 1644 r., w: Cãlãtori
strãini , s. 300.
27 Este la curtea principelui un secretar ºi tãlmaci pentru limba latinã ºi cea polonã,
catolic cu numele, dar nespus de rãu în faptele ºi în vorbele sale, foarte potrivnic preoþilor
noºtri, ºi mie, ºi Sacrei Congregaþii, zicînd fãþis cã ea nu este decît vînt ºi fum, ºi cã prinde
muºtele din aer ºi cã singur Pontificele existã  M. Bandu³owicz do F. Ingoliego, Bacãu, 18 XI
1644 r., w: Cãlãtori strãini , s. 302.
28 Arcybiskup wyra¿a³ swe niezadowolenie z dzia³añ J. Kutnarskiego, pisz¹c m.in.: ocãri,
infamie ºi ruºine primesc zi de zi de la fiecare, ºi mai ales prin intermediul acelui duºman al lui
Dumnezeu ºi saºiu blestemat de Kutnarski, secretarul de limbã latinã a principelui, care a spus
tot felul de lucruri rele despre mine principelui: cã eu nu aº fi episcop, ci un fals cãlugãr, cã aº
fi un impostor, ºi a scris în toate satele cã <oameni de acolo> nu trebuie sã-mi arate nici
o atenþie, ºi sã nu mã primeascã drept episcop, ºi multe alte josnicii, ºi sã se gîndeascã domnia
voastrã ilustrisimã dacã acesta nu este un lucru sã facã sã plesneascã inima din om. Mai zice
pe deasupra cã «domnia voastrã ilustrisimã nu este vicar apostolic ºi cã l-aþi înºelat pe principe
afirmîndu-i cã aþi rãmîne în Moldova, ºi apoi aþi fi fugit pe furiº: din care cauzã principele s-a
simþit jignit». O mie de intrigi seamãnã el ceas de ceas  M. Bandu³owicz do F. Ingoliego,
Jassy, 5 I 1645 r., w: Cãlãtori strãini , s. 307.
29 F.M. Spero do F. Ingoliego, Jassy, 16 IV 1645 r., ibidem, s. 385. Podobne uwagi na temat
przeladowania M. Bandu³owicza przez J. Kutnarskiego zob. G.B. Sirodin Lugo do Kongregacji
Rozkrzewiania Wiary, Pera, 22 IX 1645 r., ibidem, s. 630.
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w Mo³dawii na trzy  cztery miesi¹ce, zjadaj¹ wszystko, co mog¹ znaleæ
i wyje¿d¿aj¹30.
Opisany konflikt, w którym J. Kutnarski  jak widzielimy  ochrzczony
zosta³ mianem wroga Boga i zezowatego ³otra, mia³ swoje g³êbsze pod³o¿e
w rywalizacji o wp³ywy kocielne na terenie Mo³dawii. Na³o¿y³ siê on na
ostry spór miêdzy królem W³adys³awem IV a nuncjuszem Mario Filonardim,
który w 1643 r. na ¿¹danie króla musia³ opuciæ granice Rzeczypospolitej. Do
czasu przyjazdu Giovanniego de Torresa w 1645 r. nie by³o w Polsce nuncjusza, a stosunki króla ze Stolic¹ Apostolsk¹ by³y z³e31. Pojawienie siê zatem
w tym w³anie czasie M. Bandu³owicza w Mo³dawii, niezale¿nie od rzeczywistych przyczyn, mog³o byæ potraktowane przez stronê polsk¹ jako element
toczonej wówczas walki z Rzymem. St¹d tak ostre wyst¹pienia J. Kutnarskiego, który móg³ dodatkowo czuæ siê ubezpieczony przez poparcie Rzeczypospolitej. Nie wiemy tylko, czy jego dzia³ania, wymierzone w M. Bandu³owicza i jego obecnoæ w Mo³dawii, by³y inspirowane przez stronê polsk¹, czy te¿
sekretarz hospodara dzia³a³ z w³asnych pobudek, wiedz¹c, i¿ spotka siê to
z uznaniem w Polsce. W ka¿dym razie  pracowa³ na rzecz polskiej racji
stanu i z tego punktu widzenia, mimo inwektyw, rzucanych na niego przez
przeciwników, musimy jego poczynania usprawiedliwiæ.
Na marginesie mo¿emy dodaæ, ¿e J. Kutnarski mia³ o tyle u³atwione
dzia³anie, i¿ w tym samym czasie postêpowa³o wyrane ocieplenie w stosunkach polsko-mo³dawskich. P. Beke pisa³ w 1644 r. o wielkiej przyjani
Bazylego Lupula i hetmana S. Koniecpolskiego32. W tym te¿ czasie trwa³y
rozmowy na temat wydania starszej córki hospodara, Marii Heleny, za ulubieñca króla, podkomorzego litewskiego Janusza Radziwi³³a  do lubu dosz³o
rzeczywicie 5 lutego 1645 r. w Jassach33. Niemniej, pomimo ostrego sporu,
nie dosz³o do wyrugowania arcybiskupa marcjanopolskiego z Bacãu. Przywrócenie dobrych stosunków pomiêdzy Warszaw¹ a Rzymem w 1645 r.,
a tak¿e przyst¹pienie króla W³adys³awa IV do planów wojny tureckiej,
30 Acesta va povesti cu ºiroaie ale lacrimi desfãºurarea lucrurilor de necrezut care nu se
mai terminã,  nu folosînd hîrtia ºi pana, ci din gura proprie ca unul ce a fost et patiens et
particeps la toate  el va descrie furia ºi rãutatea perversã îmoptriva preoþilor a unui oarecare
Kotnarski orbati ºi a unui oarecare pãrinte iezuit Paul Beke, nãscocitorul tuturor relelor ºi
autorul vicleniei rãuvoitare ºi a perfidiei pusã la cale ºi va explica cu durere turbarea ºi ura
amarã împotriva slujitorilor apostolici... etc. Acest pervers Kotnarski spusese domnului ºi
marilor sãi boieri cã serenisimul rege al Poloniei a ºi numit un polon drept episcop de Bacãu ºi
împreunã au scris monseniorului Bandini cã trebuie sã pãrãseascã þara cu toþi preoþii ºi fraþii,
nemaiavînd nici un drept recunoscut aici  P. Parczewicz do NN, Bacãu, 12 III 1650 r., ibidem,
s. 362. Kilka lat póniej uskar¿a³ siê, ¿e popierani przez J. Kutnarskiego jezuici zrujnuj¹
wyznanie katolickie w Mo³dawii, P. Parczewicz do NN., Roman, 8 IV 1653 r., ibidem, s. 364
31 Szerzej na ten temat zob. T. Chynczewska-Hennel, Nuncjusz i król. Nuncjatura Maria
Filonardiego w Rzeczypospolitej 16361643, Warszawa 2006, s. 90110.
32 P. Beke, Relacja na temat Mo³dawii, bm., czerwiec 1644 r., w: Cãlãtori strãini , s. 283284.
33 Szerzej na ten temat: D. Milewski, Between a Magnate and a Cossack  Two Marriages
of Vasile Lupu`s Daughters, Series Byzantina, 2008, vol. VI, s. 4755.
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w której spodziewa³ siê uzyskaæ pomoc chrzecijan ba³kañskich, wp³ynê³y na
wyciszenie konfliktu kocielnego w Mo³dawii. Sam M. Bandu³owicz popar³
plany wojny z Turcj¹ i nawet w 1646 r. wybra³ siê do Polski na osobiste
spotkanie w tej sprawie z biskupem J. Zamoyskim, maj¹c ciche poparcie
hospodara34. Tak¿e P. Parczewicz, który tak negatywnie ocenia³ dzia³ania
J. Kutnarskiego, ju¿ w 1647 r. towarzyszy³ augustianinowi Reginaldowi Moari
w jego misji do Polski, w której omawiano sprawê udzia³u Bu³garów
w przygotowywanej wojnie tureckiej35.
Do planowanej przez W³adys³awa IV wojny tureckiej w koñcu nie dosz³o,
a zamiast tego zawiedzeni w swych nadziejach Kozacy, których król chcia³
wykorzystaæ do napaci na Turcjê, wywo³ali wiosn¹ 1648 r. powstanie na
Ukrainie. Na jego czele stan¹³ utalentowany wódz i polityk, Bohdan Chmielnicki. Z pomoc¹ Tatarów rozgromi³ on armiê koronn¹ w dwóch bitwach nad
¯ó³tymi Wodami i pod Korsuniem. Wzi¹³ równie¿ do niewoli obu hetmanów
koronnych, Miko³aja Potockiego i Marcina Kalinowskiego, których odes³ano
w ³ykach na Krym. W ten sposób latem 1648 r. Kozacy stali siê panami
sytuacji na Ukrainie, a Rzeczpospolita, pozbawiona króla  W³adys³aw IV
zmar³ 20 maja 1648 r. w Mereczu  armii oraz wodzów, nie by³a w stanie
skutecznie przeciwstawiæ siê zagro¿eniu. W tej sytuacji, z inspiracji kanclerza wielkiego koronnego Jerzego Ossoliñskiego, postanowiono siêgn¹æ do
rodków dyplomatycznych. Za porednictwem Turcji, która wci¹¿ musia³a
obawiaæ siê ewentualnego wybuchu wojny z Polsk¹ jako konsekwencji udzielenia przez Tatarów pomocy Kozakom, zamierzano wp³yn¹æ na chana Islam
Gereja III, aby zwróci³ wolnoæ jeñcom polskim  w tym obu hetmanom  i wycofa³ Tatarów z Ukrainy.
O porednictwo, w tym u³atwienie podró¿y goñcowi polskiemu do Stambu³u, strona polska poprosi³a hospodarów Bazylego Lupula i Mateusza Basarabê  listy w tej sprawie pisali kanclerz J. Ossoliñski i prymas, a zarazem
interreks, Maciej £ubieñski36 . Hospodar mo³dawski zareagowa³ pozytywnie,
strasz¹c od siebie Turków grob¹ wojny z Polsk¹  co by³o blefem  i gdyby
nie nieoczekiwana rewolta pa³acowa w Stambule, której ofiar¹ pad³ su³tan
Ibrahim I, zapewne uda³oby siê osi¹gn¹æ zamierzony cel37. Nowa ekipa turecka, na czele której przy ma³oletnim su³tanie Mehmedzie IV sta³ nowy
34

I. Czamañska, op. cit., s. 171.
C. Còaíèìèpoâ, Ïoëcêè äoêóìeíòè ça ïoëèòè÷ecêaòa äeéíocò ía Ïeòúp Ïap÷eâè÷, w: 300
ãoäèíè , s. 176.
36 M. £ubieñski do Bazylego Lupula, Warszawa, 3 VII 1648 r., w: Documente privitoare la
istoria României culese din arhivele polone. Secolul al XVII-lea, wyd. I. Corfus, Bucureºti 1983
(dalej: I. Corfus, Documente), nr 89, s. 155156. J. Ossoliñski do Bazylego Lupula, Warszawa,
14 VII 1648 r., Ëüâiâñüêà íàóêîâà áiáëioòåêà iì. B. Còåôàíèêà HAH Óêpa¿íè (dalej: ËÍÁ), fond 5,
Ossolineum, rkps 231, k. 178178v, idem do Mateusza Basaraba, Warszawa, 14 VII 1648 r.,
ibidem, k. 178v179.
37 Na temat polskiej akcji dyplomatycznej w Stambule i udziale w niej Mo³dawii zob.
D. Milewski, Mo³dawia a Rzeczpospolita w latach 16481649, Biblioteka Poznañskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego, t. 2, Poznañ 2003, s. 911.
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wielki wezyr Sufi Mehmed pasza, zmieni³a zdanie w sprawie polskiej  Turcy
s³usznie uznali, ¿e nic nie zabezpieczy ich bardziej przed grob¹ wojny
z Polsk¹, jak uwik³anie jej w walki z Kozakami na Ukrainie. Postanowili
zatem popieraæ Tatarów w ich dzia³aniach wobec Rzeczypospolitej.
Przy okazji tych wydarzeñ znów uaktywni³ siê J. Kutnarski, który mia³
odegraæ teraz swoj¹ najwiêksz¹ rolê rzecznika polskich interesów w Mo³dawii wobec prób wci¹gniêcia tego kraju w sojusz z Kozaczyzn¹. Ju¿ 3 sierpnia
1648 r. przyby³ on osobicie do Miko³aja Ostroroga, jednego z trzech regimentarzy, wybranych przez sejm na miejsce uwiêzionych hetmanów koronnych
i przekaza³ mu w obozie wojsk polskich pod Glinianami wiadomoci o dotychczasowych poczynaniach hospodara. Wtedy jeszcze spodziewano siê pomylnego za³atwienia sprawy i J. Kutnarski donosi³, ¿e Turcy nakazali Tatarom
wydaæ jeñców polskich. Zarazem jednak przekazywa³ niezadowolenie hospodara z powodu zbyt pónego wys³ania pos³a i wyznaczenia do tej funkcji
cz³owieka zbyt ma³ej rangi, co mog³o zaszkodziæ poselstwu38.
Z obozu polskiego popieszy³ J. Kutnarski do Mo³dawii i zastawszy goñca
polskiego jeszcze w Jassach, przynagli³ go do piesznego wyjazdu do Stambu³u39. Usi³owania te, jak widzielimy, zakoñczy³y siê ostatecznie niepowodzeniem, wykaza³y jednak du¿e zaanga¿owanie sekretarza hospodarskiego.
Zosta³ on zreszt¹ niemal natychmiast wys³any przez Bazylego Lupula na
Krym z zadaniem obserwowania poczynañ tatarskich i komunikowania ich
M. Ostrorogowi, a tak¿e naradzenia siê co do celowoci wys³ania pos³a do
nowego wielkiego wezyra40. Zapewne przy okazji tej misji podj¹³ te¿ J. Kutnarski starania co do wykupu jeñców polskich, przebywaj¹cych na Krymie
 wobec fiaska prób nacisku dyplomatycznego, wykup pozostawa³ jedyn¹
i sprawdzon¹ metod¹ dzia³ania. Wiemy sk¹din¹d, i¿ sekretarz hospodara
by³ proszony o pomoc tej sprawie  przyk³adowo jeszcze w lipcu 1648 r.
pisa³ do niego spod Bia³ogrodu ksi¹dz Jan Grotkowski, który pozosta³
u Tatarów jako zak³adnik za niejakiego Smarzewskiego, wypuszczonego do
Polski dla zebrania okupu za siebie i J. Grotkowskiego. Po J. Kutnarskim
spodziewa³ siê wówczas wiêzieñ tatarski, ¿e wstawi siê za nim u hospodara,
co zapewne mia³o s³u¿yæ pozyskaniu rodków na wykupienie z niewoli41.
J. Kutnarski wywi¹zywa³ siê z podobnych zadañ, o czym wiadcz¹ zarówno
38 M. Ostroróg do M. £ubieñskiego, pod Glinianami, 4 VIII 1648 r., ËÍÁ, fond 5, rkps 225,
k. 103103v. Goñcem polskim zosta³ dworzanin królewski, Jan Kazimierz Gazuba h. Poraj. Na
jego temat zob. K. Niesiecki, Herbarz polski, t. 4, Lipsk 1839, s. 84.
39 J. Kutnarski przekaza³ goñcowi polskiemu list w tej sprawie od sêdziego podolskiego
£ukasza Miaskowskiego, który utrzymywa³ kontakty z Mo³dawi¹. Zob. J.K. Gazuba do
£. Miaskowskiego, Jassy, 9 VIII 1648 r., ËÍÁ, fond 5, Ossolineum, rkps 225, k. 130v.
40 Pos³a wyprawiæ do wezyra utrum expediret, czyli nie, Kutnarskiemu s³udze memu
w tamte kraje obligowanemu zleci³em conferre z WMMMP. Ten¿e nowiny, tak a Porta Otthonomanica [!], jako i z Krymu zachodz¹ce WMMMP. ustnie referet  Bazyli Lupul do M. Ostroroga,
Jassy, 28 VIII 1648 r., ibidem, fond 5, Ossolineum, rkps 225, k. 152.
41 J. Grotkowski do J. Kutnarskiego, Krulera [?] pod Bia³ogrodem, 19 VII 1648 r., ibidem,
fond 5, Ossolineum, rkps 225, k. 112-112v.
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pochlebna opinia szlachty, uznaj¹ca to za jeden z powodów do jego nobilitacji42,
jak i konkretne relacje wykupionych jeñców43. Poczynania J. Kutnarskiego w tej
mierze zbieg³y siê zreszt¹ z usi³owaniami samego hospodara, który jesieni¹
1648 r. zaanga¿owa³ siê w porednictwo w wykupie hetmanów koronnych44.
Fiasko polsko-kozackich rozmów pokojowych, podjêtych zim¹ 1648/1649 r.,
przypieczêtowane nieudan¹ misj¹ i zamordowaniem przez Kozaków Jakuba
miarowskiego na wiosnê 1649 r. sta³y siê zapowiedzi¹ nowej wojny. J. Kutnarski i tym razem stan¹³ na wysokoci zadania, informuj¹c stronê polsk¹
o poczynaniach przeciwnika. W po³owie czerwca napisa³ do £. Miaskowskiego,
informuj¹c o wyruszeniu na pomoc Kozakom ord budziackiej i dobrudzkiej, a
tak¿e samego chana. Donosi³ o wymarszu w pole B. Chmielnickiego
i znajduj¹cych siê przy nim Tatarów, jak równie¿ o zamordowaniu J. miarowskiego. Niepokoi³ siê o mo¿liwoæ utrzymania korespondencji w czasie wojny45.
Pomimo wojennych trudnoci znalaz³ jednak J. Kutnarski sposób, by
jeszcze w czerwcu ostrzec Polaków przed nadejciem ordy tatarskiej  w co
w obozie polskim d³ugo w¹tpiono. Potrafi³ te¿ nale¿ycie okreliæ jej liczebnoæ, z czym strona polska mia³a du¿e problemy46. Dodajmy, ¿e list ten
spotka³ siê z uznaniem polskiego historyka wojskowoci, Olgierda Górki,
który poda³ go jako przyk³ad rzetelnych informacji na temat liczebnoci
wojsk tatarskich47.
42

Instrukcja sejmiku opatowskiego, 7 XI 1650 r., AGAD, AR, dz. II, ks. 18, s. 59-60.
Przyk³adem mo¿e byæ Stanis³aw z Bnina Bniñski, sekretarz królewski, który s³u¿y³
w wojsku koronnym i dosta³ siê do niewoli pod Korsuniem, po czym zosta³ wykupiony przez
J. Kutnarskiego  Teki Dworzaczka. Materia³y historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty
wielkopolskiej XVXX wieku, Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik-Poznañ 2004, kier. nauk.
J. Wis³ocki, Grodzkie i ziemskie, Poznañ, Relacje, XVII w., 3001 (nr 187) 1661, http://teki.bkpan.poznan.pl/search.php?section=2&single=1&fileno=33&page=150.
44 Zob. D. Milewski, Wyjcie hetmanów koronnych z niewoli tatarskiej w 1650 r., w: Rzeczpospolita wobec Orientu w epoce nowo¿ytnej, red. D. Milewski, Zabrze 2011, s. 57.
45 Wczora z naszych przybie¿a³ od Chmielnickiego, [który] pos³a KJM. p. miarowskiego
i wszystk¹ asystencj¹ jego tyrañsko zabiæ i ró¿nemi mêkami zamordowaæ kaza³, na co ten
pos³aniec patrza³, jako ich zabijano. Podobno ju¿ dalszych wiadomoci komunikowaæ WMMMP.
nie bêdê móg³, bo za nast¹pieniem nieprzyjaciela passy [czyli przejcia, drogi] niewolne bêd¹
 J. Kutnarski do £. Miaskowskiego, Jassy, miêdzy 12 a 19 VI 1649 r., AGAD, AR dz. II, ks. 14,
s. 383384. Na temat misji J. miarowskiego zob. W.A. Serczyk, Na p³on¹cej Ukrainie. Dzieje
Kozaczyzny 16481651, Warszawa 1998, s. 209215.
46 Nic pilniejszego i pewniejszego WM. Panu napisaæ nie mogê, jako ¿e chan u As³anhoroda infallibiliter d. 20 Junij mia³ siê przeprawiæ i idzie prosto do Chmielnickiego, gdzie
i budziacka orda tendit, która siê od blisko przesz³ej rody pod Tehini¹ przeprawiaæ poczê³a: jak
rachuj¹, i¿ we wszystkich tych ordach nad 30 tysiêcy Tatarów nie bêdzie. Wiem, ¿e wielu jest
w tamtym kraju [w Polsce], którzy takowe przestrogi za nic wa¿¹, ale WM. Pan racz temu
wiarê daæ, i¿ orda z Kozakami potê¿nie na wojsko polskie nast¹pi¹, bo Chmielnicki pod Humaniem avidissime na chana oczekiwa  J. Kutnarski do £. Miaskowskiego, Jassy, 28 VI 1649 r.,
w: Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski, wyd. A. Grabowski, t. 2, Kraków
1845, nr 31, s. 51. Zob. te¿ D. Milewski, Rywalizacja polsko-kozacka o Mo³dawiê w dobie
powstania Bohdana Chmielnickiego (16481653), Warszawa 2006, mps, Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. WH-dr 1227, s. 8081.
47 O. Górka, Liczebnoæ Tatarów krymskich i ich wojsk, Przegl¹d Historyczno-Wojskowy,
1936, t. 8, z. 2, s. 267. Czytamy tam m.in.: Jeli wszyscy w Polsce rozpuszczaj¹ wieci,
43
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Zdecydowanie propolskie stanowisko, jakie od pocz¹tku powstania kozackiego na Ukrainie zajmowa³ Bazyli Lupul  nie bez wp³ywu swego zaufanego
sekretarza  nie mog³o byæ d³ugo tolerowane przez B. Chmielnickiego.
I rzeczywicie, jesieni¹ 1650 r., bêd¹c ponaglany przez Tatarów do uderzenia
na Moskwê  z któr¹ prowadzi³ tajemne uk³ady  znalaz³ on wyjcie z trudnej sytuacji, kieruj¹c g³odne ³upu ordy tatarskie na Mo³dawiê. Wykorzysta³
przy tym zadawniony zatarg tatarsko-mo³dawski, by pobudziæ Tatarów do
odwetu na hospodarze48. W lad za Tatarami do Mo³dawii wkroczyli Kozacy.
Hospodar nie by³ przygotowany na odparcie najazdu i musia³ zgodziæ siê nie
tylko na zap³acenie okupu, ale równie¿ na zawarcie sojuszu z B. Chmielnickim.
Dla jego utrwalenia wymóg³ te¿ hetman kozacki na hospodarze wyra¿enie zgody
na ma³¿eñstwo jego drugiej córki, Rozandy, z Tymofiejem Chmielnickim, najstarszym synem i przewidywanym nastêpc¹ Bohdana. W ten sposób spodziewa³ siê hetman kozacki odci¹gn¹æ Mo³dawiê od wspó³pracy z Polsk¹, a dla
siebie i swej rodziny pozyskaæ punkt oparcia poza granicami Rzeczypospolitej49.
Plany hetmana kozackiego sta³y jednak w sprzecznoci z d¹¿eniami hospodara, który znalaz³ oparcie w swym ziêciu, wówczas ju¿ hetmanie polnym
litewskim, Januszu Radziwille50. Tak¿e w radzie hospodarskiej powsta³a
opozycja przeciw wi¹zaniu siê Mo³dawii z Kozakami. Na czele tej frakcji stali
bracia Cantacuzino  Toma i Iordache, a tak¿e J. Kutnarski51. Zas³ugi sekretarza hospodarskiego w tej mierze zosta³y zauwa¿one i docenione  na jesiennym sejmie 1650 r., który obradowa³ pod wra¿eniem najazdu tatarsko-kozackiego na Mo³dawiê, postanowiono na wniosek króla nadaæ indygenat
hospodarowi i nobilitowaæ J. Kutnarskiego52. Dla obu mia³a to byæ nagroda,
a zarazem zachêta do dalszej wspó³pracy z Polsk¹. Konstytucjê w tej sprawie
uchwalono 24 grudnia 1650 r., przy czym  aby zapobiec wydostaniu siê
¿e w roku 1649 pod Zbara¿ i Zborów ci¹gnie 100.000 Tatarów z samym chanem i wszystkimi
ordami, to Polak Kutnarski, ale sekretarz hospodara mo³dawskiego z Jass, donosz¹c o wyruszeniu chana krymskiego i ci¹gnieniu ordy budziackiej, zaznacza: «jak rachuj¹ (scil. na dworze
w Jassach), i¿ wszystkich tych ord nad 30.000 Tatarów nie bêdzie», czyli ocenia mo¿liwoci
tatarskie o 10.000 ni¿ej, ni¿ w tym samym czasie Jerzy II Rakoczy.
48 Wyranie stwierdza to kronikarz krymski, uzasadniaj¹c tatarski najazd jesieni¹ 1650 r.
potrzeb¹ odwetu za pobicie czêci czambu³ów tatarskich przez Mo³dawian jesieni¹ 1648 r.  zob.
Had¿y Mehmed Senai z Krymu, op. cit., s. 137.
49 Szerzej D. Milewski, Rywalizacja , s. 141151.
50 Hetman litewski prowadzi³ jesieni¹ 1650 r. o¿ywion¹ korespondencjê, tak¿e z królem
Janem Kazimierzem, w której naradzano siê nad sposobami uchronienia Mo³dawii przed przyjêciem protektoratu kozackiego  zob. Diariusz kancelaryjny Janusza Radziwi³³a, AGAD, AR dz.
VI, nr 36, s. 329359.
51 C. ªerban, op. cit., s. 159 i E. Baidaus, Politica , s. 82.
52 W przywo³ywanej ju¿ instrukcji sejmiku opatowskiego z 7 XI 1650 r., postuluj¹c obdarzenie J. Kutnarskiego klejnotem szlacheckim, wyranie okrelono jego zas³ugi: Podobn¹¿
uczyniæ instancj¹ za p. Kutnarskim, sekretarzem hospodara JM., który ¿yczliwie wszystkie
pana swego dobre ku nam intencje zatrzymywa³ i oswobodzeniu wiêniów naszych pracowa³
indefesse  AGAD, AR dz. II, ks. 18, s. 5960. Podobne stanowisko zajê³a szlachta ruska  zob.
instrukcja sejmiku halickiego z 2 XI 1650 r., Öåíòðàëüíèé äåðæàâíèé iñòîpè÷íèé àðõiâ Óêpa¿íè,
ì. Ëüâiâ, ksiêgi grodzkie halickie, fond 5, op. 1, spr. 143, s. 1302.
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wiadomoci do Kozaków i Tatarów  utrzymano w tajemnicy nazwiska hospodara i jego sekretarza53. Nie przeszkodzi³o to oczywicie temu, by o sprawie dowiedzieli siê najwa¿niejsi dyplomaci, przebywaj¹cy wówczas w Warszawie  rezydent cesarski Franciszek von Lisola i nuncjusz Giovanni de
Torres54.
cilejsze zwi¹zanie siê z Rzecz¹pospolit¹ umocni³o hospodara i jego
sekretarza w oporze wobec planów matrymonialnych B. Chmielnickiego, nie
mog³o jednak zabezpieczyæ Mo³dawii przed ewentualnym nowym najazdem
 przynajmniej do czasu pokonania Kozaków i Tatarów. A¿ do rozstrzygaj¹cej
bitwy pod Beresteczkiem w koñcu czerwca 1651 r. strona mo³dawska gra³a
wiêc na zw³okê, a hospodar co rusz przek³ada³ termin lubu. Zniecierpliwiony B. Chmielnicki, który tymczasem uk³ada³ siê o sojusz z Siedmiogrodem,
wys³a³ na wiosnê 1651 r. poselstwo do Jerzego II Rakoczego, które po drodze
mia³o odwiedziæ Mo³dawiê. Na czele misji stanêli Pawe³ Janenko i Kulta.
Mieli oni dowiedzieæ siê, jakie s¹ prawdziwe zamiary hospodara. Ten przyj¹³
ich w maju w Jassach bardzo serdecznie i tak oczarowa³, ¿e napisali do
hetmana kozackiego uspokajaj¹cy list, w którym przedstawiali Bazylego Lupula jako najszczerszego przyjaciela55. W podobnym tonie napisa³ sam hospodar do B. Chmielnickiego oraz Iwana Wyhowskiego, pisarza wojska zaporoskiego i bliskiego wspó³pracownika hetmana kozackiego56. Wtórowa³ mu
J. Kutnarski, który zapewnia³ I. Wyhowskiego o swojej i hospodara ¿yczliwoci, nie dodaj¹c nic poza grzecznociowymi ogólnikami57. Dodajmy na marginesie, ¿e z podobnym uszanowaniem i grzecznoci¹ goszczono wtedy w Jassach Johanna Mayera, wys³annika królowej szwedzkiej Krystyny do chana
53 Konstytucja aprobacja pewnych przywilejów z 24 XII 1650 r.  Volumina Legum, wyd.
J. Ohryzko, t. 4, Caíêò-Ïeòepáóp 1859, s. 155. Zob. te¿ S. Ochmann-Staniszewska, Z. Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo-doktryna-praktyka, t. 1,
Wroc³aw 2000, s. 86 i I. Eremia, Relaþiile..., s. 213.
54 Obaj powiadomili swoich mocodawców o indygenacie hospodara i nobilitacji J. Kutnarskiego  F. von Lisola do Ferdynanda III, Warszawa, 25 XII 1650 r., w: Æåðåëà äî ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè-Ðóñè, wyd. M. Êîðäóáà, t. 12, Ëüâ³â 1911 (dalej: M. Êîðäóáà, Æåðåëà...), nr 150, s. 153;
G. de Torres do Rzymu, Warszawa, 26 XII 1650 r., w: Baòèêàícüêè ìaòepiaëè äo icòopi¿ Óêpa¿íè,
t. 1  Äoíeceííÿ pèìcüêèx íóíöi¿â ïpo Óêpa¿íó, w: Æepeëa äo icòopi¿ Óêpa¿íè, t. 16, wyd.
C. Toìaøiâcüêèé, Ëüâiâ 1924 (dalej: C. Toìaøiâcüêèé, Baòèêàícüêè ìaòepiaëè ), nr 185, s. 100.
55 P. Janenko i Kulta do B. Chmielnickiego, Jassy, 14 V 1651 r., w: Äoêóìeíòû oá
ocâoáoäèòeëüíoé âoéíe óêpaèícêoão íapoäa 16481654 ãã., wyd. Ï.Ï Ãóäçeíêo, Êèeâ 1965 (dalej: Ï.Ï
Ãóäçeíêo, Äoêóìeíòû ), nr 158, s. 409410.
56 Bazyli Lupul do B. Chmielnickiego, Jassy, 20 V 1651 r., ibidem, nr 162, s. 416417;
idem do I. Wyhowskiego, Jassy, 20 V 1651 r., ËÍÁ, fond 5, Ossolineum, rkps 225, k. 371371v.
57 J. Kutnarski do I. Wyhowskiego, Jassy, 20 V 1651 r., ibidem, fond 5, Ossolineum, rkps
225, k. 371v. Czytamy tam: Gdy hospodar JM z owiadczeniem braterskiej swej mi³oci do
JMP. hetmana umylnego swego posy³a, za t¹¿ okazyj¹ i ja zwyk³¹ mojê WMMPanu i Bratu
contestor powolnoæ, serdecznie ¿ycz¹c, aby P. Bóg WMMP. w d³ugi wiek zdrowie stwierdza³
i felicibus pomna¿a³ successibus. Non defui WMMPanu i w tej okazyjej candore meo, zw³aszcza
gdy hospodara JM. do tego dysponowa³em, ¿e przez ma³y upomineczek gratitudinem swojê
przeciwko WMMP. wyra¿a. Nic nie pow¹tpiê, ¿e WMMP tê mojê ku sobie ¿yczliwoæ, boni
aequique consulere zechcesz, a pos³añca tego, którego WMMPanu comendo sine mora odprawisz. Z listami pojecha³ Serbula Statraº  zob. I. Eremia, Relaþiile..., s. 218219.
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Islam Gereja III. Pose³ równie¿ mia³ wybadaæ mo¿liwoci wspó³pracy, która
mog³a zwróciæ siê przeciwko Polsce. Nie by³ zatem mi³ym gociem dla
J. Kutnarskiego, a mimo to zajmowa³ siê on nim z polecenia hospodara,
wiadcz¹c ró¿ne grzecznoci i informuj¹c o powrocie na Krym pos³a tatarskiego, wys³anego wczeniej do Szwecji58.
Owa rzekoma ¿yczliwoæ hospodara i J. Kutnarskiego do Kozaków zosta³a szybko zweryfikowana, gdy tylko przysz³y do Mo³dawii wieci o polskim
zwyciêstwie nad armi¹ kozacko-tatarsk¹ pod Beresteczkiem w dniach 2830
czerwca 1651 r. Jak zanotowa³ wspó³czesny kronikarz mo³dawski, skoro
wojewoda Bazyli dowiedzia³ siê od pyrka³aba chocimskiego Ionaºcuþy o tym
zwyciêstwie Polaków, ubra³ go w sobolow¹ szatê, maj¹c nadziejê, ¿e przez to
zwyciêstwo Polaków uwolni siê od powinowactwa Chmiela59.
Hospodar da³ wyraz swojej radoci, wysy³aj¹c ju¿ w lipcu J. Kutnarskiego do obozu zwyciêskich wojsk polskich z gratulacjami i kosztownymi prezentami. Sekretarz hospodara dotar³ do obozu polskiego za Januszpolem nad
rzek¹ Teterówk¹ w dniu 8 sierpnia. Jak zanotowa³ obecny w obozie Andrzej
Miaskowski, P. Kutnarski JMP. krakowskiemu [M. Potockiemu  D.M.] od
hospodara przywióz³ konia g³ównego tureckiego z bogatym usi¹dzeniem,
a przy tym i klejnoty, które u niego na okup za 10 000 talarów by³ i darmo
oddaj¹c. A królowi JM. nierównie wiêksze upominki wiezie60. Wspomniane
przez autora klejnoty by³y zastawem, jaki przekaza³ hetman M. Potocki
hospodarowi w zamian za uiszczenie czêci okupu za niego Tatarom  teraz
uradowany Bazyli Lupul zwraca³ te kosztownoci bez wykupu61.
Oprócz przekazanych upominków, przywióz³ równie¿ J. Kutnarski deklaracjê hospodara o gotowoci wyst¹pienia po stronie Polski, jeli wojna przenios³aby siê w kraje naddniestrzañskie, co z kolei by³o skutkiem niema³ego
zamieszania i przera¿enia, jakie powsta³o w Stambule na wieæ o klêsce
wspieranych przez su³tana Tatarów i Turków62. Do realizacji tych planów nie
58

J. Mayer dotar³ do Jass 22 V 1651 r. wieczorem, nastêpnego dnia widzia³ siê
z J. Kutnarskim, a 24 V by³ na audiencji u hospodara. O spotkaniu z sekretarzem napisa³:
În 23 ale lunii [maja  D.M.] la Iaºi caii mei s-au odihnit ºi au fost hrãniþi bine. Astãzi a venit
la mine domnul Kotnarsky, secretarul Domului ºi mi-a urat bun venit, în numele domnului sãu.
El mi-a împãrtãºit aceeaºi ºtire din Polonia, ºi mi-a amintit de un nobil mîrzac numit Charasz,
care ar fi cãzut în lupte. Înainte de prînz a sosit marele sol tãtar, numit Mustafa Celebi, care se
întorcea de la Varºovia, din Polonia ºi mergea în Crimea - Cãlãtori strãini , s. 451. Chan,
wysy³aj¹c pos³a do Szwecji, liczy³ na sojusz przeciw Moskwie  zob. L. Podhorodecki, op. cit.,
s. 181.
59 M. Costin, Latopis , s. 193.
60 A. Miaskowski do Karola Ferdynanda Wazy, obóz pod Machnówk¹, 10 VIII 1651 r., w:
Ï.Ï Ãóäçeíêo, Äoêóìeíòû , nr 234, s. 600601. Ten sam autor odnotowa³ przyjazd J. Kutnarskiego w swoim diariuszu obozowym pod dat¹ 8 VIII  Diariusz obozowy (rozpoczynaj¹cy
kampaniê bia³ocerkiewsk¹ 1651 roku), w: Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu Ogniem i Mieczem (16481651), wyd.
M. Nagielski, Warszawa 1999 (dalej: M. Nagielski, Relacje ), s. 271272.
61 Zob. D. Milewski, Rywalizacja , s. 196197. Na temat misji J. Kutnarskiego zob.
I. Eremia, Relaþiile..., s. 223.
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dosz³o, a sama kampania przeciw Kozakom i Tatarom, prowadzona ju¿ bez
udzia³u króla, zakoñczy³a siê zawarciem 28 wrzenia 1651 r. ugody w Bia³ej
Cerkwi63. Poskromienie B. Chmielnickiego by³o jednak na rêkê Bazylemu
Lupulowi, a sam J. Kutnarski móg³ odczuwaæ zadowolenie, i¿ uda³o mu siê
utrzymaæ hospodara w zwi¹zku z Polsk¹ w trudnym czasie od jesieni 1650 r.
Uspokojenie sytuacji miêdzynarodowej sk³oni³o Polaków do próby wydostania z niewoli tatarskiej zak³adników, pozostawionych na Krymie za hetmanów M. Potockiego i M. Kalinowskiego64. Wys³any w tym celu na Krym
Ormianin Romaszkiewicz, t³umacz i goniec w s³u¿bie polskiej, powróci³ jednak w koñcu grudnia 1651 r. z pustymi rêkami do Warszawy, spotkawszy siê
ze z³ym traktowaniem ze strony Tatarów65. Postanowiono zatem wykraæ
zak³adników z twierdzy w Czufut Kale. Zadania tego podj¹³ siê Romaszkiewicz, a jego g³ównym pomocnikiem sta³ siê J. Kutnarski. Obaj w koñcu
wiosny 1652 r. omówili w Jassach plan dzia³ania. Za pieni¹dze hospodara
wynajêto turecki statek, na którym Romaszkiewicz po¿eglowa³ na Krym.
Tam¿e z pomoc¹ Turka zdo³a³ spiæ stra¿ników i uwolniæ Miko³aja Potockiego,
syna hetmana, a tak¿e Jakuba Kalinowskiego i Jacka Szemberka. Polacy
zostali przewiezieni do Stambu³u, sk¹d przy pomocy agentów mo³dawskiego
i cesarskiego, Szymona Renigera, którzy zap³acili tureckiemu przewonikowi
pozosta³e dwie raty z ¿¹danych przezeñ 3 tys. talarów, Polacy uciekli do
Izmiru, a st¹d morzem do Wenecji i Polski66. Co prawda jeszcze jesieni¹
pow¹tpiewano, czy ucieczka siê uda³a  przebywaj¹cy w Jassach jezuita
Stanis³aw Szczytnicki uwa¿a³, ¿e Turcy aresztowali Polaków  ale w³anie
62 [J. Kutnarski] si³a barzo z nami mówi³, jakoby zadr¿a³a [?] Porta, jakoby by³ i hospodar wypowiedzia³ poddañstwo, gdyby by³ choæ pod Kamieniec albo Konstantynów JKM. przyszed³. Bóg niechaj s¹dzi tych, którzy tego s¹ przyczyn¹, ¿e avocaverunt króla JM. a bono
proposito  A. Trzebicki do NN., z obozu pod Machnówk¹, sierpieñ 1651 r., w: I. Corfus,
Documente , nr 93, s. 161. W Turcji dosz³o w sierpniu do obalenia wielkiego wezyra Melek
Ahmeda paszy, którego zast¹pi³ na krótko Sijawusz pasza (sprawowa³ urz¹d 21 VIII  27 IX
1651 r.), po czym zast¹pi³ go Mehmed Gürcü pasza. W tym te¿ czasie nast¹pi³ upadek wszechw³adnej babki su³tana Mehmeda IV, Kösem Su³tan, któr¹ usunê³a i poleci³a udusiæ jej synowa,
Turhan Su³tan. Zamêt na szczytach w³adzy w Stambule móg³ zatem sprzyjaæ planom wojny
z Turcj¹. Zob. Ksiêga podró¿y Ewliji Czelebiego (wybór), wyd. Z. Abrahamowicz, Warszawa 1969,
s. 4245 i H. Inalcik, Imperium Osmañskie. Epoka klasyczna 13001600, Kraków 2006, s. 111.
63 Ostatni¹ fazê dzia³añ wojennych w 1651 r. opisuje Sekretny a prawdziwy diariusz, od
jm. pana Miastkowskiego stolnika halickiego jm. ksiêdzu kanclerzowi [Andrzejowi Leszczyñskiemu] pos³any, ekspedycyjej kontynuowanej kozackiej spod Beresteczka pod Bia³¹ Cerkwi¹, w:
M. Nagielski, Relacje , s. 286306. Zob. te¿ M. Domaga³a, Bia³a Cerkiew 23-25 IX 1651, Zabrze
2007, passim.
64 Obaj uzyskali wolnoæ w 1650 r., nie uiciwszy ca³ego okupu i pozostawiaj¹c zak³adników  zob. D. Milewski, Wyjcie hetmanów , s. 6267.
65 G. Girardini do NN., Warszawa, 31 XII 1651 r., w: M. Êîðäóáà, Æåðåëà..., nr 181, s. 171172.
66 Na temat porwania polskich zak³adników zob. D. Milewski, Rywalizacja , s. 100106;
idem, Ucieczka z Krymu AD 1652, Mówi¹ wieki, 2011, nr 01/11 (612), s. 4044 oraz
M. Nagielski, Z dziejów jasyru polskiego w Bachczysaraju w po³owie XVII wieku. Przyczynek do
dzia³alnoci dyplomaty i t³umacza jêzyków orientalnych Romaszkiewicza w s³u¿bie Rzeczypospolitej, w: Polacy na po³udniowej Ukrainie, red. T. Ciesielski, W. Kusznir, Odessa 2006, s. 5961.
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J. Kutnarski zaprzecza³ temu i upewnia³ o sukcesie akcji67.
Ta zuchwa³a ucieczka, o której zorganizowanie Tatarzy od pocz¹tku
oskar¿ali hospodara mo³dawskiego, pozosta³aby dla niego bez nastêpstw,
gdyby zawistny hospodar wo³oski Mateusz Basarab nie schwyta³ i nie wyda³
Tatarom wracaj¹cego ze Stambu³u Romaszkiewicza68. Przyciniêty przez Tatarów Ormianin, który zrazu bra³ ca³¹ odpowiedzialnoæ na siebie, przyzna³
w koñcu, ¿e o jego akcji wiedzia³ J. Kutnarski. Wezyr chañski Sefer Gazi aga
wywnioskowa³ z tego, ¿e tak¿e hospodar by³ wiadom ca³ej sprawy69. Sta³o
siê to ród³em zagro¿enia dla samej Mo³dawii, która dowiadczy³a ju¿ na
sobie grozy najazdu tatarskiego  teraz mog³o siê to ³atwo powtórzyæ, gdy¿
Tatarzy chcieli dochodziæ swej straty na hospodarze. Nic dziwnego zatem, ¿e
Bazyli Lupul na wszelki wypadek uda³ siê do Chocimia, by oceniæ przydatnoæ tamtejszego zamku jako ewentualnego schronienia, jak te¿ zwróci³ siê
o pomoc do Kozaków  o czym donosi³ królowi nowy hetman polny, Stanis³aw
Potocki, czerpi¹c wiadomoci od J. Kutnarskiego70.
Bazyli Lupul zdo³a³ unikn¹æ odwetu tatarskiego g³ównie dlatego, ¿e jesieni¹ 1652 r. uchodzi³ ju¿ za sojusznika B. Chmielnickiego. Oto bowiem
67 S. Szczytnicki do A. Leszczyñskiego, Jassy, 18 X 1652 r., Biblioteka Muzeum Narodowego im. Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krakowie (dalej: B. Czart.), Teki Naruszewicza, nr 146, s. 243.
S. Szczytnicki utrzymywa³ w tym czasie bliskie relacje z J. Kutnarskim  zob. R. Bargrave,
Povestirea unei cãlãtorii pe uscat de la Constantinopol la Dunkirche, w: Cãlãtori strãini ,
s. 489490 (podró¿nik spotyka³ siê z obu Polakami w Jassach w padzierniku 1652 r.).
68 Sekretarz hospodara donosi³ o tym kanclerzowi wielkiemu koronnemu  J. Kutnarski
do A. Leszczyñskiego, Jassy, 5 XII 1652 r., Archiwum Pañstwowe w Krakowie (dalej: AP Kraków), Zbiór Rusieckich, nr 41, s. 216.
69 Sam J. Kutnarski tak to opisuje: Romaszkiewic gdy pierwszego razu chanowi by³
pokazowany i pytany, je¿eliby o tej robocie jego i kto inszy wiedzia³, simpliciter negowa³. Potem
odes³any na Kale, gdzie dziewiêæ dni siedz¹c, znowu do chana przyprowadzony i przy pole
hospodara JM. egzaminowany peractis vicibus Sefer Gazi aga pyta³ go, jeli w Jassiech nie
odkry³ komu tego, ¿e chce wiêniów wykraæ. Odpowiedzia³ Romaszkiewic in praesentia pos³a
hospodara JM. w te s³owa: powiedzia³em o tym Kutnarskiemu. Dopiero Sefer Gazi aga z takiej
propozycyjej tê uczyni³ konsekwencyj¹, kiedy Kutnarski wiedzia³, tedy i hospodar. Czyni³ to
Romaszkiewic i¿ struty od tego franta Sefer Gazi agi. Pos³yszê grozi³ Romaszkiewicowi, je¿eli
tak nie bêdziesz mówi³ publice, tedy wiedz o tym, ¿eæ chan zaraz szyjê ka¿e uci¹æ. Owo zgo³a przez
takowe figle i wykrêty to pogañstwo po staremu straty swojej na nas dochodziæ zechce. A za ich
w tym Pan Bóg nie pocieszy  J. Kutnarski do A. Leszczyñskiego, Jassy, 19 XII 1652 r., Biblioteka
Uniwersytetu Wroc³awskiego (dalej: BUWr), Akc. 1949/440, Zbiór Steinwehra, k. 544v.
70 Tymi dniami by³ hospodar w Chocimiu, oglêduj¹c w zamku mury, które kaza³ restaurowaæ, ea de causa, aby in casu hostilitatis, której siê od Tatarów wzglêdem wiêniów naszych
spodziewaæ, mia³ w nim z dostatkami swymi reclinatorium. Romaszkiewicz si³a z pierwszego
animuszu spuci³, ju¿ abowiem przed chana przywiedziony, pos³owi hospodarskiemu rzek³
w oczy, ¿e Kutnarski o tej jego imprezie wiedzia³. Z tej jego relacyjej tak chan z agami conclusit,
poniewa¿ o tym wiedzia³ Kutnarski, któremu wszystkie sekreta hospodarskie wiadome, musia³
i hospodar wiedzieæ. Kiedy tedy hospodara dosz³a deklaracyja, to u siebie conlusit, ¿e na nim
szkody swojej dochodziæ zechce. Obawiaj¹c siê tedy prêtkiej ich na siê inkursji pisa³ do Chmielnickiego, aby mu by³ przeciw Tatarom auxilio, który obieca³ go w tym razie ratowaæ i przys³a³ mu
kopi¹ uniwersa³u do wojska swego wys³anego, aby byli wszyscy [w] pogotowiu. Tym go jednak
ubezpieczaj¹c, ¿e orda nie pocznie nic bez wolej i wiadomoci jego przeciwnego  S. Potocki do
Jana Kazimierza, Podhajce, 26 XII 1652 r., BUWr, Akc. 1949/440, Zbiór Steinwehra, k. 544v545.
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w czasie, kiedy J. Kutnarski z Romaszkiewiczem organizowali porwanie polskich zak³adników z Krymu, Kozacy, korzystaj¹c z zerwania pierwszego sejmu w 1652 r., który mia³ zatwierdziæ ugodê bia³ocerkiewsk¹, wznowili dzia³ania wojenne. B. Chmielnicki do spó³ki z Tatarami wyprawi³ siê ku Mo³dawii
i w bitwie pod Batohem 12 czerwca 1652 r. rozgromi³ zastêpuj¹ce mu drogê
wojska koronne. Ich dowódca, hetman polny koronny Marcin Kalinowski
 hetman wielki M. Potocki nie ¿y³ ju¿ od ponad pó³ roku  poleg³ w bitwie,
a znaczna czêæ kadry dowódczej zosta³a wymordowana w czasie zarz¹dzonej
po bitwie rzezi71. Pozbawiona polskiej pomocy Mo³dawia nie mog³a oprzeæ siê
Kozakom i hospodar musia³ wreszcie zgodziæ siê na lub swej m³odszej córki
z Tymofiejem Chmielnickim. Dosz³o do tego po wziêciu zak³adników przez
Kozaków i w asystencji kozackiego wojska w Jassach 1 wrzenia 1652 r.
Obszern¹ relacjê z tego lubu i nastêpuj¹cego po nim wesela sporz¹dzi³ nie
kto inny, jak J. Kutnarski, naoczny wiadek i uczestnik tych uroczystoci72.
Czytaj¹c tê relacjê, od razu zauwa¿ymy, ¿e jest ona zdecydowanie nieprzychylna Kozakom  J. Kutnarski opisuje ich jako barbarzyñców, bezwstydnie domagaj¹cych siê podarków. Towarzysz¹ce Kozakom kobiety ukaza³
jako pijaczki, a samego Tymofieja jako gbura. Przeciwstawia im okaza³oæ
hospodara, który zmuszony okolicznociami zgodzi³ siê na taki mezalians73.
Opis ten rozszed³ siê po Rzeczypospolitej, kszta³tuj¹c wyobra¿enie elit, a tak¿e
póniejszych historyków, na temat lubu Rozandy Lupulówny i Tymofieja
Chmielnickiego. Pisz¹c go, mia³ J. Kutnarski na oku usprawiedliwienie hospodara przed mo¿liwymi oskar¿eniami o sojusz z Kozakami  chcia³ ukszta³towaæ obraz w³adcy zmuszonego do przyjani z B. Chmielnickim, któr¹ rad
zerwie przy najbli¿szej okazji74.
Hospodar znalaz³ siê istotnie w nader trudnej sytuacji, gdy¿ wydawszy
córkê za T. Chmielnickiego, da³ Kozakom do rêki zak³adniczkê swej wierno71

Na temat Batohu zob. W.J. D³ugo³êcki, Batoh 1652, Warszawa 1995, passim. O klêsce tej
jako jeden z pierwszych doniós³ w³anie J. Kutnarski w licie do A. Leszczyñskiego  zob. G. de Torres
do Rzymu, Warszawa, 22 VI 1652 r., w: C. Toìaøiâcüêèé, Baòèêàícüêè ìaòepiaëè , nr 255, s. 146.
72 Descriptia wesela Tymosza Chmielnickiego z hospodarówn¹ wo³osk¹, anno 1652 die
1. Septembris, w: Documente privitóre la Istoria Românilor, wyd. E. Hurmuzaki, t. 9, cz. 1,
Bucureºti 1897, nr XXVIII, s. 34-37; wydanie krytyczne: Opisanie wesela Tymoszka syna
Chmielnickiego z Rozand¹ córk¹ Wasila Lupula hospodara wo³oskiego 1652, w: Ë. Ãâîçäèê,
Àíîí³ìíèé Oïèñ âåñ³ëëÿ Tèìîøà Õìåëüíèöüêîãî (1652) ÿê ³ñòîðè÷íå äæåðåëî, w: Íàóêîâ³ çàïèñêè.
Çá³ðíèê ïðàöü ìîëîäèõ â÷åíèõ òà àñï³ðàíò³â, t. 1, Êè¿â 1996, s. 6371.
73 Dla przyk³adu, opisuj¹c wyjazd do cerkwi na lub, J. Kutnarski zanotowa³: W niedzielê
tak¿e rano bojarki i m³ód wo³oska tañcowali, a potym hospodar JM i hospodarowa JejM
Domnê Rozandê charam pignus suum, niezgrabnemu ladajakiemu i niememu ch³opu z nieznonym ¿alem oddali  Opisanie wesela, s. 66. Niezale¿nie od J. Kutnarskiego, choæ w podobnym
duchu, opisa³ wesele M. Costin, Latopis , s. 194. Na tej podstawie w historiografii rumuñskiej
ostatnio P. Zahariuc, Þara Moldovei în vremea lui Gheorghe ªtefan voievod (16531658), Iaºi
2003, s. 100101.
74 D. Milewski, Between a Magnate , s. 6061. Zob. te¿ A.S. Radziwi³³, Pamiêtnik o dziejach
w Polsce, oprac. A. Przybo, R. ¯elewski, t. 3, Warszawa 1980, s. 365366; W. Rudawski, Historia
polska od mierci W³adys³awa IV a¿ do pokoju oliwskiego, wyd. W. Spasowicz, t. 1, Petersburg
1855, s. 219220 i K. Szajnocha, Domna Rozanda, w: Dzie³a, t. 3, Warszawa 1876, s. 313317.
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ci  z Polsk¹ za nie chcia³ zrywaæ. Rozwi¹zanie widzia³ w doprowadzeniu
do ugody miêdzy Rzecz¹pospolit¹ a Kozaczyzn¹. Pierwsze rozmowy w tej
sprawie podj¹³ ju¿ na weselu, przy czym z jednej strony wystêpowali hospodar i J. Kutnarski, z drugiej g³ównie I. Wyhowski. Nie przynios³y one jednak
¿adnego rezultatu  przeciwnie, Kozacy potwierdzili wolê walki z Polsk¹ a¿
do ostatecznego zwyciêstwa75. Niezra¿ony  a i niemaj¹cy innego wyjcia
 hospodar wymóg³ jednak na B. Chmielnickim zgodê na swoj¹ mediacjê
i przys³anie warunków, na jakich chcia³by zawrzeæ pokój z Polsk¹. Nie mia³
wiêkszych z³udzeñ co do tej mediacji J. Kutnarski, który wrêcz ostrzega³
przed ni¹ podkanclerzego koronnego Stefana Koryciñskiego76.
I rzeczywicie, przys³ane w padzierniku propozycje B. Chmielnickiego
nie rokowa³y nadziei na zawarcie porozumienia z Polsk¹. Otwarcie pisa³
o tym J. Kutnarski kanclerzowi A. Leszczyñskiemu, dodaj¹c przy okazji wiadomoci o ruchach wojsk tatarskich77. W grudniu 1652 r. relacjonowa³ obszernie wydarzenia na Krymie i Ukrainie, pisz¹c równie¿ o kontaktach kozacko-moskiewskich. W tym samym licie odniós³ siê te¿ do projektowanego
spotkania hospodara z hetmanem kozackim, do którego w koñcu nie dosz³o
z winy B. Chmielnickiego. Wspomnia³ te¿ o projekcie ci¹gniêcia Tymofieja
do Jass, który równie¿ nie doszed³ do skutku, tak i¿ sam hospodar, jak
zauwa¿y³ J. Kutnarski, zniechêci³ siê ju¿ do rozmów z B. Chmielnickim:
Przyznawa to hospodar JM i¿ z ust tego cz³eka nic statecznego wzi¹æ nie
mo¿e78.
Rzucon¹ przez J. Kutnarskiego myl o sprowadzeniu Tymofieja do Jass
rozwin¹³ hetman S. Potocki: Hospodar gor¹co siê o to stara i córce swojej
75 S. Potocki do Jana Kazimierza, Podhajce, BUWr, Akc. 1949/440, Zbiór Steinwehra,
k. 544v545.
76 Ja po wtóre i po trzecie JKM. PMM. przestrzegam, aby wiary w tej mierze nikomu nie
dawa³, ani te¿ na mediatora tego pokoju nikogo nie bra³, bo siê pewnie zawiedzie - J. Kutnarski do S. Koryciñskiego, Jassy, 18 X 1652 r., w: Matria³y dla historyi Ma³ej Rossyi, wyd.
P. widziñski, t. 2, Kijów 1852, nr XXIII, s. 43). W tym samym czasie hospodar spodziewa³ siê
jeszcze powodzenia swej mediacji  zob. Bazyli Lupul do S. Koryciñskiego, Jassy, 16 X 1652 r.
ibidem, nr XXII, s. 42 (wydawca oba listy b³êdnie datuje na 1654 r.).
77 Hospodar JM. na weselu syna Chmielnickiego serio ko³o ugruntowania pokoju miêdzy
Rzecz¹pospolit¹ a Wojskiem Zaporowskim konferowa³ i na puncta onemu proponowane czeka³,
rzeteln¹ i finaln¹ jego deklaracyj¹ jako otrzyma³, na osobnej karcie przepisane puncta jego
WMMMP. posy³am, z których punktów liquido patet, gdzie zamys³y jego collimant. Owo zgo³a
nie tylko ci, którzy tej niespokojnej g³owie adversantum, ale nawet i adherentowie viva voce
twierdz¹, ¿e siê nic inszego po nim nie spodziewaæ, tylko co przesz³ych lat robi³. Jeli kto inaczej
wierzy, ipse viderit. Ka³ga su³tan z Krymu z wojskiem swoim wyszed³, w te¿ tropy za nim mia³
siê ruszyæ i nuredyn su³tan. Nam te¿ od tego pogañstwa pericula imminent dla onych wiêniów,
którzy z Krymu uciekli. Koniecznie tej straty na nas dochodziæ chc¹. Co dalsze momenta
przynios¹, ex occassione WMMMP. napisaæ nie omieszkam  J. Kutnarski do A. Leszczyñskiego, Jassy, 1 XI 1652 r., AP Kraków, Zbiór Rusieckich, nr 41, s. 215216. B. Chmielnicki ¿¹da³
m.in. powrotu do ugody zborowskiej  zob. D. Milewski, Rywalizacja , s. 221222 i T. Ciesielski, Sejm brzeski , s. 20.
78 J. Kutnarski do A. Leszczyñskiego, Jassy, 19 XII 1652 r., BUWr, Akc. 1949/440, Zbiór
Steinwehra, k. 544544v.

126

Dariusz Milewski

ko³o tego chodziæ rozkaza³, ¿eby Tymosz przy nim mieszka³. Tak wielkiego
zakochania w nim te s¹ rationes. Pierwsza, aby maj¹c go przy sobie, mia³ ju¿
Chmielnickiego w rêku i tak nim kierowa³, jako mu siê bêdzie podoba³o.
Druga, aby jeli co adversi na samego Chmielnickiego przypadnie (co zdarz
P. Bo¿e) móg³ go tym prêdzej e vivis tollere, a córkê komu inszemu elocare79.
Chodzi³oby zatem o przekszta³cenie sytuacji, w której z powodu pobytu córki
hospodara na Ukrainie, by³ on zak³adnikiem B. Chmielnickiego, w co przeciwnego. Hetman kozacki by³ jednak zbyt chytry, aby siê na to zgodziæ.
Podobnie nie mia³ szans powodzenia plan pozbycia siê I. Wyhowskiego, do
czego Bazyli Lupul wspólnie z J. Kutnarskim chcieli nak³oniæ B. Chmielnickiego80.
Wród takich planów i daremnych usi³owañ dobieg³ koñca rok 1652. Król
Jan Kazimierz zdecydowany by³ na rozprawê zbrojn¹ z Kozakami, ale potrzebowa³ czasu na przygotowania. Tego samego trzeba te¿ by³o B. Chmielnickiemu. Dlatego te¿ w marcu 1653 r., kiedy Stefan Czarniecki rozpoczyna³ dzia³ania zbrojne, hetman kozacki przys³a³ do Jass odpowied na propozycje
mediacyjne Bazylego Lupula. To sk³oni³o hospodara do piesznego wys³ania
J. Kutnarskiego jako swego pos³a na rozpoczynaj¹cy siê w³anie sejm
w Brzeciu Litewskim81.
Sekretarz hospodarski nie traci³ czasu i ju¿ 5 albo 8 kwietnia pojawi³ siê
na miejscu obrad sejmowych82. Tego samego dnia przedyskutowano propozycje B. Chmielnickiego i Bazylego Lupula w gronie senatorów: nowo mianowanego kanclerza wielkiego koronnego Stefana Koryciñskiego, podskarbiego
koronnego Bogus³awa Leszczyñskiego, kanclerza wielkiego litewskiego Albrychta Stanis³awa Radziwi³³a i wojewody wileñskiego Janusza Radziwi³³a.
Wnioski przedstawiono królowi, po czym sformu³owano polskie propozycje
i zdecydowano powo³aæ polsko-kozack¹ komisjê pokojow¹. Nie znamy dok³adnie ani treci propozycji kozackich, ani odpowiedzi polskiej  w ka¿dym razie
79

k. 545.

S. Potocki do Jana Kazimierza, Podhajce, BUWr, Akc. 1949/440, Zbiór Steinwehra,

80 Hospodar z Kutnarskim chc¹ ko³o tego chodziæ, ¿eby Chmielnicki Wyhowskiego straci³
i ju¿ mu gotuj¹ ³ani¹  ibidem, k. 545.
81 Jak¹ i natenczas od Chmielnickiego in scriptis otrzyma³em deklaracj¹, przez urodzonego Jerzego Kutnarskiego sekretarza mego nulla interiecta mora WKM. PMM. one przesy³am.
Z której deklaracji gdzie mens tego cz³owieka collimat i na czym siê zasadza, clare WKM. PM.
Mi³ociwemu patebit, ale nie mniej i z relacji pomienionego sekretarza mego, któremu we
wszystkim racz WKM. PMM ca³¹ i niew¹tpliw¹ daæ wiarê, proszê  Bazyli Lupul do Jana
Kazimierza, Jassy, 25 III 1653 r., w: I. Corfus, Documente , nr 97, s. 164165. Zob. te¿ idem do
S. Koryciñskiego, Jassy, 25 III 1653 r., ibidem, nr 98, s. 165166, a tak¿e E. Baidaus, Politica ,
s. 91. S. Czarniecki rozpocz¹³ dzia³ania zbrojne 16 III  zob. A. Kersten, Stefan Czarniecki
15991665, Lublin 2006, s. 210216 i T. Ciesielski, Od Batohu do ¯wañca. Wojna na Ukrainie,
Podolu i o Mo³dawiê 16521653, Zabrze 2007, s. 8995.
82 O przybyciu J. Kutnarskiego do Brzecia pisa³ kanclerz wielki litewski A.S. Radziwi³³,
op. cit., t. 3, s. 385386, podaj¹c wszak¿e obie daty. L. Kubala na jego podstawie przyjmuje 5 IV
 L. Kubala, Wyprawa ¿waniecka, w: Szkice historyczne, seria 2, Warszawa 1901, s. 192.
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wiemy, i¿ z odpowiedzi¹ sejmow¹ wys³ano znów J. Kutnarskiego do Bazylego
Lupula83.
Z uwagi na wojownicze usposobienie króla, który odrzuca³ w tym czasie
proby B. Chmielnickiego o kolejne mediacje, nie nale¿y s¹dziæ, i¿by Polakom
zale¿a³o wtedy na czym wiêcej, jak tylko na zyskaniu na czasie84. Niezale¿nie od tego, ca³a sprawa i tak zdezaktualizowa³a siê wskutek przewrotu
w Mo³dawii, który pozbawi³ w³adzy Bazylego Lupula. Spisek bojarów na
czele z logofetem Jerzym Stefanem, poparty przez Wo³oszczyznê i Siedmiogród, zmusi³ hospodara do ucieczki z Jass do Chocimia, a nastêpnie na polski
brzeg Dniestru85. Jeszcze z Chocimia wys³a³ hospodar niejakiego Szeligowskiego jako swego pos³a do hetmana S. Potockiego z prob¹ o pomoc  ten
jednak odmówi³, zas³aniaj¹c siê niepewn¹ sytuacj¹ na Ukrainie i wprost
poradzi³ poszukaæ pomocy u Kozaków86. B. Chmielnicki rzeczywicie nie
zamierza³ zostawiaæ hospodara w potrzebie i wyrzekaæ siê swych planów,
zwi¹zanych z Mo³dawi¹. Wys³a³ wiêc syna Tymofieja wraz z kilku dowiadczonymi pu³kownikami, którzy wtargnêli do Mo³dawii i w bitwie pod Popricani, niedaleko Jass, rozgromili w dniach 30 kwietnia i 1 maja armiê siedmiogrodzko-wo³osk¹. Kozacy zajêli Jassy i wezwali Bazylego Lupula do
powrotu87.
Hospodar 3 maja znajdowa³ siê w ¯wañcu, sk¹d  odebrawszy wiadomoæ o sukcesie Tymofieja  przeprawi³ siê do Mo³dawii i usi³owa³ odzyskaæ
zamek w Chocimiu, obsadzony w czasie jego ucieczki przez zwolenników
Jerzego Stefana. Skoro to siê nie powiod³o, pod¹¿y³ do Jass, dok¹d wjecha³
83 Na temat narad nad propozycjami, przedstawionymi przez J. Kutnarskiego, zob.
A.S. Radziwi³³, op. cit., t. 3, s. 385386 i W. Rudawski, op. cit., s. 226: W tym¿e czasie czynili
z swej strony zabiegi, Kutnarski od hospodara wo³oskiego do Brzecia wys³any, i pose³ wêgierski. Król rzecz ca³¹ od³o¿y³ do powrotu swego do Warszawy, dok¹d wezwa³ Panów Rady na
28 maja. W literaturze przedmiotu: L. Kubala, op. cit., s. 192, T. Ciesielski, Sejm brzeski ,
s. 240 i D. Milewski, Rywalizacja , s. 235.
84 Zob. Jan Kazimierz do B. Chmielnickiego, Brzeæ Litewski, 15 III 1653 r., BUWr, Akc.
1949/440, Zbiór Steinwehra, k. 554v.
85 Bazyli Lupul uciek³ z Jass 10 IV 1653 r. Na temat przewrotu w Mo³dawii zob.
D. Milewski, Wyprawa na Suczawê 1653, Zabrze 2007, s. 2729 i T. Ciesielski, Od Batohu ,
s. 119123.
86 Bazyli Lupul do S. Potockiego, Chocim, 16 IV 1653 r., w: I. Corfus, Documente , nr 99,
s. 166167; S. Potocki do A. Leszczyñskiego, Busk, 2 V 1653 r., AP Kraków, Zbiór Pinocciego,
Inwentarz Tymczasowy (dalej: IT), nr 363, s. 897. C. ªerban, op. cit., s. 200201, b³êdnie podaje,
¿e do S. Potockiego pos³owa³ J. Kutnarski  ten przebywa³ wtedy w Brzeciu Litewskim.
87 Interwencjê kozack¹ opisuj¹ wspó³czesne ród³a: T. Chmielnicki do Bazylego Lupula,
Wi¹zówka, 19 IV 1653 r., AP Kraków, Zbiór Pinocciego, IT, nr 363, s. 899; M. Costin, Latopis ,
s. 204205; Pawe³ z Aleppo, Ïóòåøåñòâie aíò³îõ³éñêàãî ïàòð³àðõà Ìàêàð³ÿ âú Ðîññ³þ âú ïîëîâèíå
XVII â., îïèñàííîå åãî ñûíîìú àðõèä³àêîíîìú Ïàâëîì Àëåïïñêèìú, wyd. Ã. Ìóðêîñ, w: ×òåí³ÿ âú
Èììïåðàòîðñêîìú îáùåñòâå èñòîð³è è äðåâíîñòåé ðîññ³éñêèõú, red. E.B. Áapcoâ, t. 4, cz. 2, Ìîñêâà
1896, s. 9193; J. Kutnarski do Jana Kazimierza, pod Chocimiem, 6 V 1653 r., w: I. Corfus,
Documente , nr 109, s. 178179. Zob. te¿ D. Milewski, Rywalizacja , s. 260265 i T. Ciesielski, Od Batohu , s. 126129.
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uroczycie 8 maja88. Towarzyszy³ mu J. Kutnarski.
Sekretarz hospodara dowiedzia³ siê o wypadkach w Mo³dawii w czasie
drogi powrotnej z Brzecia. Przed 4 maja spotka³ siê pomiêdzy Kamieñcem
Podolskim a ¯wañcem z Mironem Costinem, bêd¹cym wówczas na s³u¿bie
hospodara, który powiadomi³ go o utracie Chocimia89. Najpóniej 4 maja
dotar³ do Bazylego Lupula, który bezskutecznie oblega³ wtedy Chocim.
J. Kutnarski przedstawi³ hospodarowi odpowied królewsk¹ na jego propozycje mediacyjne. Bazyli Lupul, nie trac¹c jeszcze nadziei na realizacjê
swego planu, odpisa³ królowi i kanclerzowi wielkiemu koronnemu, podejmuj¹c siê przeprowadziæ z Tymofiejem rozmowy na temat pojednania polsko-kozackiego90.
Niestety, na realizacjê pokojowych zamierzeñ by³o ju¿ za póno. Co ciekawe, sam J. Kutnarski nie wierzy³ w powodzenie mediacji i w swoim ostatnim licie do króla, wys³anym 6 maja, obok opisu kampanii Tymofieja
w Mo³dawii, wyrazi³ niedwuznacznie swoje zdanie: Tymosz w Jasiech stan¹wszy, pisa³ do hospodara JM., aby na stolicê swoj¹ jecha³, gdzie hospodar
JM popiesza, chc¹c i z Tymoszem o tej sprawie, któr¹mem hospodarowi JM.
imieniem WKM. PMM. prze³o¿y³, serio ekspostulowaæ. Aleæ i do Chmielnickiego w tej materiej pos³a swego wyprawi. Na tê jednak mediacj¹ nie racz siê
WKM. PMM. spuszczaæ, bo to niepewne s¹ rzeczy, ile kto z tak niespokojn¹
i przewrotn¹ g³ow¹ traktuje. Poniewa¿ tak mia³o Tymosza z wojskiem do
Wo³och zemkn¹³, nic nie respektuj¹c na wojska WKM. PMM., toæ podobno
swojej ufa potencjej i chana gor¹co do siebie wokuje91. Poniewa¿ hospodarowi ¿ywotnie zale¿a³o na utrzymaniu dobrych stosunków polsko-kozackich,
jako gwarancji w³asnego panowania w Mo³dawii, takie otwarte postawienie
sprawy przez J. Kutnarskiego wiadczy³o, i¿ w tym momencie bardziej dba³
o interesy polskie, ni¿ swego bezporedniego chlebodawcy.
Zdecydowanie zatem J. Kutnarski zamierza³ dzia³aæ odt¹d w interesie
Rzeczypospolitej  o czym zreszt¹ powiadomi³ króla w tym¿e licie92. Nieste88

Ibidem, s. 129130.
Kotnarski, zaufany sekretarz wojewody Bazylego, spotykaj¹c mnie na drodze (poniewa¿ on przybywa³ od króla wys³any przed buntem przez wojewodê Bazylego, a ja szed³em na
pó³noc do starosty kamienieckiego), jako cz³owiek m¹dry zapyta³ mnie o zamek: «czy wojewoda
Bazyli dobrze zatroszczy³ siê o zamek chocimski? Czy obsadzi³ go swoimi ludmi i czy ma tam
armaty?» Odpowiedzia³em, ¿e w czasie mojego wyjazdu [203] nie widzia³em ¿adnej oznaki
troski o zamek. Westchn¹³ Kotnarski, jak gdyby wiedzia³, ¿e pozostawi siê nieopatrznie ten
zamek  M. Costin, Latopis , s. 202.
90 Puncta, które mi WKM PMM przez urodzonego Jerzego Kutnarskiego prze³o¿y³, rzetelnie z ustnej onego¿ relacyjej wyrozumia³em. Zaczym nihil serius agam, jako o tym z Chmielnickim conferre, co ex voto est WKM. PMM.  Bazyli Lupul do Jana Kazimierza, Chocim, 4 V
1653 r., w: I. Corfus, Documente , nr 107, s. 175176 i idem do S. Koryciñskiego, Chocim, 4 V
1653, ibidem, nr 108, s. 177. Zob. P. Zahariuc, op. cit., s. 137.
91 J. Kutnarski do Jana Kazimierza, pod Chocimiem, 6 V 1653 r., w: I. Corfus, Documente , nr 109, s. 178.
89
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ty, nie dane mu by³o spe³niæ tego zadania. Wkrótce po przyjedzie do Jass, co
nast¹pi³o 8 maja, zosta³ zaproszony przez Tymofieja do kwatery kozackiej
w monasterze Galata93. Nie przeczuwaj¹c niebezpieczeñstwa, sekretarz hospodara przyby³ na rzekome rozmowy, po czym zosta³ rozsiekany szablami
przez Kozaków. Podobny los mia³ spotkaæ braci Canatuzino  by³a to zemsta
Tymofieja za ich dzia³ania na rzecz utrzymania zwi¹zków Mo³dawii z Polsk¹.
Zarazem te¿ chcia³ siê Tymofiej pozbyæ filarów stronnictwa polskiego na
dworze mo³dawskim, którzy mogli okazaæ siê niebezpieczni na przysz³oæ.
Pomimo zatem ca³ego okrucieñstwa tego czynu, trzeba przyznaæ, ¿e by³ on
zgodny z kozack¹ racj¹ stanu  podobnie jak rze polskich oficerów pod
Batohem rok wczeniej94. I tylko na potrzeby opinii publicznej wódz kozacki
t³umaczy³ siê rzekomym pijañstwem95.
mieræ J. Kutnarskiego nast¹pi³a zapewne 9 albo 10 maja, gdy¿ ju¿
11 maja Tymofiej wyruszy³ wraz z Kozakami na wyprawê przeciwko Wo³oszczynie96. Na krótk¹ metê pozbycie siê J. Kutnarskiego u³atwi³o zadanie
Kozakom i pozwoli³o pozbyæ siê ze swego otoczenia polskiego informatora.
W dalszej perspektywie jednak okaza³o siê zgubne dla Bazylego Lupula i jego
polityki balansowania miêdzy Kozaczyzn¹ a Rzecz¹pospolit¹. Wszem i wobec
okaza³o siê, ¿e hospodar pozostaje w ca³kowitej zale¿noci od Kozaków. Na
92 Przyjechawszy tedy da Pan Bóg do Jass, tej jednej sprawy intentus bêdê, abym dobrze
wyrozumia³, gdzie molimina tego nieprzyjaciela inclinant i qua sponte ten termin pacyfikacjej
przyjmie. Cokolwiek w tej mierze exploratum mieæ bêdê, WKM. PM. Mi³ociwemu sine mora
wypiszê  ibidem, s. 179.
93 Monaster Galata, za³o¿ony przez hospodara Piotra Kulawego w 1583 r., umiejscowiony
jest na wzgórzu na po³udnie od centrum Jass  w 1653 r. by³ on jeszcze poza miastem. U jego
stóp roz³o¿yli swój obóz Kozacy  C. ªerban, op. cit., s. 201.
94 Wydarzenie to opisuje najpe³niej M. Costin, Latopis , s. 206207: Zanim wojewoda
Bazyli wyruszy³ do Muntenii, tu w Jassach zgin¹³ Kotnarski, pisarz polski, zaufany wojewody
Bazylego, cz³owiek m¹dry w ka¿dej potrzebie, od Timusza, ziêcia wojewody Bazylego, co
z natury swojej by³ tyranem, cz³owiekiem dzikim, bez ¿adnej bojani Boga, oskar¿aj¹cym [Kotnarskiego], ¿e jest Polakiem i ¿e on powstrzymywa³ wojewodê Bazylego, aby nie wydawa³ córki
za Timusza. Wys³a³ wiêc pewnego dnia do wojewody Bazylego, aby przys³a³ go, gdy¿ jest
potrzebny. Wojewoda Bazyli, nie przeczuwaj¹c niczego, wys³a³ go do niego, do monasteru Galata
i skoro tam przyszed³, [Timusz] pouczy³ swoich Kozaków, by przygotowali szable. Po naradzie,
któr¹ z nim przeprowadzi³, przy wyjciu z narady, ruszyli Kozacy, co byli przygotowani do tego
czynu, z szablami i zamordowali go z wielkim okrucieñstwem bez ¿adnego mi³osierdzia. Skoro
wojewoda Bazyli us³ysza³ o tym postêpku Timusza, ma³o nie rozchorowa³ siê z gniewu. Nosi³ siê
Timusz z t¹ sam¹ myl¹ w stosunku do dwornika Tomy i wisternika Iordachego, wszystkich
z tej samej przyczyny, powiadaj¹c, ¿e ci dwaj z Kotnarskim odwodzili wojewodê Bazylego, aby
nie wydawa³ za niego hospodarówny Roxandy. Chodzili wiêc i oni w dniach zw³oki i b³agali
wojewodê Bazylego, aby ich wypuci³, by pojechali na wie. Ale wojewoda Bazyli ich nie puci³,
a swojemu ziêciowi powiedzia³, ¿e lepiej mu samemu umrzeæ, ni¿ aby bojarzy, których ca³ym
sercem darzy zaufaniem, znajdowali siê w takim strachu, jak ten. Z jakim bowiem sercem
przyjd¹ do niego inni bojarzy z kraju? Odwiód³ wiêc go ju¿ od tej myli. Zob. te¿ D. Milewski,
Rywalizacja , s. 270271 i T. Ciesielski, Od Batohu , s. 130131.
95 P. Vidoni do Rzymu, Warszawa, 14 VI 1653 r., w: C. Toìaøiâcüêèé, Baòèêàícüêè
ìaòepiaëè, nr 296, s. 177178.
96 D. Milewski, Rywalizacja , s. 273274; P. Zahariuc, op. cit., s. 142.
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dworze polskim, dok¹d wiadomoæ o zamordowaniu J. Kutnarskiego dotar³a
w koñcu maja, fakt ten wywo³a³ bardzo przykre wra¿enie. Nowy nuncjusz
apostolski Pietro Vidoni zanotowa³, ¿e mieræ hospodarskiego sekretarza
ostatecznie zniechêci³a króla do jakiejkolwiek myli o podtrzymaniu sojuszu
z Bazylim Lupulem97. I rzeczywicie, dwa dni po sporz¹dzeniu przez nuncjusza tego raportu do Rzymu, na radzie senatu w dniu 28 maja król zdecydowa³ siê na zawarcie przymierza z Jerzym II Rakoczym przeciw Bazylemu
Lupulowi i Kozakom98.
Gwa³towna mieræ J. Kutnarskiego przerwa³a jego ¿ycie w s³u¿bie mo³dawskiej i polskiej. Na ile by³ cz³owiekiem lojalnym wobec hospodara, a na
ile wobec Rzeczypospolitej? Niew¹tpliwie, co widaæ z jego dzia³alnoci,
w ró¿nych okazjach broni³ interesów polskich. Tak by³o przy sporze z arcybiskupem marcjanopolskim, tak te¿ dzia³o siê w ci¹gu ca³ego okresu powstania
B. Chmielnickiego. Umia³ te¿ jednak broniæ interesów hospodara, czego najlepszym przyk³adem jest propagandowy opis wesela jego córki z Tymofiejem
czy misja na sejm brzeski. Nie wiemy, jak by siê zachowa³ wobec coraz
wyraniejszego uzale¿nienia polityki Bazylego Lupula od Kozaków  los
oszczêdzi³ mu tego trudnego wyboru. Niew¹tpliwie sw¹ pozycjê i znaczenie
zawdziêcza³ hospodarowi, który nie zwa¿aj¹c na jego plebejskie pochodzenie
uczyni³ go jednym ze swych g³ównych doradców. Pozycja, któr¹ uzyska³
w Mo³dawii, pozwoli³a mu póniej zas³u¿yæ siê i Polsce i uzyskaæ nobilitacjê.
Rzeczpospolita odwdziêcza³a mu siê za dostarczane informacje oraz bezporedni¹ dzia³alnoæ polityczn¹ tak¿e w inny, bardziej konkretny sposób
 J. Kutnarski by³ op³acany ze skarbu polskiego. Z 1652 r. mamy informacjê,
i¿ otrzyma³ on 1200 z³ za porednictwem kanclerza wielkiego koronnego
A. Leszczyñskiego  byæ mo¿e by³a to gratyfikacja za zorganizowanie ucieczki
polskich zak³adników z Krymu99. wiadectwo op³acania J. Kutnarskiego ze
skarbu polskiego znajdujemy te¿ w przemówieniu podskarbiego B. Leszczyñskiego, który w 1653 r. uskar¿a³ siê na brak pieniêdzy na ró¿ne tajne
operacje, m.in. na utrzymywanie Mo³dawii w przychylnoci dla Polski za
porednictwem J. Kutnarskiego100. Jest to sk¹din¹d ciekawy przyk³ad wiecz97 P. Vidoni do Rzymu, Warszawa, 26 V 1653 r., w: C. Toìaøiâcüêèé, Baòèêàícüêè
ìaòepiaëè, nr 292, s. 173174. Podobnie uwa¿a E. Baidaus, Politica , s. 96: La scãderea
autoritãþii lui Vasile Lupu în mediul opiniei polone a contribuit ºi asasinatul secretarului
domnesc Kutnarski, sãvãrºit cu cruzime de Timuº Hmelniþki încã în luna mai 1653. W innym
licie nuncjusz pisa³ wprost, ¿e przyczyn¹ mierci J. Kutnarskiego by³o informowanie przezeñ
Polaków o poczynaniach kozackich  P. Vidoni do Rzymu, Warszawa, 26 V 1653 r., w:
C. Toìaøiâcüêèé, Baòèêàícüêè ìaòepiaëè, nr 293, s. 174176.
98 W. Rudawski, op. cit., s. 226227. Zob. te¿ T. Ciesielski, Od Batohu , s. 149150;
J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, Wroc³aw 1988, s. 190191 i D. Milewski, Ellenségekbõl
szövetségesek: Lengyel-erdélyi kapcsolatok 16481653, w: Szerencsének elegyes forgása II. Rákóczi György és kora, red. G. Kármán, A.P. Szabó, Budapest 2009, s. 4952.
99 Regestr dochodów i wydatków skarbu królewskiego 1652, B. Czart. 1729, s. 7172.
Pieni¹dze przekazano J. Kutnarskiemu 23 VII. Dla porównania, jezuita S. Szczytnicki, równie¿
przebywaj¹cy wtedy w Mo³dawii i donosz¹cy o tamtejszych wypadkach, otrzyma³ 31 VIII 1652 r.
kwotê 600 z³  ibidem, s. 7172.
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nych k³opotów finansowych Rzeczypospolitej, której w³adze w sposób jawny,
przed sejmem, musia³y rozliczaæ siê z wszystkich wydatków.
J. Kutnarskiego nie mo¿emy jednak oceniaæ tylko jako p³atnego agenta
polskiego. Dziêki swej pozycji na dworze mo³dawskim móg³ on nie tylko
s³u¿yæ informacjami, ale wrêcz kszta³towaæ politykê mo³dawsk¹ zgodnie
z polsk¹ racj¹ stanu  co te¿ robi³. Zarazem jednak nie dzia³a³ on wyranie
wbrew interesom hospodara. Wykorzystywa³ okres ocieplenia stosunków polsko-mo³dawskich, który u³atwia³ mu zadanie, ale który s³u¿y³ te¿ samemu
hospodarowi. Prawdziwego testu lojalnoci, jaki da³aby mu wojna 1653 r.,
kiedy Bazyli Lupul i Jan Kazimierz stanêli po przeciwnych stronach, nie
zd¹¿y³ przejæ. Z jego ostatnich poczynañ wynika, ¿e stara³ siê raczej dochowaæ wiernoci Rzeczypospolitej. Mimo wszystko mo¿emy uznaæ, i¿ zachowywa³ niezale¿n¹ pozycjê i czerpa³ korzyci z obu stron, bêd¹c u¿yteczny zarówno hospodarowi mo³dawskiemu, jak i królowi polskiemu.
SUMMARY
In the 16th and 17th centuries, the Polish Commonwealth maintained close
relations with Moldova, a Turkish fiefdom which was a valuable source of news from
the Ottoman Empire. Information was provided by Moldavian lords or Polish agents
stationed in Moldova. Jerzy Kutnarski, a Pole, was the personal secretary and
confidante of Prince Vasile Lupu during his reign in the mid 17th century (16341653).
Kutnarski was a double agent who supplied the Polish authorities with vital information and defended Polish national interests. During the Ukrainian uprising led by
Bohdan Khmelnytsky, which began in 1648, Kutnarski emerged as one of the leading
supporters of a Polish-Moldavian alliance. Kutnarski was highly effective in his
efforts, and his accomplishments were recognized by both countries. The Polish
authorities awarded him a noble title and occasionally paid for his services. Kutnarski was murdered when the Cossacks assumed power in Moldova. Kutnarski, a paid
agent and an emissary to a foreign state, was a colorful figure in the history of
Polish-Moldavian relations. The article discusses his accomplishments in service to
Moldova and Poland.

100 Radz¹c uwik³aæ Kozaków w wojnê postronn¹, aby u³atwiæ Polsce ich pokonanie, podskarbi skar¿y³ siê: Bez pieniêdzy takowa impreza byæ nie mo¿e, bo prywatnym sumptem nikt
nikomu wojny podnosiæ nie bêdzie, gdzie by st¹d nic proprium jego wynika³o interesie. Dlatego
w ka¿dej Rzeczypospolitej nigdzie wiêksze ekspensa bywaj¹ na apparatus wojny i prywatne
traktaty s¹siedzkie ni¿ na sam ¿o³d wiêkszego wojska. U nas kiedy znajd¹ Kutnarskiemu sto
czerwonych z³otych, który tantimo menti res traktat, i quo interveniente si³a by ciê¿kich ustaæ
mog³o podatków w Rzeczypospolitej, conclamatum de Republica. Jako¿ tedy zaci¹gn¹æ takowe
traktaty, któremi wszystkie Rzeczypospolite stoj¹, kiedy iacimus [?] sumptui, augemus calamitatem Rzeczypospolitej  Votum I.M.P. Bogus³awa na Lesznie podskarbiego wielkiego koronnego in senatus consulto w Grodnie, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, rkps 991,
k. 431. Zob. te¿ T. Ciesielski, Sejm brzeski , s. 29.
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POLACY ODWIEDZAJ¥CY GABINET HISTORII
NATURALNEJ JEANA HERMANNA (17381800)
W STRASBURGU
Osiemnasty wiek to okres gwa³townego rozwoju gabinetów historii naturalnej. Zwiêksza³a siê ich liczba w Europie, zmienia³ tak¿e i charakter.
Z mniej lub bardziej przypadkowych zbiorów kuriozów, czyli przyrodniczych czy historycznych ciekawostek, przekszta³ca³y siê one stopniowo
w prawdziwe muzea. Ju¿ w drugiej po³owie XVIII w. gabinety by³y zarówno
wa¿nymi orodkami nauczania nauk cis³ych, jak i badañ naukowych. Wizyty w nich sta³y siê nieodzownym elementem podró¿uj¹cych w celu zdobycia
wiedzy studentów i uczonych. Przypomnijmy np. zapiski Stanis³awa Staszica
(17551826) z jego podró¿y po Austrii, Niemczech, W³oszech i Francji i licznie odwiedzane gabinety1. By³y to tak¿e cenne orodki popularyzacji wiedzy
i nauki dla niespecjalistów. Regularnie odwiedzane przez podró¿uj¹cych po
Europie arystokratów i polityków niew¹tpliwie przyczynia³y siê one do upowszechnienia nauki i zapewne tak¿e by³y ród³em powstania mody na naukê
wród elit owieceniowej Europy. Kolekcje czêsto póniej korzysta³y z mecenatu czy choæby ¿yczliwego przesy³ania okazów z ojczyzny odwiedzaj¹cego. Starczy przypomnieæ dary i korespondencjê Franciszka Bieliñskiego (16831786)
z René-Antoine Ferchault de Réaumurem (16831757)2 czy choæby nowatorski
dla XVIII w., mened¿erski pomys³ Georgesa- Leclerca Buffona (17071788),
intendenta gabinetu króla Francji, który zwróci³ siê do wiêkszoci europejskich monarchów z prob¹ o przysy³anie okazów ilustruj¹cych naturalne
bogactwo ich krajów. Wród nades³anych kolekcji by³a tak¿e ta, przygotowa1

s. 515.
2

C. Leniewski, Dziennik podró¿y Stanis³awa Staszica 17891805, PAU, Kraków 1931,

P. Daszkiewicz, Polonika w archiwum René-Antoine Ferchault de Réumur (16831757),
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2009, 54(2), s. 8393.
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na w Warszawie przez Filipa Carosiego (17441799) i podarowana przez
Stanis³awa Augusta Poniatowskiego (17321798)3. Wizyty w gabinetach by³y
nieodzown¹ czêci¹ zachodnioeuropejskich podró¿y polskich arystokratów.
Dziennik Micha³a Mniszcha (17481806) jest tego doskona³¹ ilustracj¹4.
W trakcie pobytu w Pary¿u odwiedzi³ on kilkanacie kolekcji przyrodniczych.
Choæ tak¿e w Rzeczpospolitej istnia³y znacz¹ce gabinety historii naturalnej, by wspomnieæ np. cytowane przez J.-B. Dubois de Jancigny (17521808)5
zbiory warszawskie  królewskie oraz Marcina Bernhardi de Bernitza (oko³o
1625  przed 1682), gdañskie Krzysztofa Gottwalda (16361700)6, kolekcje
Radziwi³³ów w Niewie¿u7 i inne magnackie gabinety, m.in. Ogiñskiego na
Litwie, Witta w Kamieñcu czy te¿ zapewne najs³ynniejsz¹  obok gdañskich
 kolekcjê ksiê¿nej Anny Jab³onowskiej (17281800) w Siemiatyczach8, to
jednak w³anie wizyty Polaków w kolekcjach francuskich lub zwi¹zanych
z Francj¹ by³y czêste i odgrywa³y wa¿n¹ rolê edukacyjn¹. Wi¹za³o siê to
zarówno z si³¹ francuskiej kultury i jêzyka w tamtym okresie, jak i z faktem,
i¿ w drugiej po³owie XVIII i pierwszej XIX w. francuskie nauki i kolekcje
przyrodnicze prze¿ywa³y okres prawdziwej wietnoci. O ile sporo ju¿ wiadomo na temat owych naukowych czy te¿ jedynie kszta³ceniowych wizyt Polaków w królewskim gabinecie i innych kolekcjach Pary¿a, o tyle o niewiele
wiadomo na temat odwiedzin w gabinetach prowincjonalnych, kórych przecie¿ by³o we Francji w tym okresie kilka tysiêcy9.
Niew¹tpliwie zbiory naukowe w Strasburgu nale¿a³y do najczêciej odwiedzanych przez goci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Przyczynia³a siê
do tego zarówno renoma uniwersytetu w Strasburgu, który w drugiej po³owie
XVIII w. prze¿ywa³ prawdziwy rozkwit gospodarczy i intelektualny, jak
3 P. Daszkiewicz, Dar polskiego króla dla gabinetu przyrodniczego Ludwika XVI Kultura
1998 (5), s. 135137.
4 M. Mniszech, Un gentilhomme Polonais à Paris 1767. Note de Voyage de Comte Michel
Mniszech. La Revue rétrospective. Littéraire, historique et anecdotique 1887, 6/1887,
s. 75123.
5 J. B. Dubois de Jancigny, Essai sur lhistoire littéraire de Pologne, G. J. Decker, imprimeur du Roi, Berlin 1778, s. 562566.
6 Gdañsk by³ szczególnie wa¿nym orodkiem, skupiaj¹cym zarówno liczne, znane w ca³ej
Europie gabinety historii naturalnej, jak i miejscem importu i handlu okazami dla kolekcji
przyrodniczych, patrz te¿ P. Daszkiewicz i P. Heurtel, Georges Leclerc Buffon et lécole naturaliste de Gdañsk, Annales de Centre Scientifique de lAcadémie Polonaise des Sciences à Paris
2007, 10, s. 179187.
7 Patrz tak¿e P. Daszkiewicz i R. Tarkowski, Osiemnastowieczna lista skamienia³ych koralowców z zamku w Niewie¿u  interesuj¹cy dokument historii polskich kolekcji przyrodniczych
ze zbiorów Biblioteki Centralnej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Pary¿u, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2007, 52(3/4), s. 225240.
8 P. Daszkiewicz i A. Bauer, Specimens from the second collection of Albertus Seba in
Poland: the natural history cabinet of Anna Jablonowska (17281800), Bibliotheca Herpetologica 2006, 6(2), s. 1620.
9 Y. Laissus, Les Cabinets dhistoire naturelle w Enseignement et diffusion des sciences en
France au XVIIIè siècle. Paris 1964, s. 659712.
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i pewno tak¿e fakt, ¿e miasto to znajduje siê na drodze z Drezna10, czêsto
odwiedzanej przez Polaków stolicy Saksonii, do Pary¿a. Wspomnienienia
E. Logina z Warszawy s¹ interesuj¹cym wiadectwem polskiej studenckiej
obecnoci w Strasburgu w tamtym okresie11.
Jean Hermann lekarz, przyrodnik i twórca gabinetu historii naturalnej
w Strasburgu
Postaæ Jeana Hermanna i jego dzia³alnoæ naukowa, a zw³aszcza zas³ugi
dla zoologii by³y w ostatnich latach przedmiotem badañ historycznych12.
W Polsce pozostaje on nieznany, nawet historykom nauki. Autorowi nie uda³o
siê odnaleæ ani jednej polskiej publikacji dotycz¹cej Hermanna. Z tego powodu konieczne jest przedstawienie kilku podstawowych danych biograficznych. Urodzi³ siê 31 grudnia 1738 r. w miecie Barr w Alzacji w rodzinie
luterañskiego pastora. Po ukoñczeniu protestanckiego gimnazjum w Strasburgu w wieku 15 lat rozpocz¹³ studia na uniwersytecie. Na studiach wyró¿nia³ siê zarówno w naukach przyrodniczych, jak i humanistycznych, zw³aszcza
w ³acinie. Na zakoñczenie studiów obroni³ dwie rozprawy, jedn¹ o rze¿usze
w 1762 i drug¹ o ró¿y w 1763 r. Po ich ukoñczeniu uda³ siê na kilka miesiêcy
do Pary¿a, by poznaæ przyrodników i zwiedziæ gabinety historii naturalnej
m.in. królewskie zbiory w Jardin des Plantes, bibliotekê Sainte-Geneviève
i kilka innych, prywatnych kolekcji przyrodniczych. Dla historii zwi¹zków
Hermanna z Polsk¹ warto odnotowaæ, i¿ przewodnikiem m³odego przyrodnika
po czêci zbiorów paryskich (gabinet historii naturalnej kocio³a Saint-Sulpice)
by³ Jean-Etienne Guettard (17151786)13. Mia³o to miejsce zaledwie kilka
miesiêcy po powrocie tego uczonego z dwuletniego pobytu w Rzeczpospolitej14.
W 1764 r. po powrocie do Strasburga, Hermann otworzy³ swój gabinet
historii naturalnej15 i rozpocz¹³ otwarte dla wszystkich wyk³ady tego przed10

Tak¿e w Drenie podró¿uj¹cy po Europie Polacy odwiedzali gabinet historii naturalnej
patrz P. Daszkiewicz, Przyrodnicza kolekcja króla Augusta II Mocnego, Zeszyty Historyczne
2001, (137), s. 191201.
11 E. Longin E. Souvenir dun étudiant de lUniversité de Strasbourg (17831793), Strasbourg F.X. Le Roux & Cie Imprimeurs Editeurs 1922, s. 340.
12 J. Lescure, R. Bour i Y. Ineich, Jean Hermann (17381800), Professeur dhistoire naturelle
et Herpétologiste strasbourgeois, Bulletin de la Société Herpétologique de France 2009, s. 121.
13 E. Wickersheimer, Note de Jean Hermann sur quelques cabinets parisiens de curiosités,
Société des Sciences, Agriculture et Arts du Bas-Rhin, Strasbourg 1921, s. 112.
14 Na temat zwi¹zków Guettarda z Polsk¹ patrz P. Daszkiewicz i R. Tarkowski, Pobyt
i badania przyrodnicze Jeana-Etiennea Guettarda w Rzeczypospolitej (17601762). Wraz z t³umaczeniem tekstu Rozprawa o naturze ziem Polski i minera³ach w nich zawartych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009, s. 196.
15 Na temat gabinetu Hermanna i jego miejsca w ¿yciu akademickim Strasburga patrz
C.Viel, Le cabinet dhistoire naturelle de Jean Hermann à Strasbourg, Revue dhistoire de la
pharmacie 1989, 77/280, s. 3033 i D. Rusque, Cabinets dhistoire naturelle et jardin botanique
à Strasbourg au XVIII siècle: de la curiosité à la classification, Chantiers historiques en Alsace
2006, 6, s. 3753.
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miotu: by³a to wielka nowoæ dla tego miasta, jego wyk³ady przyci¹ga³y
wielu studentów i wiat³ych amatorów nauki, a nawet podró¿uj¹cych ksi¹¿¹t,
oficerów garnizonu, Rosjan, Polaków, Niemców16.
Jacques Reinhold Spielmann (17221783) by³ profesorem botaniki, chemii i materii medycznej jak wówczas okrelano farmacjê, oraz pocz¹wszy od
1759 r. dyrektorem ogrodu botanicznego. Zorganizowane przez niego laboratoria, pokazowe dowiadczenia chemiczne, wzorowo prowadzone wyk³ady
przyci¹ga³y studentów z ca³ej Europy, zw³aszcza z Niemiec, Europy rodkowej i Rosji, a wród nich np. znanego rosyjskiego podró¿nika Iwana Iwanowicza Lepechina (17401802) (póniejszego sekretarza Akademii Nauk w Petersburgu); studentem Spielmanna by³ tak¿e Johann-Wolfgang Goethe
(17491832). Z polskiego punktu widzenia interesuj¹ce jest przypomnienie,
¿e Spielmann wypowiedzia³ siê na temat reformy nauczania medycyny
i powo³ania Akademii Medyko-Ekonomicznej w Warszawie, odpowiadaj¹c
w 1769 r. na list w tej sprawie, który przes³a³ mu szwajcarski lekarz JeanFrédéric von Herrenschwand (17151798)17. 19 listopada 1769 r., dziêki
Spielmannowi, Hermann zosta³ mianowany profesorem nadzwyczajnym medycyny uniwersytetu w Strasburgu, 12 wrzenia 1778 r. otrzyma³ katedrê
filozofii, w 1782 patologii, i 24 stycznia 1784 r. po mierci Spielmanna, profesorem botaniki, chemii i materii medycznej i dyrektorem ogrodu botanicznego.
Nauczanie botaniki Hermanna s³ynê³o z praktycznych zajêæ w ogrodzie
botanicznym i terenowych wycieczek pedgagogiczno-naukowych. Unowoczeni³ on tak¿e nauczanie zoologii, niedocenianej przed nim na uniwersytecie,
a wyk³ady ilustrowa³ okazami ze swojej prywatnej kolekcji: jego gabinet
liczy³ 200 ssaków, 900 ptaków, oko³o 200 gadów i p³azów i zielnik ponad 4000
rolin18, a jego biblioteka przyrodnicza zawiera³a 12 do 18 tysiêcy tomów
i by³a jedn¹ z najwiêkszych w Europie19. Hermann by³ niew¹tpliwie znakomitym pedagogiem i jego s³awa jako profesora nauk przyrodniczych, któr¹
cieszy³ siê w ca³ej Europie, by³a w pe³ni zas³u¿ona. Dzisiaj jego pedagogiczne
talenty mo¿emy oceniaæ tak¿e poprzez przygotowan¹ dla dzieci w 1779 r.
Coup dil sur le tableau de la nature à lusage des enfants (Rzut oka na tablicê
przyrodnicz¹ na u¿ytek dzieci). Historycy nauki podkrelaj¹, ¿e dziêki niemu
historia naturalna sta³a siê w Strasburgu dostêpna dla wszystkich20.
Hermann korespondowa³ i wymienia³ informacje z wieloma przyrodnikami z ca³ej Europy. Znany ze swojej szczodrobliwoci w dzieleniu siê obserwa16

Lescure, Bour i Ineich, op. cit., s. 121.
R. Jaquel, Trois Alsaciens et les débuts-modestes- de la médecine sociale en Pologne
pendant lépoque des lumières (troisième tiers du XVIII siècle). Les médecins strasbourgeois
Jacques Reinbold Spielman (17221783) et Jean Boecler (17371808) et le savant mulhousien
Jean-Henri Lambert (17281777) w: Médecine et Assistance en Alsace, Librairie Istra Strasburg
1976, s. 155200.
18 Lescure, Bour i Ineich, op. cit., s. 121.
19 C.Viel, op. cit., s. 3033.
20 C. Port i J. Héran, Histoire de la médecine à Strasbourg, La Nuée Bleue Strasburg
1997, s. 121123.
17
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cjami i rezultatami by³ on wa¿nym ród³em informacji m.in. dla Buffona
i Johanna-Christiana Schrebera (17391810) na temat ssaków, wybitnego
wroc³awskiego zoologa Johanna Gottloba Schneidera (17501822) i Johanna
Davida Schoepffa (17921801) o ¿ólwiach, Marcusa Eliesera Blocha (17231799)
na temat ryb. Udziela³ tak¿e cennej pomocy Armandowi- Gastonowi Camusowi (17401804), t³umaczowi Histoire des Animaux Arystotelesa, który opublikowa³ to dzie³o uzupe³niaj¹c je, dziêki Hermannowi, wspó³czesnymi obserwacjami zwierz¹t, opisywanych przez greckiego uczonego. Przechowywane
w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej dokumenty wiadcz¹, i¿ Hermann
pozytywnie odpowiedzia³ na probê Jean-Emmanuela Giliberta (17411814),
organizuj¹cego najpierw w Grodnie, a nastêpnie w Wilnie ogród botaniczny
i bezinteresownie przes³a³ na Litwê szereg nasion wzbogacaj¹c w ten sposób
kolekcjê rolinn¹, jedn¹ z najstarszych w Rzeczpospolitej i tej czêci Europy21. Niestety, nieznana jest po dzieñ dzisiejszy korespondencja Giliberta
i Hermanna, jedyny list zachowany w zbiorach uniwersytetu w Strasburgu22
adresowany jest do Antoine-Laurent de Jussieu (17481814) i pochodzi
z pó¿niejszego okresu. Jest to proba o pomoc w zgromadzeniu dzie³ botanicznych (g³ównie Flory Francji autorstwa J.-B. Lamarcka (17441829) dla biblioteki, zniszczonej w czasie oblê¿enia Lyonu i rewolucyjnego terroru.
Choæ zajêcia uniwersyteckie i kolekcje przyrodnicze pozostawia³y Hermannowi niewiele czasu to jednak opublikowa³ w tym okresie znacz¹ce dla
historii biologii dzie³o Tabula affinitatum animalium uberiore commentario
illustrata cum annotationibus ad historiam naturalem animalium augendam
facientibus, zabieraj¹c g³os w wa¿nej w XVIII w. dyskusji na temat klasyfikacji i koncepcji przyrody, modyfikuj¹c w pewnym stopniu s³ynn¹ Scala naturae (Drabina jestestw) Charlesa Bonneta (17201793). W pracy tej dowodzi³,
i¿ porz¹dek w przyrodzie (w uproszczeniu zwi¹zki miêdzy gatunkami) nie
maj¹ charakteru liniowego, lecz odznaczaj¹ siê licznymi ramifikacjami
i przypominaj¹ raczej sieæ. Choæ dzisiaj podobne twierdzenie mo¿e wydaæ siê
banalne, w owym czasie by³a to wa¿na dla rozwoju nauk przyrodniczych
hipoteza.
W okresie rewolucji 1789 r., dziêki miêdzynarodowej s³awie i licznym
kontaktom z paryskimi uczonymi, Hermannowi uda³o siê zachowaæ stanowisko profesora botaniki, chemii i materii medycznej w nowo utworzonej Ecole
de Santé de Strasbourg (Szko³a Zdrowia dawna Ecole de Médecine) oraz
dyrektora ogrodu botanicznego. Zosta³ mianowany profesorem historii naturalnej Ecole centrale du Bas-Rhin (Szko³a G³ówna Dolnego Renu, poprzedniczka liceum w Strasburgu). Okres rewolucyjnego szaleñstwa by³ bardzo
trudny dla Hermanna. Coraz bardziej dawa³y siê odczuwaæ zarówno brak
21 P. Daszkiewicz, List Jean-Emmanuel Giliberta (17411814) z Grodna do Antoine-Laurent
de Jussieu (17481836)  nieznany, interesuj¹cy dokument historii nauk przyrodniczych
w Rzeczpospolitej, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 2009, 54 (34), s. 211221.
22 Bilioteka Uniwersytecka w Strasburgu, sygnatura Ms 0.527/257.
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materialnych rodków, jak i rosn¹cy terror polityczny. Wobec uczonego wysuwane by³y najbardziej absurdalne oskar¿enia, m.in. o to, ¿e w ogrodzie botanicznym uprawia³ on roliny arystokratyczne. Jeden z nowych, rewolucyjnych administratorów wrêcz poucza³: nie to trzeba uprawiaæ tutaj co
uprawiasz lecz len, ¿eby ubraæ naszych ¿o³nierzy i ziemniaki, aby ich nakarmiæ23. Hermann stawa³ siê coraz bardziej zgorzknia³y i w licie do Société
linnéenne (Towarzystwo Linneuszowskie) pisa³ : Brakuje mi wszystkiego.
ród³a moich dochodów, które uzyskiwa³em z pracy i z zagranicy wyczerpa³y
siê, moja skromna pensja ogranicza siê do jednej trzeciej lub jednej czwartej
[realnej wysokoci] z racji na niebywa³¹ dro¿yznê. Jestem coraz bardziej
zad³u¿ony. Mój gabinet niszczeje24. Gorycz uczonego by³a tym wiêksza, i¿
spotyka³a go w tym okresie osobista tragedia. W 1793 r. utraci³ ukochanego
syna, który jako lekarz zosta³ zmuszony do s³u¿by w wojskowym szpitalu,
gdzie zarazi³ siê mierteln¹ chorob¹. Hermann obwinia³ za mieræ syna rewolucyjne w³adze i nie kry³ swojej krytyki wobec re¿imu. By³ autorem licznych
antyrewolucyjnych epigramów. Jednak¿e gdy za dyrektoriatu utworzony zosta³ Institut national, 5 marca 1796 r. zosta³ wybrany jego cz³onkiem, zamiejscowym korespondentem sekcji anatomii i zoologii. Zmar³ 4 padziernika
1800 r. w Strasburgu.
Po mierci przyrodnika, gabinet zosta³ uratowany dziêki staraniom jego
brata Jeana-Fréderica Hermanna (17431820) i ziêcia Frédérica Louisa
Hammera (17621837). Jean-Fréderic by³ pos³em z Departamentu Dolnego
Renu, zwolennikiem napoleoñskiego przewrotu 18 brumairea, póniej merem Strasburga i dziekanem wydzia³u prawa. Dziêki niemu miasto odkupi³o
od rodziny Jeana Hermanna jego gabinet historii naturalnej, ratuj¹c go
przed rozproszeniem zebranej kolekcji. Gabinet zosta³ zakupiony za sumê
44 000 franków, sp³acanych (by nie zaszkodziæ miejskim finansom) w jedenastu ratach. Hammer by³ w pewien sposób naukowym nastêpc¹ Hermanna,
profesorem historii naturalnej w Ecole Centrale du Haut Rhin, a pocz¹wszy
od 1796 r. zast¹pi³ go w Ecole Centrale du Bas Rhin, w 1800 roku by zostaæ
profesorem historii naturalnej lekarstw w Ecole de Pharmacie (Szko³a Farmacji) w latach 18041826. Zosta³ mianowany kustoszem gabinetu, którym
pozosta³ do 1818 r. W 1804 roku wyda³ obserwacje Hermanna przesz³o 400
gatunków krêgowców pt. Observationes zoologicae. Hammer stale wzbogaca
kolekcjê Hermanna poprzez wymianê i zakupy. Oznacza, klasyfikuje [okazy],
oprowadza zwiedzaj¹cych. Merostwo przyznaje mu 1800 franków miesiêcznie
na utrzymanie i wzbogacanie kolekcji i prosi go o prowadzenie wyk³adów
historii naturalnej25. W 1818 r. rada miejska zdecydowa³a siê na przeniesienie gabinetu i oddanie go do dyspozycji uniwersytetu. Pierwszym profesorem
23 A.L.Fée,
aux membres de
s. 36.
24 Lescure,
25 Lescure,

Note extraite de lhistoire du Jardin botanique de Strasbourg, offerte en 1858
la session extraordinaire de la Société botanique de France, Strasbourg 1858,
Bour i Ineich, op. cit., s. 121.
Bour i Ineich, op. cit., s. 121.
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historii naturalnej na nowo utworzonym wydziale nauk cis³ych zosta³ Hammer. W ten sposób w Strasburgu, na bazie zbiorów gabinetu Hermanna,
powsta³o Muzeum Historii Naturalnej, dzia³aj¹ce po dzieñ dzisiejszy, za
Hammer by³ jego pierwszym dyrektorem.
Gocie gabinetu Hermanna z Rzeczpospolitej
Gabinet Hermanna s³yn¹³ w ca³ej Europie i by³ zapewnie jednym
z najbardziej odwiedzanych muzeów przyrodniczych koñca XVIII w. Na
rangê odwiedzaj¹cych tê kolekcjê zwracano ju¿ uwagê kilkakrotnie: znakomici gocie odwiedzali gabinet historii naturalnej Hermanna: Lacépède
w 1779, Lamarck, który towarzyszy³ synowi Buffona udaj¹cemu siê w podró¿
po Europie w latach 17811782, fizyk Volta, mineralolog Dolomieu, ksi¹¿ê
Ferdynand Wirtemberski, biskup prymas Polski (brat polskiego króla), ksi¹¿ê Nassau, hrabia Strogonoff i markiz Vaubrecourt26. Jednak¿e oprócz cytowania prymasa Poniatowskiego polscy gocie odwiedzaj¹cy gabinet historii
naturalnej nie doczekali siê ¿adnego opracowania lub choæby wzmianki.
W Archiwum Miejskim Strasburga, w zbiorach dokumentów Towarzystwa Historii Naturalnej przechowywany jest dokument zatytu³owany Lista
odwiedzaj¹cych Gabinet Hermanna27. Figuruje na niej kilkanacie nazwisk
zwi¹zanych z Rzeczpospolit¹, nie tylko uczonych, ale tak¿e magnatów, duchownych czy te¿ wojskowych. Wpisy a¿ do mierci Hermanna wykonywane
by³y tym samym charakterem pisma, prawdopodobnie przez tego uczonego.
Z rzadka jedynie wpis do rejestru zastêpowa³o wklejenie karty wizytowej, jak
np. ta z dat¹ 18 stycznia 1788 r. z rêcznym napisem baron Nozdentleh
prywatny radca J.W. Króla Rzeczpospolitej Polskiej. Nie zawsze mo¿liwa
jest identyfikacja danej osoby, niekiedy nawet poprawne odczytanie  zapisanego niewyranie i w dodatku fonetycznie  nazwiska przysparza problemów
jak np. wpis z 30 lipca 1782 r. Maekzefsky.
Nazwiskom i datom towarzysz¹ niekiedy krótkie informacje na temat
tytu³u lub zawodu gocia. Cytowany przez biografów Hermanna Micha³ Jerzy Poniatowski (17361794) odwiedzi³ gabinet 5 padziernika 1790 r., Antoni Tyzenhauz (17331785) zapisany jako skarbnik Litwy by³ w gabinecie
dwukrotnie (13 wrzenia 1778 i 27 marca 1782). Wród odwiedzaj¹cych odnajdujemy nazwiska najwiêkszych rodów Rzeczpospolitej: Radziwi³³ów, Sapiehów, Lubomirskich (tylko w 1770 r. gabinet Hermanna odwiedzi³o a¿
czterech Lubomirskich), Sanguszków (Ksi¹¿ê Sanguszko odwiedzi³ gabinet
16 stycznia 1783 r. w towarzystwie biskupa Dunina), Jab³onowskich (dwie
wizyty ksiêcia Jab³onowskiego w latach 1780 i 1781). Z dat¹ 6 listopada
1785 r. odnotowany zosta³ wielki hetman [w oryginale grand général] Litwy
26

Rusque, op. cit., 3753.
Archives Municipales de Strasbourg, Fonds sur la Société dHistoire naturelle de Strasbourg. Liste de visiteurs du Cabinet Hermann, sygn. 8Z 11/3 XIB.
27
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Rzewuski [Seweryn Rzewuski (17431811)] i Pani z domu Lubomirska [Konstancja Ma³gorzata Lubomirska (17611840)], córka wielkiego marsza³ka koronnego [Grand Maréchal de Pologne] wraz z panami hrabi¹ Pacem i hrabi¹
Olezky z regimentu z Salem-Salem. Rusque28 zwróci³a uwagê, ¿e wród
cudzoziemców odwiedzaj¹cych gabinet Hermanna by³o wielu polskich oficerów, istotnie przy niektórych polskich nazwiskach pojawiaj¹ siê informacje
o stopniu wojskowym, np. 11 listopada 1780 r.  hrabia Borch z Warszawy,
pu³kownik huzarów w s³u¿bie Polski, 14 kwietnia 1782  hrabia Górski,
pu³kownik (zapewne brat ksiêdza biskupa, sufragana Pomorza).
Hermann odnotowa³ tak¿e wizyty kilku duchownych z Rzeczpospolitej
 ksi¹dz Górski, sufragan Pomorza (14 kwietnia 1782), w tym samym dniu
gabinet zwiedzi³ tak¿e jego ekscelencja biskup Tempié, francuski ksi¹dz
w Inflantach i kanonik Smoleñski, a 10 wrzenia 1782  biskup Samborski,
kap³an Wielkiego Ksiêcia, którego mój brat pozna³ w Londynie, 13 kwietnia 1772 r. ksi¹dz Propczynski, towarzysz podró¿y hrabiego Wis³ockiego
i w tym samym dniu ksi¹dz Swederski [widerski?] sekretarz ksiêcia Sapiehy,
sam ksi¹¿e Sapieha odwiedzi³ gabinet 17 maja tego samego roku, w towarzystwie innego oficera królewskiego, 26 lipca 1777 r. zbiory Hermanna zwiedzi³, niewymieniony z nazwiska, ksi¹dz, nauczyciel ma³ego ksiêcia Sapiehy.
Interesuj¹ce jest tak¿e odnotowanie wizyt lekarzy i uczonych zwi¹zanych z Rzeczpospolit¹. Pani Gilibert z Lyonu (¿ona cytowanego powy¿ej
Jean-Emmanuela) odwiedzi³a gabinet 21 sierpnia 1776 r., prawdopodobnie
w drodze na Litwê, natomiast 28 stycznia 1783 r. odnotowana zosta³a wizyta
Pana Grognarda, pochodz¹cego z Lyonu, mieszkaj¹cego w Petersburgu, który jedzie do Tobolska o¿eniæ siê, zna Giliberta, da³em mu list do niego29.
Polskim magnatom czêsto towarzyszyli ich lekarze, ksiê¿nej Radziwi³³
w 1770 r. francuski medyk Humbert (zapis nazwiska s³abo czytelny), tak¿e
Tyzenhauz przyby³ 27 marca 1782 r. ze swoim lekarzem, 19 padziernika
1784 r. hrabiemu Moczinskiemu [Moszyñskiemu?] towarzyszy³ pan Liau,
lekarz pochodz¹cy z Roussillon pronatif Polonica, 8 maja 1782 r. Pan
Schaeffer z Krakowa, lekarz, który studiowa³ we W³oszech i udawa³ siê [do
Polski] w lad za Berniardem.
Z wybitnych uczonych zwi¹zanych z Rzeczpospolit¹, odnotujmy nazwisko
Jana Jakiewicza (17491809), lekarza, geologa i chemika, w 1782 r. prezezsa Kolegium Fizycznego, profesora historii naturalnej i chemii w Szkole
G³ównej Koronnej, jednego z nielicznych Polaków, cz³onków korespondentów
Królewskiej Akademii Nauk w Pary¿u30, wpisanego na listê goci gabinetu
pod dat¹ 11 listopada 1780 r. jako profesor Jaskiewicz z Krakowa, profesor
28

Rusque, op. cit., s. 3753.
Korespondencja Hermanna z Gilibertem prawdopodobnie zaginê³a, nie ma jej ani w zbiorach Uniwersytetu Wileñskiego, Lyoñskiego ani wród dokumentów Hermanna w Strasburgu.
30 P. Daszkiewicz i R. Tarkowski, Przyjêcie Jana Jakiewicza w poczet cz³onków korespondentów Królewskiej Akademii Nauk w Pary¿u  nowe dane i nieznane dokumenty historii polskich nauk geologicznych, Przegl¹d Geologiczny 2009, 57(6), s. 474477.
29
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historii naturalnej. 9 kwietnia 1782 r. na licie goci odnotowany jest zaprzyjaniony i blisko wspó³pracuj¹cy z Jakiewiczem, wybitny chemik francuski Berniard, zatrudniony jako uczony przez Wielopolskich. Spêdzi³ on
d³ugie lata w Polsce, przeprowadzaj¹c  g³ównie w Piñczowie  liczne dowiadczenia chemiczne i koresponduj¹c z Hermannem31. Gabinet odwiedzi³
w towarzystwie swoich pracodawców markiza i markizy Wielopolskich.
10 wrzenia 1784 r., kolekcjê zwiedzi³ Baltazar Hacquet (17401815), bretoñczyk, lekarz armii austriackiej, ale i (pocz¹wszy od 1787) profesor historii
naturalnej i wyk³adowca botaniki na Uniwersytecie Lwowskim i (pocz¹wszy
od 1805) na Uniwersytecie Jagielloñskim, wybitny badacz przyrody Karpat.
Na licie pojawiaj¹ siê tak¿e nazwiska Prof Borowski z nieczytelnym dopiskiem (23 listopada 1778) i Piotr Snedewsky, chemik (z dat¹ 6 sierpnia
1781). Brak dodatkowych informacji co do wpisu Forster z Getyngi (listopad 1770) nie pozwala na stwierdzenie czy chodzi np. o Johanna Adama
Forstera (17541794), wybitnego przyrodnika pochodz¹cego z Gdañska, towarzysza wyprawy kapitan Cooka i nastêpnie profesora historii naturalnej
w Wilnie, choæ dziêki korespondencji Berniarda z Hermannem32 wiadomo, ¿e
uczeni ci pozostawali w kontakcie i ¿e Forster przes³a³ do Strasburga liczne
okazy m.in. litewskich bobrów.
Po rewolucji zmieni³ siê charakter pisma osoby wpisuj¹cej do rejestru
goci gabinetu Hermanna i to ju¿ na kilka lat przed jego mierci¹, spad³a te¿
drastycznie liczba zwiedzaj¹cych. Z wa¿nych dla historii polskiej nauki warto
odnotowaæ trzy nazwiska (wpisane zarówno do zeszytu, jak i na odrêbnych,
lunych kartkach): 4 pluviose roku 13 (czyli 24 stycznia 1805) Józef Domeyko
(stryj Ignacego), stypendysta kszta³c¹cy siê we Freiburgu, aby zdobyæ wykszta³cenie in¿yniera górnictwa. 17 padziernika 1815 r. gabinet Hermanna
odwiedzi³a dwójka wybitnych uczonych, polskich stypendystów: Jan Kanty
Krzy¿anowski (17891854), chemik, fizyk i pedagog (odnotowany jako profesor fizyki z Lublina) i Jan Krzysztof Skrodzki (17891832) (odnotowany jako
profesor fizyki z Warszawy), w latach 18181831 profesor fizyki i kierownik
gabinetu fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a tak¿e wybitny zoolog
i lenik.
Zakoñczenie
Analiza listy polskich goci gabinetu Hermanna pozwala na wyci¹gniêcie
dwóch interesuj¹cych wniosków. Pierwszym jest niedocenianie, jak dotychczas, znaczenia Strasburga jako miejsca kszta³cenia polskich elit naukowych
w dobie Owiecenia. O ile miasto to od dawna wzbudza zainteresowanie
31 P. Daszkiewicz i R. Tarkowski, Poszukiwania we francuskich archiwach ladów pobytu
w Polsce Pierre Berniarda i jego korespondencja z Jeanem Hermannem, Przegl¹d Geologiczny
60 (8): 422425.
32 Biblioteka Uniwersytecka w Strasburgu, Correspondence de Jean Hermann (17711800),
rêkopis nr Ms 3757.
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polskich historyków nauki i kultury wczeniejszych okresów33, o tyle zgodziæ
nale¿y siê z francuskim historykiem nauki Rogerem, i¿ Nie ma niestety
dzie³a na temat »Alzacja, a Polska w XVIII wieku«34. Gabinet Hermanna
odwiedzali polscy uczeni ze wszystkich polskich orodków akademickich
(Warszawy, Krakowa, Wilna, Lwowa), jak równie¿ lekarze magnackich rodów, którzy w okresie emancypacji nauk przyrodniczych (botaniki, zoologii
i geologii) i medycyny, odgrywali wa¿n¹ dla tych nauk rolê. Na pocz¹tku XIX w.
do strasburskiego gabinetu historii naturalnej trafiali tak¿e m³odzi uczeni,
stypendyci maj¹cy za zadanie nie tylko zdobycie wykszta³cenia, ale i zaznajomienie siê z organizacj¹ nauczania i badañ naukowych w naukach cis³ych
(Domeyko, Krzy¿anowski, Skrodzki), aby zdobyte dowiadczenia przenieæ
na teren Polski. Mo¿na zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e Strasburg by³ drugim po
Pary¿u, najwa¿niejszym (wa¿niejszym nawet od jak¿e wa¿nego uniwersytetu
w Montpellier) dla Polaków francuskim orodkiem przyrodoznawczym, miejscem kszta³cenia siê i modelem dla organizacji polskiej nauki.
Drugim interesuj¹cym wnioskiem jest odnotowanie licznych wizyt polskich magnatów, duchownych i wojskowych. wiadczy to o zainteresowaniu
naukami przyrodniczymi, panuj¹cym wród elit politycznych Rzeczpospolitej
koñca XVIII w.. Zapewne mo¿na mówiæ nawet  podobnie jak w przypadku
Francji  o swego rodzaju modzie na nauki cis³e. W przypadku Polski odnotowanie tego faktu jest o tyle interesuj¹ce, i¿ zdaje siê przeczyæ panuj¹cym
wówczas i powtarzanych pónej opiniom o wrodzonej Sarmatom niechêcie
do przyrodoznawstwa35 czy te¿ o typie wykszta³cenia, skupiaj¹cym siê wy³¹cznie na sztuce oratorskiej, prawie czy te¿ jêzykach klasycznych.
SUMMARY
In the 18th century, cabinets of natural history played the role of museums and
scientific centers for educating naturalists. French cabinets of curiosities were most
highly reputed in Europe. The cabinet established by Jean Hermann played a particularly important role in the history of science. The Strasbourg collection was visited
by numerous guests, many of them from Poland. The article overviews Jean Hermanns achievements and analyzes the cabinets guest books in the context of Polish
history, its scientific and political elites. Source materials suggest that Strasbourg
was an important scientific center for Poland at the turn of the 18th and 19th
centuries. Jean Hermann, an outstanding naturalist of Alsace, significantly contributed to scientific advancement in Poland. Hermanns cabinet was frequently visited by
members of Polish political and social elites, including the nobility, clergy and military officers.
33

S. Kot, Le rayonnement de Strasbourg en Pologne à lépoque de lHumanisme, Révue
des études slaves 1951, 27, s. 184200.
34 Jaquel, op. cit., s. 155200.
35 Na przyk³ad Guettard powtarza³ tê opiniê kilkakrotnie. Zob. P. Daszkiewicz i R. Tarkowski 2006, op. cit.
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M£ODZIEÑCZE ZABAWY W PRUSKIEJ WARSZAWIE.
RYWALIZACJA Z£OTEJ M£ODZIE¯Y Z PA£ACU
POD BLACH¥ Z TOWARZYSTWEM PRZYJACIÓ£
OJCZYZNY
Opanowa³a wszystkich istna furia. Rafa³ s³ysza³ ciosy lasek spadaj¹ce
na ³eb i grzbiet furmana i zanosi³ siê od miechu s³ysz¹c jego wrzaski. Gdy
stangret wydar³ siê z r¹k napastników, laski poczê³y spadaæ na ciany kamienic, drzwi sklepów, ¿elazne kraty ogrodów. Co chwila jaka szyba pi¹ca
skromnie w ciemnoci wydawa³a dziewiczo przeraliwy wrzask rozlatuj¹c siê
na kawa³ki. wista³y w powietrzu zerwane ze cian blaszane szyldy, dudni³y
bramy szczelnie zamkniête, w które ³omotano piêciami, kijami, obcasami.
[ ] Dopiero po³owa ulicy zosta³a w ten sposób oporz¹dzona, gdy naraz
z g³êbi s¹siedniego zau³ka da³y siê s³yszeæ kroki ludzi równo maszeruj¹cych.
Byli to ¿o³nierze pruskiego patrolu, nie mieli jednak szans w starciu z wiêksz¹ grup¹ podpitych awanturników i zostali przez nich pobici1.
Powy¿szy cytat pochodzi z najwybitniejszej polskiej powieci historycznej
doby napoleoñskiej  Popio³ów Stefana ¯eromskiego. Jej g³ówny bohater,
Rafa³ Olbromski, szlachcic z Sandomierskiego, w listopadzie 1802 r. przyby³
do Warszawy i prêdko da³ siê wprowadziæ przez swojego przyjaciela Krzysztofa Cedrê w wiat mocnych wra¿eñ z³otej m³odzie¿y z pa³acu Pod Blach¹2.
Podobnie jak w Popio³ach ¯eromskiego, tak w przekazach pamiêtnikarskich
z epoki nagminnie wystêpuj¹ takie s³owa, jak: zabawy i hulanki, na³ogowa
1

S. ¯eromski, Popio³y, t. II, Warszawa 1967, s. 3538.
Wed³ug Marka Nalepy, termin z³ota m³odzie¿ zosta³ wprowadzony w u¿ycie przez krêgi
warszawskie na prze³omie XVIII/XIX w. Zaczêto wówczas dzieliæ m³odzie¿ na trzy kategorie:
miedzian¹, srebrn¹ i z³ot¹. Do tej ostatniej zaliczano osoby oddaj¹ce siê bez pamiêci zabawom,
prowadz¹ce siê po kawalersku, innymi s³owy wszelkiego typu [ ] bumblowników, lewków,
lancusiów, gogów, gogusiów, froterów, [ ] wyfraczonych fikalskich [ ], zob. M. Nalepa, Rozpacz i próby jej przezwyciê¿enia w poezji porozbiorowej (17931806), Rzeszów 2003, s. 124.
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gra w karty, pojedynki na pistolety i szpady, wreszcie romanse. Na pierwszy
rzut oka, zdawa³oby siê nic szczególnego, zjawiska typowe, jednak w polskiej
historii Warszawa czasów pruskich wyznacza³a okres bardzo specyficzny.
Po trzecim rozbiorze, kiedy zlikwidowano ostatecznie Rzeczpospolit¹
Obojga Narodów, Warszawa utraci³a blask têtni¹cego ¿yciem politycznym
i kulturalnym miasta. Przypad³a ona pruskiemu zaborcy, który ustanowi³ j¹
9 stycznia 1796 r. stolic¹ prowincji Prusy Po³udniowe. Taki stan rzeczy, jak
wyliczy³ Stefan Kieniewicz, trwa³ przez blisko 10 lat, 10 miesiêcy i 15 dni, czyli
do nadejcia wojsk francuskich Napoleona w listopadzie 1806 r3. Wraz z podzia³em kraju miasto wyludni³o siê, liczba ludnoci spad³a ze 120 000  tyle
mieszkañców by³o jeszcze w okresie trwania insurekcji kociuszkowskiej  do
61 000 w 1796 r.4
Ze smutkiem pisa³ Fryderyk Skarbek o przygaszonej, milcz¹cej dawnej
stolicy: opucili j¹ niemal wszyscy ci, którzy nie mogli bez ciê¿kiej boleci
pogl¹daæ na ten grobowiec zgas³ego ¿ycia narodowego5. By³a Warszawa
w stanie fizycznej i moralnej niemocy, jak po odbytej ciê¿kiej chorobie, jak
po morowej zarazie  notowa³ z kolei Leon Potocki6. Zamek Królewski
i pa³ace magnatów sta³y opustosza³e, s³u¿ba jakby wymar³a, dziedziñce traw¹ zaros³e, wszystkie teatra pozamykane, publiczne zabawy ucich³y! Wszyscy po ulicach chodzili jak po strasznym i wie¿ym gromie [ ] panowa³a
jaka grobowa atmosfera7.
Lekarstwem na wydobycie siê z szoku, jaki wywo³a³y rozbiory w wiadomych politycznie krêgach spo³eczeñstwa, a wiêc szlachty, arystokracji, ale
tak¿e i zamo¿niejszego mieszczañstwa, by³a ucieczka w wiat pe³en zabaw,
tañców, redut, zbytków, orgii, w których doznawano chwilowego ukojenia.
Spo³eczeñstwu polskiemu prze³omu XVIII/XIX w. zarzucano i¿, [ ] w haniebny sposób oddawa³o siê zabawom i hulankom na grobie Rzeczypospolitej, by³
to jednak przejaw swego rodzaju odreagowania8. Wed³ug psychiatrów odreago3

S. Kieniewicz, Warszawa w latach 17951914, Warszawa 1976, s. 24.
J. Czubaty, Spacer po stolicy, Mówi¹ Wieki, numer specjalny: Ksiêstwo Warszawskie.
W 200-lecie utworzenia, Warszawa 2007, s. 74.
5 F. Skarbek, Pamiêtniki Seglasa, oprac. i pos³owiem opatrzy³ K. Bartoszyñski, Warszawa
1959, s. 127.
6 L. Potocki, Wincenty Wilczek i piêciu jego synów. Wspomnienia z drugiej po³owy ósmnastego wieku i pocz¹tku dziewiêtnastego stulecia, t. I, Poznañ 1859, s. 97.
7 B. z D¹browskich Mañkowska, Pamiêtniki , t. I, z. 3, Poznañ 1883, s. 84.
8 M. Nalepa, op. cit., s. 106, 109. Autor rozpatruje ten problem z punktu widzenia wspó³czesnej psychiatrii, powo³uj¹c siê na literaturê z tego zakresu. Sk³onnoci do szaleñczych zabaw
przypominaj¹, [ ] zbiorowe psychopatie o pod³o¿u histerycznym, z takimi objawami jak: zafa³szowanie dotycz¹ce obrazu wiata [ ]. Charakterystyczny dla tego stanu jest, [ ] infantylny
stosunek do otaczaj¹cej rzeczywistoci, wszystko dzieje siê na niby, jest bardziej zabaw¹ ni¿
¿yciem na serio. Cz³owiek przyjmuje postawê histeryczn¹, gdy¿ [ ] czuje siê bezpieczniejszy,
gdy¿ nie prze¿ywa tak silnie odpowiedzialnoci za w³asne czyny i decyzje [...], skupia siê na
chwili bie¿¹cej. Niemo¿liwe staje siê mylenie w kategoriach bardziej odleg³ych celów. Nie ma
ju¿ przesz³oci, a przysz³oæ jako w¹tpliwa jest ród³em lêków, st¹d obie te perspektywy s¹
wypierane ze wiadomoci lub zag³uszane naj³atwiej dostêpnymi rodkami [ ]. Rozrywka jest
4
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wanie to stan, w którym cz³owiek chce siê pozbyæ skumulowanego napiêcia
psychicznego wywo³anego jakim zdarzeniem, w tym wypadku bardzo bolesnym, bo zag³ad¹ pañstwa. Osoby, które bra³y czynny udzia³ w jego naprawie, musia³y czuæ siê mocno sfrustrowane, gdy¿ pomimo podejmowanych
przedsiêwziêæ, jakimi by³y uchwalenie Konstytucji 3 Maja czy dwa czyny
zbrojne w obronie niepodleg³oci kraju, nie uchroni³y ojczyzny od najgorszego. Przyczyni³y siê do tego czynniki zewnêtrzne w postaci trzech mocarstw
zaborczych, tj. Rosji, Prus i Austrii, oraz czynniki wewnêtrzne  dawne grzechy szlachty, która niejako [ ] chcia³a zag³uszyæ muzyk¹ i pust¹ weso³oci¹
wyrzuty w³asnych sumieñ splamionych winami, które doprowadzi³y do zguby
ojczyzny9. Jaros³aw Czubaty, opisuj¹c huczne zabawy w okresie karnawa³u
roku 1795, stwierdza i¿, [ ] katastrofa polityczna nie musi wywieraæ dominuj¹cego wp³ywu na sferê zachowañ codziennych [ ]. Wydaje siê, ¿e
u schy³ku XVIII stulecia nie istnia³y jednoznaczne wzorce zachowañ zbiorowych w sytuacji klêski  koncepcja ¿a³oby narodowej jako forma demonstracji politycznej wraz z wynikaj¹cymi z niej, dobrowolnie przyjmowanymi, ograniczeniami w sferze rozrywek i mody narodzi³a siê znacznie póniej.
Podatnoæ na pokusy karnawa³owych uciech roku 1795 wiadczyæ mo¿e równie¿ nie tyle o ma³odusznoci ówczesnej elity, ile raczej o potrzebie odreagowania wstrz¹su, jaki dla wielu wiadków stanowi³y wydarzenia ostatnich
dwóch lat10.
Polscy patrioci, którzy czuli potrzebê czynnego dzia³ania politycznego,
nieskrêpowanego przez pañstwa zaborcze, wyjechali za granicê g³ównie do
Pary¿a, gdzie debatowano nad losem kraju i znalezieniem sposobu co do jego
wskrzeszenia11. Pozosta³a czêæ spo³eczeñstwa oswaja³a siê powoli z narzuconym porz¹dkiem, z wyj¹tkiem nielicznych, którzy myleli o konspiracyjnych
dzia³aniach i podejmowali pierwsze próby organizacji tajnych stowarzyjednak tylko doranym rodkiem, co prawda zabawia przeciw czemu, uwalnia od gorzkich
dowiadczeñ, zagaduje, lecz nie leczy i nie zablinia ran. Dla grup czy zbiorowoci to w³anie
sza³ zabaw i hedonizm s¹ najbardziej charakterystycznymi reakcjami na sytuacje zagro¿enia.
Zob. ibidem, s. 114116, 126.
9 B. Szyndler, Stanis³aw Na³êcz Ma³achowski 17361809, Warszawa 1979, s. 230.
10 J. Czubaty, Zasada dwóch sumieñ. Normy postêpowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacji wyboru (17951815), Warszawa 2005, s. 169.
11 Republika Francuska by³a naturalnym sojusznikiem Polaków, poniewa¿ po wybuchu
rewolucji prowadzi³a wojny z Prusami i z Austri¹. Jednym z pierwszych, który wi¹za³ nadzieje
na odzyskanie przez Polskê niepodleg³oci u boku Francji, by³ Józef Wybicki, twórca Pieni
Legionów. By³ on przedstawicielem jednej z dwóch paryskich organizacji, Agencji. Reprezentowa³a ona umiarkowany od³am wród emigracji, który zamiast zbrojnego powstania w kraju (tak
jak chcia³a tego radykalna Deputacja Polska), pragn¹³ utworzenia przy boku Francji, polskiej
formacji zbrojnej. Sam Wybicki o polskich patriotach w Pary¿u pisa³: Tymczasem przybywa³o
do Pary¿a coraz wiêcej wygnañców. Wszystkich zamiary by³y patriotyczne, ale wszystkich pojêcia nie by³y równe. Byli tacy, którzy w tym b³êdnym zostawali przes¹dzie, i¿ Francja ruszy
zaraz z swoj¹ ca³¹ si³¹ przeciw Rosji, Austrii i Prusom na dwigniecie Polski. By³ to rodzaj
zawrotu g³owy, przy najlepszym sercu. J. Wybicki, Pamiêtniki senatora wojewody Królestwa
Polskiego, Lwów 1881, s. 159.

146

Micha³ Prykaszczyk

szeñ12 . Je¿eli w wypadku osób starszych mo¿na mówiæ o potrzebie odreagowania  widaæ to najlepiej na przyk³adzie ksiêcia Józefa Poniatowskiego  to
w przypadku m³odzie¿y rzecz ma siê inaczej13 .
M³ode pokolenie co prawda równie¿, zaczê³o wchodziæ w wiat uciech
i rozkoszy, ale w jego wypadku nie mog³o byæ mowy o swego rodzaju odreagowaniu, poniewa¿ [ ] przy zaburzeniach kraju w wieku dziecinnym bêd¹c, nie
czu³o wielkoci klêski14. Przyczyn¹ pró¿nego stylu bycia by³ zdecydowanie
brak perspektyw na lepsz¹ przysz³oæ w zniewolonym przez pañstwa rozbiorowe kraju. Zwróci³ na to uwagê Julian Ursyn Niemcewicz: [ ] m³odzie¿ po
wiêkszej czêci z niedokoñczonym wychowaniem, obca w w³asnym swym
kraju, bez obowi¹zków publicznych, bez nadziei, bez celu, krewkoæ i ¿ywoæ
krwi bior¹ca za pierwszeñstwo nad dowiadczeniem i zas³ugami, bez hamulca ¿adnego, puszczaj¹c wodze wszystkim namiêtnociom, na biesiadach,
pró¿nowaniu lub szalonych zabawach trwoni najdro¿sze ¿ycia pory15.
Niemcewicz  pisz¹c o niedokoñczonym wychowaniu  ma na myli
z pewnoci¹ wychowanie domowe, co by³o wówczas w zamo¿niejszym rodowisku szlacheckim powszechnie praktykowanym zwyczajem. M³odzieniec
musia³ nabyæ umiejêtnoæ czytania, pisania, nauczyæ siê jednego jêzyka obcego, g³ównie francuskiego. Poszerzano jego horyzonty, je¿eli sobie ¿yczyli tego
rodzice, o wiedzê z zakresu historii, geografii czy dodatkowego jêzyka obcego.
Rzadko kiedy posy³ano go dalej do szko³y, gdy¿ rodzice przedk³adali tzw.
wychowanie salonowe, tzn. konwersacjê w jêzyku francuskim, taniec, grê na
instrumencie, nad naukê w cis³ym tego s³owa znaczeniu16.
12 Pierwsza taka organizacja powsta³a na ziemiach przy³¹czonych do monarchii austriackiej. W Krakowie 6 stycznia 1796 r., podpisano akt konfederacji, zmierzaj¹cej do odnowienia walki
zbrojnej. Ruchem konspiracyjnym kierowa³o Zgromadzenie Centralne, które od siedziby we Lwowie, przyjê³o siê nazywaæ Centralizacj¹ Lwowsk¹. Zarówno ona, jak i powsta³e w 1798 r. w Warszawie Towarzystwo Republikanów Polskich, mia³y charakter marginalny, by³y za s³abe, aby cokolwiek
zmieniæ w sytuacji politycznej kraju. S. Grodziski, E. Koz³owski, Polska zniewolona 17951806,
Warszawa 1987, s. 2833. Problem ruchu konspiracyjnego w Galicji, analizuje w swojej pracy
Marian Kukiel, zob. Idem, Próby powstañcze po trzecim rozbiorze, KrakówWarszawa 1912.
13 Mówi¹c o m³odzie¿y mam na myli pokolenie osób urodzonych w latach 17801786,
takie daty przyj¹³em w oparciu o narodziny niektórych postaci zwi¹zanych z Towarzystwem
Przyjació³ Ojczyzny: Ludwik Pac (ur. 1780), Wincenty Krasiñski (ur. 1782), Józef Krasiñski (ur.
1783), Tomasz £ubieñski (ur. 1784), Piotr £ubieñski (ur. 1786). W roku 1807, a wiêc w momencie utworzenia Ksiêstwa Warszawskiego, grupa ta mieci³aby siê w przedziale wieku 2127 lat,
z kolei doprowadzaj¹c to grono do roku 1803, a wiec umownej daty rozpoczêcia rywalizacji ze
z³ot¹ m³odzie¿¹, liczy³oby ono lat 1723. Wydaje siê, i¿ s¹ to daty najw³aciwsze przy omawianiu
problematyki m³odego pokolenia, zaznaczam jednak, i¿ jest to jedynie moje przypuszczenie.
Grupa m³odych osób pochodzenia arystokratyczno-szlacheckiego, uto¿samiaj¹ca siê z kolei
z Józefem Poniatowskim, by³a zapewne w podobnym wieku, choæ by³y osoby tak¿e starsze, jak
towarzysze broni ksiêcia, który sam liczy³ w omawianym okresie oko³o 40 lat.
14 L. Potocki, op. cit., s. 98.
15 J. U. Niemcewicz, Podró¿e po Ameryce 17971807, z rêkopisu wyda³a, wstêpem i objanieniami opatrzy³a A. Wellman Zalewska, Wroc³awWarszawa 1959, s. 285286.
16 A. Pachocka, Dzieciñstwo we dworze szlacheckim w I po³owie XIX wieku, Kraków 2009,
s. 117, 128129.
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Drug¹ przyczyn¹ niepodjêcia edukacji w publicznych szko³ach by³a na
pewno ówczesna sytuacja polityczna kraju. Lata dorastania tego pokolenia
by³y przeplatane dwoma rozbiorami kraju, poprzedzanymi przez dwie wojny,
co skutkowa³o nieraz tym, ¿e rodzice w trosce o bezpieczeñstwo bliskich
zmieniali czêsto miejsce zamieszkania, pozbawiaj¹c dzieci stabilizacji ¿ycia
w jednym miejscu, gdzie mog³yby rozpocz¹æ i zakoñczyæ naukê. Nawet je¿eli
komu uda³o siê ukoñczyæ np. Szko³ê Rycersk¹  zamkniêt¹ pod koniec 1794 r.
 to wobec utraty pañstwowoci osoba taka nie mog³a przecie¿ rozpocz¹æ
s³u¿by w wojsku polskim, gdy¿ takie ju¿ nie istnia³o.
Pod zaborem pruskim szko³y elementarne i rednie by³y kontrolowane
przez w³adze, w dodatku szko³a rednia z prawdziwego zdarzenia powsta³a
dopiero w 1804 r., a by³o ni¹ Liceum Warszawskie, przygotowuj¹ce do studiów wy¿szych. Problem polega³ na tym, ¿e w Prusach Po³udniowych takiej
uczelni nie by³o. W³adze pruskie zachêca³y m³odych ludzi do podjêcia studiów
na uniwersytetach niemieckich, we Frankfurcie nad Odr¹, w Jenie, Lipsku,
we Wroc³awiu czy w Królewcu, w celu zintegrowania ich z m³odzie¿¹ niemieck¹17. By³y to jednak marne perspektywy, sprzeczne z wychowaniem
patriotycznym m³odzie¿y, której od wczesnych lat wpajano mi³oæ do ojczyzny, m.in. poprzez ustn¹ tradycjê przekazywania opowieci o latach wietnoci Rzeczypospolitej, o jej wielkich mê¿ach18.
Powy¿sze przyczyny, w wypadku osób starszych  chêæ odreagowania,
w przypadku m³odzie¿y  brak perspektyw, spowodowa³y m.in., i¿ w nied³ugim czasie na ziemiach polskich nie by³o miasteczka bez kasyna, nie by³o
jarmarku ani odpustu bez sk³adkowych balów, gry, pijatyk, przy tym burd
jak na dawnych sejmikach. Warszawa przewodzi³a tej ogólnej i tak niewczesnej weso³oci. By³o w niej przynajmniej z piêædziesi¹t arystokratycznych
domów, utrzymywanych okazale i których uprzejme gospodynie sili³y siê na
wymylanie coraz nowszych uciech, nie zwa¿aj¹c na ogromne czêstokroæ
koszta [ ]19.
Krzywdz¹cym by³oby oczywicie stawiaæ tezê, ¿e ca³a Warszawa wówczas
siê bawi³a i tañczy³a. By³y osoby w miecie, które prowadzi³y nienaganny
tryb ¿ycia, wreszcie powstawa³y inicjatywy oddolne, maj¹ce na celu podtrzymywanie ducha narodowego, w tym kultywowanie jêzyka polskiego wobec
wprowadzonej do administracji, s¹downictwa i szkolnictwa przez w³adze pruskie praktyki u¿ywania jêzyka niemieckiego. Takie cele poprzez podejmowanie dzia³añ w sferze ¿ycia naukowego mia³o pe³niæ powsta³e w 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjació³ Nauk. Skupia³o ono, grono wierszopisów,
mówców, nauczycieli [ ], ludzi oddaj¹cym siê naukom i osoby znakomite
17

115.

J. Kosim, Pod pruskim zaborem. Warszawa w latach 17961806, Warszawa 1980, s. 112,

18 A. Pachocka, op. cit., s. 110112; A. Barszczewska-Krupa, Generacja powstañcza 1830
1831. O przemianach w wiadomoci Polaków XIX wieku, £ód 1985, s. 61.
19 J. Falkowski, Obrazy z ¿ycia kilku ostatnich pokoleñ w Polsce, t. I, Poznañ 1877, s. 88.
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po³o¿eniem spo³ecznym, znane z zami³owania lub ¿yczliwoci do nauk. Pragnêli oni, obudziæ zami³owanie w czytaniu ksi¹¿ek krajowych, zebraæ podania, dawne dzie³a ochroniæ od zatraty, uzupe³niæ rys dziejów, opisaæ dawny
i teraniejszy stan kraju pod wzglêdem statystycznym i obyczajowym,
[ ] chcieli natchn¹æ ziomków ¿yciem literackim i umys³owym, którego im
dot¹d niedostawa³o, a którego brak byliby zast¹pili prêdzej czy póniej obcym, cudzoziemskim ¿yciem20.
Jego cz³onkowie na publicznych posiedzeniach nieraz starali siê wywieraæ presjê na m³odzie¿, widz¹c jej upadek w obyczajach. Jan Pawe³ Woronicz
na sesji w dniu 5 maja 1803 r., zwracaj¹c siê do m³odzie¿y, napomnia³ j¹, aby
nie wzrasta³a na ciemnych i ponurych niewolników21. Oddwiêk tych s³ów
by³ jednak prawie ¿aden. Owego czasu g³oniej ni¿ o posiedzeniach Towarzystwa Przyjació³ Nauk by³o o balach urz¹dzanych na ulicy D³ugiej przez Micha³a Walickiego. Cz³owiek ten dorobi³ siê ogromnej fortuny na grze w karty
i bilard, co by³o o tyle niezwyk³e, ¿e przewa¿nie wszyscy na tych grach
potracili swoje maj¹tki. Walicki na jeden z bali odbywaj¹cych siê w okresie
karnawa³u 1804 r. kaza³ nawet specjalnie przebudowaæ swoj¹ rezydencjê, aby
zachwyciæ licznych goci22.
W tych wszystkich zabawach prym wiód³ tytu³owy pa³ac Pod Blach¹
 siedziba ksiêcia Józefa Poniatowskiego, bratanka ostatniego króla23. Pa³ac
ksi¹¿ê otrzyma³ od króla Stanis³awa Augusta, jeszcze przed wyjazdem tego
ostatniego do Grodna na ¿¹danie carycy Katarzyny II. Budynek sta³ siê
jesienno-zimow¹ rezydencj¹ ksiêcia od 1798 r., kiedy powróci³ on z trzyletniej
emigracji w Wiedniu, co wi¹za³o siê ze mierci¹ stryja. Poniatowski odziedziczy³ nie tylko pokany spadek, ale tak¿e ogromne d³ugi. Sprawa uregulowania wierzytelnoci trwa³a do roku 180224. Od tego okresu coraz huczniej
20 F.S. Dmochowski, Wspomnienia od 1806 do 1830 roku, opracowa³ i wstêpem poprzedzi³
Z. Libera, Warszawa 1959, s. 216. Pierwszym prezesem TPN zosta³ Jan Chrzciciel Albertrandi,
do jego cz³onków nale¿eli m.in.: Stanis³aw So³tyk, Stanis³aw Kostka Potocki, Tadeusz Czacki,
Stanis³aw Staszic czy Samuel Bogumi³ Linde.
21 Cyt. za: A. Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjació³ Nauk 18001832. Monografia historyczna osnuta na ród³ach archiwalnych, t. I, ks. I, KrakówWarszawa 1900, s. 237,
239240.
22 A. Magier, Estetyka miasta sto³ecznego Warszawy, wstêp J. Morawski, oprac. tekstu, przedmowa, komentarz, indeksy H. Szwankowska, komentarz teatralny E. Szwankowski, komentarz historyczno-literacki J. W. Gomulicki, Wroc³awWarszawaKraków 1963,
s. 263265.
23 Ks. Józef Poniatowski (17631813) gen. wojsk polskich, w czasie wojny z Rosj¹ 1792 r.
dowodzi³ ca³ym wojskiem, odznaczy³ siê w bitwie pod Zieleñcami, dwa lata póniej po wybuchu
powstania dowodzi³ dywizj¹ pod rozkazami Kociuszki, po utworzeniu Ksiêstwa Warszawskiego
minister wojny, od marca 1809 r. wódz naczelny wojska polskiego, podczas wojny z Austri¹
(1809) poprowadzi³ zwyciêsk¹ ofensywê na prawym brzegu Wis³y w Galicji, w wyprawie na
Moskwê (1812) dowodzi³ V korpusem, zgin¹³ 19.X.1813 os³aniaj¹c odwrót Wielkiej Armii
w bitwie narodów pod Lipskiem.
24 J. Skowronek, Ksi¹¿ê Józef Poniatowski, Wroc³awWarszawaKraków 1984, s. 89, 9698,
104105.
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bawiono siê w otoczeniu ksiêcia, na co ten przyzwala³ oddaj¹c siê licznym
romansom25.
Ksi¹¿ê s³yn¹³ za wdziêków, którym kobiety nie mog³y siê oprzeæ. Fryderyk Schultz, literat i profesor historii w Mitawie, bawi¹cy swego czasu
w Warszawie, tak go opisywa³: ksi¹¿ê Józef jest jedn¹ z najdoskonalszych
mêskich postaci, jakie widzieæ mo¿na. Stopa jego, noga ca³a pe³na, najpiêkniejszego rysunku; odzie¿ przyoblek³a j¹ ca³¹ ulana, le¿¹c bez najmniejszego
fa³dka. Kurtka okrywa równie¿ piêknie jego pier i ramiona pe³ne i opina
wytworne kszta³ty. Rysy twarzy maj¹ wiele wyrazu mêskiego, para czarnych
wielkich oczu je o¿ywia. Schulz dodawa³ równie¿, i¿ ksi¹¿ê by³ doskona³ym
tancerzem, wybornym jedcem oraz zrêcznie powozi³, on by³ jednym
z pierwszych, który lekki, otwarty wysoko zawieszony powóz, w Niemczech
zwany whisky, a w Polsce kabrioletem, w Warszawie w modê wprowadzi³26.
Pa³ac Pod Blach¹ po³o¿ony w s¹siedztwie i nieco poni¿ej Zamku Królewskiego, zamieszkiwa³o oko³o trzydziestu dworzan, by³y to osoby zwi¹zane
m.in. kontaktami wojskowymi z ksiêciem, które wykonywa³y powierzone im
funkcje: generalnego plenipotenta, murgrabiego pa³acu, przybocznego lekarza, nadwornego marsza³ka, piwniczego, kredensarza itp. Tê ostatni¹ funkcjê
pe³ni³ Józef Fiszer, adiutantem za ksiêcia by³ gen. Józef Rautenstrauch27.
Funkcjê pani domu w pa³acu, tzw. guwernantki, pe³ni³a francuska hrabina
Henrietta de Vauban. By³a ona powszechnie znienawidzona przez Warszawiaków, prêdko sta³a siê te¿ g³ównym przedmiotem szyderstw w kolportowanych po miecie paszkwilach, rycinach i dowcipach28. Sprowadzi³a j¹ z zagranicy siostra ksiêcia, Maria Teresa Tyszkiewiczowa. Jak zanotowa³ Leon
Dembowski, pani de Vauban by³a: [ ] brunetk¹ z p³ci¹ niadaw¹, po³udnio25 F. Gajewski, Pamiêtniki
pu³kownika wojsk polskich 1802-1831. Do druku przysposobione przez Prof. Dr S. Karwowskiego, t. I, Poznañ [1915], s. 23. O mi³ostkach ksiêcia hucza³a
ca³a Warszawa, nic wiêc dziwnego, ¿e ten temat sta³ siê inspiracj¹ dla literatów. W¹tek ten
odnaleæ mo¿na m.in. w opowiadaniu pe³nym humoru, pikanterii a zarazem dramatu, Józefa
I. Kraszewskiego. W utworze z 1831 r., autor przedstawi³ sytuacjê, w której ksi¹¿ê Józef zaprosi³
do pa³acu Pod Blach¹ aktorkê teatraln¹, pannê S, nie wiedz¹c o tym, ¿e w sypialni czeka³y ju¿
na niego dwie inne kochanki... Tajemnicz¹ pann¹ S by³a zapewne Ma³gorzata Sitañska. Zob.
J. I. Kraszewski, Imieniny, [w:] idem, Wêdrówki literackie, fantastyczne i historyczne, t. I, Wilno
1838, s. 119142. W roku 1879 Kraszewski nawi¹za³ ponownie do tego tematu w wydanej
w Drenie powieci Pod Blach¹. Nie potêpi³ jednak w niej trybu ¿ycia ksiêcia, w powieci pada
stwierdzenie, ¿e prowadzi³ siê tak dla zmylenia Prusaków, ¿e o szabli zapomnia³, ¿e ¿adnych
ju¿ nie ¿ywi nadziei i zamiarów nie ma [ ]. J. Paluszewski, Legenda literacka ksiêcia Józefa
Poniatowskiego, Pruszków 2006, s. 107108.
26 F. Schulz, Podró¿e Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 17911793,
prze³o¿y³ J.I. Kraszewski, z orygina³em sprawdzi³, wstêpem i przypisami opatrzy³ W. Zawadzki,
Warszawa 1956, s. 169, 181. Por. K. Komian, Pamiêtniki, wstêp i komentarz J. Willaume, t. II,
Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk 1972, s. 83.
27 A. Król, B. Król-Kaczorowska, Pa³ac Pod Blach¹, Warszawa 1974, s. 5455.
28 J. W. Gomulicki, Taniec na pobojowisku. Z dziejów warszawskiej satyry patriotycznoobyczajowej 179218281832, [w:] idem, Warszawa wieloraka 17491944. Studia, szkice, sylwety, Warszawa 2005, s. 150.
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wym krajom w³aciw¹, z pewnymi centkami, rozrzuconymi po twarzy. [...]
Nerwowa w najwy¿szym stopniu, a grymana jeszcze bardziej [...]. By³a za
tak chuda, ¿e skóra obci¹gnê³a same tylko koci. Otó¿ pani ta tak ow³adnê³a
naszego bohatera [ks. Józefa], ¿e ze szponów jej a¿ do mierci wyrwaæ siê nie
potrafi³. Nie by³ panem ani swego domu, ani maj¹tku, ani czasu i nie móg³
zaprosiæ do siebie, kogo by mu siê podoba³o29.
Rozci¹gnê³a ona protekcjê nad wszelkimi balami, koncertami i teatrami
amatorskimi30. Pani de Vauban, sama nie wysiadaj¹c z karety, do której j¹
lektyk¹ wnosili, wizyty tak oddawa³a, zatrzymuj¹c siê przed domami i bilety
rozsy³aj¹c31. Pa³ac Pod Blach¹ odwiedza³y najpiêkniejsze kobiety Warszawy, tu ci¹ga³a z ca³ego kraju m³odzie¿ pañska co weselsza32. U jednych
gwar zabaw dochodz¹cy spod Zamku Królewskiego budzi³ obojêtnoæ, u drugich wrêcz odwrotnie, wzdryga³ ich ju¿ sam widok towarzyszy ksiêcia Józefa,
pozbawionych w swoim stylu bycia jakichkolwiek pobudek patriotycznych.
Za niechêci¹ przemawia³a byæ mo¿e równie¿ czysta zazdroæ, któ¿ bowiem nie chcia³by z ówczesnych kawalerów przebywaæ w otoczeniu najbardziej po¿¹danych dam. Wkrótce na horyzoncie pojawi³ siê zagorza³y przeciwnik ksiêcia, m³odzieniec przystojny, ¿ywy i dowcipny, pochodz¹cy z Podola
hrabia Wincenty Krasiñski33. Panicz ten wkrótce znalaz³ siê w krêgu prawdziwych patriotów martwi¹cych siê o losy ojczyzny. Sta³o siê tak na skutek
jego lubu z Mari¹ Urszul¹ Radziwi³³ówn¹, pasierbic¹ by³ego marsza³ka Sejmu Wielkiego Stanis³awa Ma³achowskiego. Okaza³a ceremonia odby³a siê
13 wrzenia 1803 r. w Warszawie. Pañstwo m³odzi wprowadzili siê do pa³acu
Ma³achowskiego na Krakowskim Przedmieciu34.
Marsza³ek w pa³acu pêdzi³ ¿ycie pe³ne powagi, nawet skryto polityczne;
zbiera³o siê u niego towarzystwo mêskie, z³o¿one z uczonych i gorliwych
Polaków, utrzymywa³ kontakty z emigracj¹, w tym z Janem Henrykiem
D¹browskim, Karolem Kniaziewiczem czy Hugonem Ko³³¹tajem35. W pi¹tek
ka¿dego tygodnia marsza³ek organizowa³ u siebie spotkania towarzyskie,
29

L. Dembowski, Moje wspomnienia, t. I, Petersburg 1898, s. 7172.
B. z D¹browskich Mañkowska, op. cit., s. 92.
31 H. B³êdowska z Dzia³yñskich, Pami¹tka przesz³oci. Wspomnienia z lat 17941832,
oprac. i wstêpem poprzedzi³y K. Kostenicz, Z. Makowiecka, Warszawa 1960, s. 95.
32 M. Handelsman, Warszawa w roku 18061807, Warszawa 1911, s. 19.
33 L. Dembowski, op. cit., s. 74. Hr. Wincenty Krasiñski (17821858), od kwietnia 1807 r.
dowódca w stopniu pu³kownika pu³ku szwole¿erów gwardii cesarskiej cesarza Napoleona, bra³
udzia³ w kampanii w Hiszpanii (1808), Austrii (1809), Rosji (1812), pod Lipskiem mianowany
gen. dywizji, odznaczy³ siê podczas kampanii we Francji (1814). W dniu 4 kwietnia 1814 r.
mianowany przez Napoleona naczelnym wodzem wojska polskiego. Po abdykacji Napoleona
przekaza³ wojsko polskie pod rozkazy cara Aleksandra I. W okresie Królestwa Polskiego m.in.
marsza³ek izby poselskiej (1818), senator-wojewoda (1821), przeciwny powstaniu listopadowemu poprosi³ o dymisjê z wojska i uda³ siê do Petersburga, w ostatnich latach ¿ycia na krótko
pe³ni³ obowi¹zki namiestnika Królestwa Polskiego. Ojciec poety Zygmunta.
34 Z. Sudolski, Wincenty Krasiñski i wspó³czeni, Warszawa 2003, s. 20; B. Szyndler, op.
cit., s. 236.
35 B. z D¹browskich Mañkowska, op. cit., s. 98.
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które rozpoczyna³y siê obiadem, a koñczy³y dyskusj¹ polityczn¹ w salonie.
Stali gocie, tacy jak m.in. Stanis³aw Staszic, Stanis³aw So³tyk, Ludwik Osiñski, Marcin Badeni czêsto musieli akceptowaæ zdanie Ma³achowskiego, zdaj¹c sobie sprawê ¿e ten bra³ wszystko na serio i nie tolerowa³ ¿artów, a przy
tym ³atwo siê irytowa³36. Na spotkaniach nie pomijano tak¿e tematów zwi¹zanych z m³odzie¿¹, ubolewano nad upadkiem jej obyczajów, oburzano siê
na szaleñstwa awanturników spod Blachy i miotano gromy na ich protektora
 ksiêcia Józefa37.
Nale¿y wnioskowaæ, ¿e w spotkaniach zapewne bra³ udzia³ tak¿e Wincenty Krasiñski. By³ on osob¹ niezwykle ambitn¹, ale tak¿e dumn¹ i pró¿n¹.
Zreszt¹ on sam przyznawa³ w jednym z listów do ¿ony: natura da³a mi
wszystko, aby mnie uszczêliwiæ, a ja nie umia³em z jej darów skorzystaæ,
odziedziczy³em piêkne imiê, jestem bogatym, przystojnym, umys³ mam ¿ywy,
górny, mia³y i szlachetny, pe³en ambicji, ale bez zawici; lubiê naukê, ale bez
trudu; chcê byæ bogatym a jestem rozrzutnym; [ ] jestem trzewym a lubiê
zabawiæ siê; rad siê podobam a umiem boczyæ siê; [ ] Dumny jestem i ¿¹dny
popularnoci, chciwy pochwa³, a nic sobie nie robiê z opinii38. Znaj¹c cechy
charakteru Krasiñskiego, do których on sam siê przyznawa³, mo¿na przypuszczaæ, ¿e to w³anie podczas pi¹tkowych obiadów w jego g³owie narodzi³a
siê myl, w jaki sposób stan¹æ do rywalizacji z pa³acem Pod Blach¹. Józef
Krasiñski pisa³ w swych wspomnieniach o kuzynie, i¿ Wincenty nie cierpia³
otaczaj¹cych ksiêcia schlebiaczy i poni¿aj¹c na ka¿dym kroku Poniatowskiego [ ] otoczy³ siê towarzystwem wybornych obywateli, którym wskazywa³
d¹¿enia wy¿sze, szlachetniejsze. Mia³ zamiar wydwign¹æ nieszczêliw¹ Polskê z przepaci [ ] która ¿y³a przecie¿ niepogrzebana w sercu cnotliwych
dzieci39.
Drog¹ do celu mia³o byæ powo³anie przez niego na przestrzeni lat 1803/
/1804 (dok³adna data nie jest znana) tajnego Towarzystwa Przyjació³ Ojczyzny. By³a to organizacja o modelu klubowym i wolnomularskim. Pod pierwszym terminem nale¿y rozumieæ kr¹g towarzyski osób o podobnych zainteresowaniach, w tym wypadku tak¿e wspólnych d¹¿eniach patriotycznych,
posiadaj¹cy swój w³asny lokal do [ ] wymiany myli, gier towarzyskich,
odpoczynku [ ] posi³ków40. Miejscem takim by³a pyszna sala rycerska
samymi trofeami dawnej broni ozdobiona w pa³acu marsza³ka Ma³achowskiego. Od wolnomularstwa natomiast Przyjaciele Ojczyzny przyjêli strukturê organizacyjn¹ z podzia³em towarzyszy na stopnie, a tak¿e inne regu³y,
tzn. obrz¹dki przyjêcia, próby, formy zgromadzeñ, u³o¿ono tak¿e rotê
36

B. Szyndler, op. cit., s. 237238.
M. Brandys, Kozietulski i inni, Warszawa 1968, s. 22.
38 Cyt. za. Z. Sudolski, op. cit., s. 25.
39 J. Krasiñski, Pamiêtniki... od roku 17901831, skrócone przez dr. Fr. Reuttowicza,
Poznañ 1877, s. 46.
40 A. Kamiñski, Analiza teoretyczna polskich zwi¹zków m³odzie¿y do po³owy XIX wieku,
Warszawa 1971, s. 119, 124.
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przysiêgi41 . G³ównymi cz³onkami Towarzystwa zostali bracia £ubieñscy: Tomasz, Franciszek oraz Piotr, Kazimierz i Stanis³aw Ma³achowscy, Ludwik
Pac i Józef Krasiñski42.
Idea, jaka przywieca³a m³odemu hrabiemu, by³a rzeczywicie bardzo
szlachetna, a zarazem nazbyt ambitna, je¿eli chodzi o mo¿liwoci m³odych
arystokratów. Bardziej prawdopodobne, jak ju¿ wspomina³em wydaje siê
stwierdzenie, ¿e u róde³ powo³ania tajnej organizacji tkwi³y jego osobiste
ambicje, za którymi kry³a siê ogromna niechêæ do ksiêcia Józefa i jego koterii43. Charakter bowiem sprzysiê¿enia odbiega³ zupe³nie od rodowiska, w którym ¿y³o siê, weso³o i hucznie, zanadto po kawalersku [...] na ¿yciu bardzo
swobodnym, dostarczaj¹cym obfitego ¿niwa sto³ecznej kronice skandalicznej44.
Wincenty Krasiñski swojej partii nada³ charakter du¿o powa¿niejszy
i bardziej patriotyczny, takie przynajmniej by³y jego za³o¿enia. Zgodnie
z wprowadzonymi zasadami jego podw³adni mieli przywdziaæ na siebie
skromny, czarny ubiór, a wiêc czarny frak  na znak ¿a³oby po ojczynie
 z mosiê¿nymi lakierowanymi guzikami z god³em kotwicy, na których widnia³ napis Nadzieja; mia³a to byæ nadzieja lepszej przysz³oci. Prosty strój by³
kolejnym dowodem na cich¹ rywalizacjê ze z³ot¹ m³odzie¿¹, która ubiera³a
siê w zielony frak z czarnym ko³nierzem, ze z³oconymi guzikami z wizerunkiem koników z podpisem Jab³onna45. Towarzystwo wkrótce uros³o w si³ê do
kilkudziesiêciu cz³onków, do czego przyczyni³y siê w niema³ym stopniu, dobre i czêste obiady u Wincentego oraz po ka¿dej sesji kolacje dla samych
tylko cz³onków46. Po kolacji rozgrywano partyjkê kart, po niej miewano
narady krótkie lub d³u¿sze47.
Trzeba powiedzieæ, ¿e na tle bawi¹cej siê wówczas m³odzie¿y, sprzysiê¿enie wygl¹da³oby naprawdê powa¿nie, gdyby spe³nia³o wszystkie cele, które
przywieca³y jego powo³aniu.
41

J. Falkowski, op. cit., s. 248; J. Krasiñski, op. cit., s. 47.
Józef Krasiñski jest bodaj jedynym autorem pamiêtników, który w swych wspomnieniach napisa³ o owym tajnym sprzysiê¿eniu, do którego nale¿a³. Niestety, pamiêtniki nosz¹ce
tytu³: Pamiêtniki czyli wspomnienia i znaczniejsze wypadki ¿ycia mojego zaczynaj¹ce siê od
urodzenia mego w 1783 r., spisane w 18-stu tomach, znajduj¹ce siê w Bibliotece Ordynacji
Krasiñskich, sp³onê³y razem z ni¹ w czasie II wojny wiatowej. Do naszych czasów zachowa³y
siê jedynie odpisy. W tym pamiêtnik, jednak znacznie skrócony przez dr Franciszka Reuttowicza Pamiêtniki... od roku 17901831 wydany w Poznaniu (1877). Czêæ wspomnieñ Krasiñskiego mo¿na odnaleæ w pracy Juliusza Falkowskiego Obrazy z ¿ycia kilku ostatnich pokoleñ
w Polsce, a tak¿e w Bibliotece Warszawskiej (19121913). W dwóch pierwszych pozycjach tajna
organizacja nosi nazwê: Towarzystwo Przyjació³ Ojczyzny, z kolei w Bibliotece Warszawskiej
zapis ten jest wzbogacony o jedno s³owo: Towarzystwo Polaków Przyjació³ Ojczyzny.
43 O tej niechêci do ksiêcia pisze jego kuzyn, przyznaj¹c, ¿e sam nie wiedzia³ co by³o jej
przyczyn¹. Zob. J. Krasiñski, op. cit., s. 4546.
44 S. Askenazy, Ksi¹¿ê Józef Poniatowski 17631813, Warszawa 1974, s. 124125.
45 Ze wspomnieñ Józefa hr. Krasiñskiego 17831841, Biblioteka Warszawska, t. II, Warszawa 1912, s. 417. Jab³onna by³a letni¹ rezydencj¹ ks. Poniatowskiego, po³o¿on¹ pod Warszaw¹.
46 Ze wspomnieñ , s. 418.
47 J. Krasiñski, op. cit., s. 47.
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Juliusz Falkowski na podstawie licznych wspomnieñ barwnie opisuje
ówczesne zachowanie m³odzie¿y, która, po balach, amatorskich przedstawieniach teatralnych [...] lub grach umys³owych, które mówi¹c nawiasem, bardzo ma³o jej do smaku przypada³y; gromadzi³a siê oddzielnie, a¿eby graæ
w karty, piæ do upad³ego i po pijanemu burdy wyprawiaæ w nocy na ulicach,
napadaæ na spokojnych przechodniów, na policjantów, na patrole pruskie,
t³uc szyby w oknach, zdzieraæ szyldy sklepowe lub k³óciæ siê miêdzy sob¹
i wskutek tego r¹baæ siê po wytrzewieniu [ ]48. Sam Józef Krasiñski
przyznaje, ¿e co do regu³, obrzêdów, prób i posiedzeñ owego towarzystwa,
by³y to proste zabawki, preteksta do bankietów, ¿artów, pustot, czasami pojedynków49. Te g³upoty, które przychodzi³y do g³owy, wynika³y przewa¿nie
z braku wykonywania jakiego po¿ytecznego zajêcia, wyj¹tków takich jak
Tomasz £ubieñski  który co prawda nale¿a³ do Przyjació³ Ojczyzny, ale przy
tym pracowa³ w biurze u swojego stryja Prota Potockiego  by³o, niestety,
niewiele50. Pisa³ o tym Fryderyk Skarbek, i¿ m³odzie¿, pozbawiona wszelkiego u¿ytecznego zajêcia, marnotrawi³a czas swój [...] i oddana z potrzeby
pró¿nowaniu, tym siê tylko zajmowa³a, jakie wymyliæ i wykonaæ figle, aby
sobie rozrywkê sprawiæ i miasto ich opowiadaniem czas niejaki zaj¹æ51.
48

J. Falkowski, op. cit., s. 8889.
Ibidem, s. 249.
50 Tomasz £ubieñski (17841870), w latach 18071810 podpu³kownik I szwadronu pu³ku
szwole¿erów gwardii, odby³ z nim kampaniê hiszpañsk¹ (1808) i austriack¹ (1809), nastêpnie
przeniesiony w dniu 7 lutego 1811 r. z awansem na pu³kownika do 2 pu³ku u³anów nadwilañskich, przemianowanym w czerwcu na 8 pu³k lansjerów, z którym sta³ w odwodzie podczas
wyprawy Napoleona Na Moskwê (1812), bi³ siê m.in. pod Berezyn¹, odby³ równie¿ kampaniê
niemieck¹ (1813), 15 marca 1814 r. awansowany na gen. brygady. W Królestwie Polskim pose³
na sejmy (1820, 1825), w 1829 r. otrzyma³ nominacjê na senatora-kasztelana. Prowadzi³
z braæmi dzia³alnoæ gospodarcz¹, bra³ udzia³ w pracach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego,
w 1830 r. stan¹³ na czele domu handlowego Bracia £ubieñscy i Spó³ka. Po wybuchu powstania
listopadowego, wst¹pi³ ponownie do wojska, dowodzi³ korpusem jazdy, nastêpnie mianowany
szefem sztabu. Po upadku powstania zaj¹³ siê wy³¹cznie dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. Antoni
Protazy Potocki (1761-?), bankier, przemys³owiec, kupiec. Organizowa³ handel nad Morzem
Czarnym, za³o¿y³ w tym celu kantory handlowo- bankowe na Ukrainie oraz w Warszawie.
W swoich dobrach na Ukrainie zak³ada³ liczne rêkodzielnie i manufaktury m. in. ko³der, kapeluszy czy poñczoch. Dorobi³ siê ogromnej fortuny, niestety zbankrutowa³ wraz z innymi bankierami w 1793 r. Na pocz¹tku XIX w. prowadzi³ interesy ju¿ na mniejsz¹ skalê. We wszystkich
biogramach pojawia siê b³êdna data jego mierci, rok 1801. Zofia Zieliñska w jego biogramie
w Polskim s³owniku biograficznym (t. XXVIII, Wroc³aw 1984), równie¿ zamieci³a tê datê,
podkrelaj¹c jednak, i¿ podawana za Estreicherem nie jest pewna. Mnie uda³o siê ustaliæ na
podstawie rodzinnej korespondencji Tomasza £ubieñskiego, ¿e Prot ¿y³ jeszcze w roku 1805,
o czym wiadczy fragment listu z 23 sierpnia, Franciszka adresowany do brata Tomasza: Stryj
Potocki tu by³ w Ru¿ynie, bawi³ parê dni, pojecha³ na parê dni do Odessy . Zob. R. £ubieñski,
Genera³ Tomasz Pomian hrabia £ubieñski, t. I, Warszawa 1899, s. 45.
51 F. Skarbek, op. cit., s. 154. Tak zwana nuda by³a doæ powszechnym zjawiskiem, Janusz
Tazbir nazwa³ j¹ modn¹ chorob¹ arystokracji, jej zabiciu mia³a s³u¿yæ w³anie rozrywka, lecz
[ ] stosowana zbyt czêsto i niemal¿e na co dzieñ przemienia³a siê u niektórych w rodzaj
narkotyku, po jego przedawkowaniu nastêpowa³o zobojêtnienie, co z kolei rodzi³o koniecznoæ
zwiêkszenia porcji wra¿eñ. J. Tazbir, Polska na zakrêtach dziejów, Warszawa 1997, s. 197198.
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Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê na jeszcze jeden w¹tek. Aleksander
Kamiñski w pracy o zwi¹zkach m³odzie¿y stawia tezê o grupo- twórczej sile
zabawy. Zdawali sobie z tego sprawê, dalekowzroczni przywódcy polskich
zwi¹zków [ ] rozumiej¹c, i¿ na zaspokojeniu potrzeb zabawowych m³odzie¿y
mo¿na oprzeæ strukturê zwi¹zku o mniejszych ambicjach52. Za³o¿enie to
doskonale pasuje do przywódcy Wincentego Krasiñskiego, który mo¿e ju¿ na
samym pocz¹tku zrozumia³, ¿e jego partia nie bêdzie w stanie przedsiêwzi¹æ
¿adnych powa¿niejszych dzia³añ w sferze ¿ycia politycznego. Prezes Krasiñski musia³ znaleæ wspólny mianownik, który zespoli³by jego grupê i nie
nara¿a³ jej na rozbicie wynikaj¹ce z braku wspólnych zainteresowañ. Wybór
pad³ wiêc na bezmylne zabawy i wyg³upy, podczas których jego podw³adni
mogli wy³adowaæ swoj¹ niespo¿yt¹ m³odzieñcz¹ energiê53.
Je¿eli chodzi o sam¹ rywalizacjê, ³atwo sobie wyobraziæ napiête sytuacje,
do jakich dochodzi³o na ulicach w czasie bezporednich spotkañ kawalerów
w czarnych i zielonych frakach. Ubli¿anie danej osobie godzi³o w jej honor,
a zwa¿ywszy, ¿e w tamtych czasach honor by³a to rzecz wiêta, obelgi koñczy³y siê prawie zawsze pojedynkami. Polski kodeks honorowy wyró¿nia³ trzy
stopnie obrazy, któr¹ mo¿na by³o uczyniæ s³owem, czynem, a nawet sam¹
gestykulacj¹. Obraza I stopnia, zwana lekk¹, wystêpowa³a wtedy, gdy jedna
osoba wyra¿a³a siê o drugiej w sposób lekcewa¿¹cy. Wtedy obra¿onemu przys³ugiwa³o prawo wyboru broni, za obra¿aj¹cemu prawo okrelenia warunków walki. Obraza II stopnia, tzw. ciê¿ka, mia³a miejsce kiedy jedna osoba
zel¿y³a drug¹ pogardliwymi b¹d obel¿ywymi s³owami. Obra¿ony mia³ w tym
52

A. Kamiñski, op. cit., s. 181.
Pomys³ów Przyjacio³om Ojczyzny bynajmniej nie brakowa³o. Ofiar¹ ¿artu z ich strony
pad³ Franciszek Ostrowski (brat Antoniego  póniejszego dowódcy gwardii narodowej w powstaniu listopadowym), m³odzieniec, który nie grzeszy³ zbytnim rozumem, ale natomiast by³
pró¿nym i dumnym do miesznoci. Zapragn¹³ on wejæ do owego towarzystwa. Zgodzono siê
niby na to i pod pozorem prób oprowadzano go po piwnicach z zawi¹zanymi oczami, kazano mu
wierzyæ, ¿e g³owy kapusty by³y g³owami skaranych mierci¹ zdrajców, k¹pano go w zimnej
wodzie, uk³uto go do krwi, dano mu dotykaæ rozpalonego ¿elaza, zamkniêto go w pewnym
miejscu smrodliwym, niby w grobie Wielkiego Mistrza, zgo³a umiano siê jego kosztem [ ].
Antoni, gdy siê dowiedzia³ o przykrociach, które spotka³y jego brata, postanowi³ wyzwaæ winnych na pojedynek, ale zbyt wielu ich by³o i ¿art [ ] uszed³ bezkarnie. Poni¿ony Franciszek
Ostrowski, postanowi³ poszukaæ wsparcia u drugiej strony. Konsekwencje tego kroku by³y równie dla niego przykre, jak chêæ wst¹pienia do Towarzystwa Przyjació³ Ojczyzny. Chc¹c zyskaæ
sympatiê z³otej m³odzie¿y, [ ] zaprosi³ j¹ na obiad do hotelu G¹siorowskiego, gdzie mieszka³.
W po³owie obiadu ju¿ wszyscy byli pijani; nast¹pi³y krzyki, jakich nie s³ychaæ nawet w domu
wariatów; kilku z najszaleñszych [ ] postrzeg³szy wisz¹ce na cianie nader kosztowne skrzypce
Ostrowskiego, który by³ niez³ym muzykiem, kazali mu graæ na nich, sami za i za ich przyk³adem reszta m³odzie¿y ciskali w takt na ciany, okna i zwierciad³a, porcelanowe talerze i szk³a
ze sto³u, póki wszystkiego nie pot³ukli [ ]; na ostatek i jakby na bukiet, owe skrzypce rzadkie,
do których Ostrowski ogromn¹ przywi¹zywa³ cenê, na kawa³ki rozbili i kawa³ki te miêdzy
siebie rozdzielili mówi¹c wytrzewia³emu w smutny sposób gospodarzowi, ¿e to na pami¹tkê
tak sutej biesiady u tak wielkiego pana. Po tej powtórnej nauce, Franciszek Ostrowski poznawszy, ¿e w Warszawie pró¿noæ jego nie wysz³a mu na dobre, porzuci³ niewdziêczne miasto i ju¿
siê w nim wiêcej nie pokaza³. J. Falkowski, op. cit., s. 252254.
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wypadku nie tylko prawo do wyboru broni, ale tak¿e do podyktowania warunków pojedynku. Natomiast obraza III stopnia, a wiêc bardzo ciê¿ka,
zachodzi³a wtedy, gdy jedna osoba dokona³a na drugiej rêkoczynu lub by³a
autorem hañbi¹cego pos¹dzenia, uw³aczaj¹cego czci osoby pos¹dzonej. Je¿eli
pojedynek odbywa³ siê na pistolety, przys³ugiwa³o obra¿onemu pierwszeñstwo strza³u, ponadto mia³ te same prawa co przy obrazie II stopnia54.
Pojedynku mo¿na by³o unikn¹æ, je¿eli sekundanci obu stron znaleli polubowne za³atwienie sprawy, z regu³y broni¹c za wszelk¹ cenê honoru tych,
w których imieniu pertraktowali, zbyt ³atwo wybierali pojedynek, jako najprostszy sposób rozstrzygniêcia sprawy55.
Pojedynkowano siê na szable (pa³asze), szpady oraz na pistolety. Przy
broni bia³ej obowi¹zywa³ zwyczaj walki do pierwszej, drugiej i trzeciej krwi
(rany), lub te¿ do ca³kowitego obezw³adnienia przeciwnika. Przy pojedynku
na pistolety u¿ywano pary takich samych pistoletów, znajduj¹cych siê
w specjalnej kasecie. Ustawiano siê bokiem do rywala, aby zmniejszyæ pole
ra¿enia; ranny mia³ prawo kontynuowaæ walkê, jeli chcia³ i gdy sekundanci
uznali go za zdolnego do walki56. Pojedynki miêdzy zwolennikami ks. Poniatowskiego i hrabiego Krasiñskiego odbywa³y siê pod szop¹ w £azienkach
 by³a to stara i pusta wozownia ks. Józefa. U¿ywano zazwyczaj pa³asza. Sam
ksi¹¿ê, maj¹c dosyæ s³uchania wieci o odbywaj¹cych siê wci¹¿ r¹baninach,
nakaza³ postawiæ tam pruskiego ¿o³nierza, na nic siê to jednak zda³o, gdy¿
stra¿nika obezw³adniano, aby towarzystwo mog³o siê dalej pojedynkowaæ57.
Warto wspomnieæ w tym miejscu, ¿e prezes Wincenty Krasiñski odby³
pojedynek z Marcinem Molskim o jakie wiersze, a jego pami¹tk¹ by³a
poprzeczna kresa, która kszta³tny jego nos orli oszpeci³a58. Poeta nie nale¿a³ co prawda do ¿adnego z omawianych stronnictw, ale na tym przyk³adzie
doskonale widaæ, jak ³atwo by³o kogo obraziæ i wyzwaæ na pojedynek. Potyczka ta mia³a miejsce wiosn¹ 1807 r., a wiêc tu¿ przed utworzeniem Ksiêstwa
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B. Szyndler, Pojedynki, Warszawa 1987, s. 179.
Ibidem, s. 180.
56 Ibidem, s. 182.
57 Ze wspomnieñ , s. 416.
58 L. Dembowski, op. cit., s. 74. Marcin Molski (17511822), g³ony w koñcu XVIII i na
pocz¹tku XIX w. poeta, autor wielu ulotnych wierszy, od 1807 r. cz³onek Towarzystwa Przyjació³
Nauk. O nim samym kr¹¿y³ taki oto wierszyk autorstwa Marcinowej Badeniowej Wawrzeckiej:
Jaki tylko jest los Polski,
zawsze wiersze pisze Molski;
Pisze do Niemców, Francuzów, Moskali,
I wszystkich chwali.
A jeli siê kiedy zdarzy,
¯e przyjd¹ do nas Turcy i Tatarzy,
Równa ich spotka zaleta:
On uzna zbawców w dzieciach Mahometa.
Cyt. za: R. Kaleta, Winszuj¹cy wierszopis. Kilka przyczynków do ¿ycia i poezji Marcina
Molskiego, w: idem, Owieceni i sentymentalni. Studia nad literatur¹ i ¿yciem w Polsce
w okresie trzech rozbiorów, Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk 1971, s. 688.
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Warszawskiego. Krasiñski organizowa³ wówczas w Warszawie pu³k lekkokonny, maj¹cy s³u¿yæ w gwardii cesarskiej cesarza Napoleona. Do przypadkowego spotkania dosz³o pewnego wieczoru w kawiarni przy ulicy Kapitulnej,
gdzie serwowano poncz garnuszkowy. Krasiñski w gronie oficerów, zapijaj¹c trunek, pocz¹³ wyrzucaæ Molskiemu wiersze jego, napisane na czeæ
zdrajcy Raczyñskiego. Molski wymiewa³ Krasiñskiego ze swej strony, i¿
pilnuje kawiarñ warszawskich zamiast obozu. Poecie chodzi³o zapewne
o koszary mirowskie, gdzie obozowali rekrutowani ¿o³nierze pu³ku. Tak wiêc,
od s³owa do s³owa przysz³o do k³ótni i pojedynku w nocy przy latarkach na
ulicy Kapitulnej59. Molski zosta³ ranny ciêciem w brzuch, natomiast Krasiñskiemu, jak wspomnia³em, zosta³a pami¹tka na nosie. Wiadomoci o starciu
zosta³y przyjête z szerokim umiechem wród mieszkañców miasta, ju¿ to
z przyczyny walki przy latarniach, ju¿ te¿ i dla ran zadanych. Krasiñski
chodzi³ jakie 4 tygodnie z plastrem na nosie, a Molski przez niejaki czas nie
móg³ zjadaæ cudzych obiadów60. Molski, który sam by³ autorem z³oliwych
wierszyków, sam sta³ siê prêdko tematem jednego z nich:
Zlêknieni latarnicy, wiadkowie potyczki,
Chc¹c wstrzymaæ krew walcz¹cych, pogasili wieczki,
A miej¹c siê mówili: Nie lepiej te blizny
Ponieæ na polu chwa³y broni¹c swej ojczyzny?61.

Prócz rozwi¹zywania sporów pa³aszem, by³a jeszcze inna forma rywalizacji pomiêdzy zwanionymi stronnictwami. Wi¹za³a siê ona z pewnym popularnym wierszykiem Ludwika Osiñskiego:
Jeszcze Polak po polsku i pisze i czyta,
Bo nieca³a Warszawa jest blach¹ okryta62.

Istotnie, koteria ks. Poniatowskiego pos³ugiwa³a siê na co dzieñ jêzykiem
francuskim. Modê francusk¹ rozpowszechni³a w pa³acu Pod Blach¹ wspomniana ju¿ hrabina de Vauban. Odzwierciedla³a siê ona w ubiorze, kulturze
towarzyskiej, a przede wszystkim w u¿ywaniu wród wy¿szych warstw jêzyka francuskiego. St¹d najwiêcej cudzoziemcy doznawali gocinnoci, z Polaków ci tylko, których og³ada i doskona³a umiejêtnoæ jêzyka francuskiego
zaleca³a. [ ] polski musia³ siê schroniæ do gabinetu samego ksiêcia, do poufa³ych tylko przy lulkach i ¿artobliwych rozmów  wspomina³ Kajetan
Komian63.
Sk¹din¹d w owym czasie w Warszawie mo¿na by³o spotkaæ niejednego
Francuza, g³ównie emigrantów wywodz¹cych siê z arystokracji, którzy opucili kraj uchodz¹c przed terrorem w³adz rewolucyjnych. W marcu 1801 r.
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F. Gajewski, op. cit., s. 51.
Ibidem, s. 52.
61 Ibidem.
62 J. Falkowski, op. cit., s. 153.
63 K. Komian, op. cit., s. 85.
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zawita³ tutaj nawet Ludwik XVIII ze wit¹, brat zgilotowanego Ludwika
XVI. Pod pseudonimem hrabiego de Lille zamieszka³ na Krakowskim Przedmieciu, najpierw w kamienicy Wasilewskiego, nastêpnie w pa³acu Kazanowskich, latem spêdza³ czas w Bia³ym Domku w £azienkach64. Wraz z nim
przyby³a grupa ponad 200 osób, które osiad³y na d³u¿ej w miecie, jako
nauczyciele, guwernerzy i rezydenci w mo¿niejszych domach polskich65.
Dosyæ czêsto miewano zastrze¿enia co do kompetencji nauczycielskich
owych przybyszów. Francuzi na ogó³ jednak byli mile przyjmowani przez
swoich nowych gospodarzy, wi¹za³o siê to z ich cechami charakteru, uchodzili
za grzecznych, u³o¿onych, ³atwo nawi¹zywali kontakty, choæ mieli te¿ swoje
wady, nie zawsze byli bowiem uczciwi. Zwyczaj nauki jêzyka francuskiego
powszechnie aprobowano, gdy¿ uwa¿ano go za miêdzynarodowy, negatywnie
oceniano natomiast okolicznoci, kiedy w niektórych rodowiskach jêzyk
francuski stawa³ siê bli¿szy Polakom ni¿ ich jêzyk ojczysty. Krytykowano
sytuacje w ¿yciu codziennym, kiedy dawne obyczaje, dawn¹ polskoæ stawiano na drugim miejscu za francuszczyzn¹66. W³anie z tego powodu razi³o
ówczesnych zachowanie krêgu osób skupionych wokó³ ksiêcia Józefa.
Przybycie dworu Ludwika XVIII przyczyni³o siê do wystawiania przez
stronnictwo blachowe amatorskich sztuk teatralnych granych, regularnie co
wtorek w sali dawnego teatru w pa³acu Radziwi³³owskim. Grano po francusku, aktorami bywali za sami ksi¹¿êta, baronowie, hrabiny, hrabiowie
i hrabianki, jak i osoby z pa³acu Pod Blach¹, np. m¹¿ hrabiny de Vauban.
Wstêp na przedstawienia mieli tylko wybrani, gdy¿ nie prowadzono sprzeda¿y biletów, rozdawano je za darmo67. W ten sposób zapocz¹tkowana zosta³a wojna teatrów, jej apogeum nast¹pi³o w 1805 r., kiedy do Warszawy
zawita³a francuska grupa zawodowych aktorów, którzy stanêli w szranki
z teatrem polskim. Jak napisa³ przed ponad 100 laty historyk Aleksander
Kraushar: przybycie owej trupy francuskiej sta³o siê has³em dla stronnictw towarzyskich [ ] do krzykliwych manifestów, w celu wykazania
upodobañ b¹d do jêzyka narodowego i sceny krajowej, b¹d te¿ do cudzoziemszczyzny68.
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K. Beylin, Piêtnacie lat Warszawy (18001815), Warszawa 1976, s. 2226; W. £ysiak,
Warszawa 1801, Poezja, nr 1, 1985, s. 60.
65 J. Czubaty, Warszawa 1806-1815. Miasto i ludzie, Warszawa 1997, s. 15. Problem
zwi¹zany z zatrudnianiem przez Polaków w swoich domach, francuskich cudzoziemców w postaci
guwernerów czy nauczycieli, analizuje w swojej pracy Anna Pachocka (op. cit., s. 104, 125126,
128, 130, 145) . Moda na naukê jêzyka francuskiego wzrasta³a od koñca XVIII w., z biegiem
czasu zosta³ on podniesiony do rangi niezbêdnego elementu wychowania ka¿dego dobrze u³o¿onego cz³owieka. By³ on niezbêdny w wiecie towarzyskim do prowadzenia rozmów, ale tak¿e
i korespondencji.
66 D. Rolnik, Portret szlachty czasów stanis³awowskich, epoki kryzysu, odrodzenia i upadku Rzeczypospolitej w pamiêtnikach polskich, Katowice 2009, s. 175, 177, 181, 184.
67 Z. Raszewski, Bogus³awski, t. II, Warszawa 1972, s. 9192.
68 A. Kraushar, Bourboni na wygnaniu w Mitawie i Warszawie. Szkic historyczny (1798
1805), Warszawa 1899, s. 117.

158

Micha³ Prykaszczyk

Sztuki polskie by³y wystawiane na deskach Teatru Wielkiego, znajduj¹cego siê na placu Krasiñskich. Budynek  w spadku po królu Stanis³awie
Augucie  odziedziczy³ ks. Józef, jednak ze wzglêdu na skomplikowane
procedury zwi¹zane z przejêciem masy spadkowej i z licznymi wierzycielami
jego stryja, pe³niê praw do niego uzyska³ dopiero w 1808 r. Do tego czasu
budynek teatru by³ zarz¹dzany przez specjaln¹ komisjê pod nadzorem w³adz
pruskich, w jej pracach uczestniczy³ tak¿e ks. Józef. W 1799 r. Poniatowski
wydzier¿awi³ go Wojciechowi Bogus³awskiemu, który w³anie powróci³ ze
Lwowa69. By³ on znakomitym aktorem, re¿yserem i pisarzem, jego teatr sta³
siê  jak napisa³ o swoim prekursorze wspó³czesny re¿yser Kazimierz Dejmek  trybun¹ myli patriotycznej i postêpowej.
W czasach pruskich, scena Teatru Narodowego by³a ostoj¹ kultury polskiej i jedn¹ z nielicznych instytucji publicznych, gdzie rozbrzmiewa³ jêzyk
ojczysty, na który Bogus³awski prze³o¿y³ wiele wybitnych dzie³ dramatu
europejskiego70 . W 1803 r. re¿yser otrzyma³ od w³adz przywilej wystawiania
przedstawieñ artystycznych w ca³ych Prusach Po³udniowych71.
Teatr francuski rozpocz¹³ z kolei swoje wystêpy w 1805 r., pocz¹tkowo
trupa teatralna nale¿¹ca do pana Fouresa korzysta³a z uprzejmoci Bogus³awskiego, maj¹c do dyspozycji salê w Teatrze Wielkim. Taka sytuacja trwa³a do 21 listopada, kiedy to odby³a siê uroczysta premiera teatru francuskiego w pa³acu Radziwi³³ów, na Krakowskim Przedmieciu72. Uczêszczali tam
przede wszystkim stronnicy Poniatowskiego. Przyjaciele Ojczyzny Wincentego Krasiñskiego i inni patrioci pod przewodnictwem pani Karoliny So³tykowej z Sapiehów, ¿ony Stanis³awa So³tyka, manifestowali swój patriotyzm
chodz¹c na spektakle na plac Krasiñskich. Zaczê³a siê prawdziwa wojna.
Obie strony zaczê³y nachodziæ wrogie sobie sceny, g³ówn¹ broni¹ by³o tupanie, gwizdanie, buczenie, którymi zag³uszano aktorów. Zdarza³y siê przypadki wrzucenia czego mierdz¹cego w piec teatralny, co skutkowa³o natychmiastow¹ ewakuacj¹ publicznoci73. W³adze pruskie pozostawa³y wobec tych
wszystkich zaburzeñ publicznych obojêtne, dotyczy³o to zw³aszcza osoby pruskiego gubernatora Warszawy gen. Georga Ludwiga Köhlera, który przypatrywa³ siê temu wszystkiemu z g³êbokim pob³a¿aniem74.
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Z. Raszewski, Teatr na placu Krasiñskich, Warszawa 1995, s. 4546, 48
K. Dejmek, Teatr Narodowy, w: 200 lat sceny narodowej 17651965. Ogólnopolski repertuar teatrów w dniach 19 i 20 listopada 1965, Warszawa 1965, s. 16. Por. J. Rakowiecki,
Z. Hübner, Rozmowy o teatrze, Warszawa 1953, s. 118122.
71 M. Drozdowski, A. Zahorski, Historia Warszawy, Warszawa 1997, s. 165.
72 J. Kosim, op. cit., s. 126.
73 Ze wspomnieñ , s. 416.
74 Pamiêtnikarze podchodzili do tej sprawy ró¿nie. Jednym nasuwa³o siê pytanie czy
dobroæ gubernatora wynika³a rzeczywicie z jego dobrodusznego usposobienia, czy mo¿e by³a to
celowa polityka rz¹du pruskiego, pisa³a o tym Bogus³awa Mañkowska, córka J.H. D¹browskiego. Urodzi³a siê co prawda w 1814 r., ale zna³a doskonale szczegó³y tamtych lat z opowiadañ
naocznych wiadków, prywatnych listów, niewydanych pamiêtników (B. z D¹browskich Mañkowska, op. cit., s. 86). Z kolei J.U. Niemcewicz wyra¿a³ siê z doz¹ uprzejmoci wobec pruskiego
rz¹du: Oddaæ jednak nale¿y sprawiedliwoæ rz¹dowi pruskiemu, i¿ nie szerzy³ ni przeladowañ,
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Rywalizacja z pa³acem Pod Blach¹ trwa³a zapewne do pierwszych miesiêcy 1806 r., kiedy Towarzystwo Przyjació³ Ojczyzny popad³o w powa¿ne
tarapaty i zaprzesta³o swojej dzia³alnoci. Niefortunne zdarzenie, które zajê³o w koñcu uwagê w³adz pruskich, mia³o miejsce w styczniu tego roku.
Wówczas to Wincenty Krasiñski z ca³¹ band¹ wybra³ siê do Ogrodu Saskiego, ulubionego miejsca spacerów warszawiaków. Zauwa¿ono tam m³odego
nieznajomego mê¿czyznê w ubiorze Przyjaciela Ojczyzny, nawet guziki z kotwic¹ siê zgadza³y. W celu wybadania, czy podejrzany nie pochodzi czasem
z P³ocka czy Poznania, gdy¿ na samym pocz¹tku istnienia Towarzystwa usi³owano powo³aæ sekcje w tych miastach, wyprawiono Józefa Krasiñskiego,
aby siê spyta³ któ¿ to jest, a je¿eli nie by³ jego cz³onkiem, mia³ mu ten frak
zerwaæ. Józef mia³ zastrze¿enia, ¿e nie wypada czyniæ czego podobnego
nieznajomej osobie, byæ mo¿e niewinnej. Wystarczy³y jednak s³owa Wincentego: widzê, ¿e siê boisz, aby zagotowa³o siê w m³odym kawalerze. Na pytanie, sk¹d ma ten mundur, podejrzany odpowiedzia³: Bom go sobie sprawi³.
Józef, nie czekaj¹c dalszych wyjanieñ, zerwa³ mu ca³y bok ubioru razem
z guzikami. Sytuacjê tê obserwowa³o mnóstwo gapiów, dlatego poszkodowany
¿¹da³ zwrócenia mu honoru na drodze pojedynku. Ten odby³ siê na pistolety
w ogrodzie przy pa³acu £ubieñskich. Na szczêcie zarówno Krasiñski, jak
i niejaki £abêcki nie byli wybornymi strzelcami, tote¿ zakoñczy³o siê jedynie
na przestrzeleniu kapelusza tego pierwszego. Krasiñski postanowi³ przeprosiæ swojego przeciwnika, zdaj¹c sobie sprawê, ¿e ca³a wina le¿a³a po jego
stronie. Nazajutrz zosta³ wezwany do poczciwego starego Köhlera, który
 jak wspomina Krasiñski  dawszy bardzo ojcowskie s³odkie napomnienia,
odes³a³ go do dyrektora policji Pletza, który ju¿ nie by³ tak pob³a¿liwy i kaza³
mu opuciæ miasto w ci¹gu 24 godzin75.
ni okrucieñstw. Ka¿dy u¿ywa³ rozs¹dnej woli i bezpieczeñstwa. Genera³ Köhler, komendant
wojskowy Meier i inni pierwsi cywilni urzêdnicy zdawali siê raczej cudzoziemcami w miecie
nili rz¹dcami (J.U. Niemcewicz, Pamiêtniki czasów moich, tekst opracowa³ i wstêpem poprzedzi³ J. Dihm, t. II, Warszawa 1957, s. 242). Inni pamiêtnikarze, choæby Prot Lelewel, m³odszy
brat Joachima, u¿ywa wobec gubernatora okreleñ: rozs¹dny i dobry (P. Lelewel, Pamiêtniki
i diariusz domu naszego, przygotowa³a do druku i opatrzy³a przypisami I. Lelewel-Friemannowa, Wroc³awWarszawaKraków 1966, s. 72). Kajetan Komian (op. cit., s. 87) wrêcz gloryfikuje pruskiego genera³a, pisz¹c i¿ by³ wzorem rz¹dców w podbitych krajach, któremu Warszawa
w dowód wdziêcznoci swojej pomnik wznieæ zamierza³a (por. L. Potocki, op. cit., t. II, s. 37).
Sam Köhler opuszczaj¹c Warszawê wobec wkroczenia do niej wojsk francuskich w listopadzie
1806 r., wyda³ odezwê do warszawiaków, owiadczaj¹c w niej, i¿ udaj¹c siê z rozkazu królewskiego do Królewca, z uczuciem ¿alu roz³¹cza siê z miastem, dalej pisa³: i¿ dobrego powodzenia obywateli tutejszych i wtedy nawet, gdyby w przysz³oci nie mia³ szczêcia znajdowaæ siê
w ich gronie, najszczerszym uczestnikiem byæ nie przestanie, zapewnia³ chyba zreszt¹ szczerze
(zob. L. Hass, Sekta farmazonii warszawskiej. Pierwsze stulecie wolnomularstwa w Warszawie
(17211821), Warszawa 1980, s. 293). Wed³ug mojej opinii, gubernator Köhler by³ osob¹ autentyczn¹, nie s¹dzê aby a¿ tak przesadnie udawa³ swoje dobre usposobienie wzglêdem Polaków,
celem zakamuflowania prawdziwych intencji rz¹du pruskiego. Natomiast bardzo prawdopodobne jest, i¿ celowo wybrano w³anie tak¹ osobê o dobrodusznych cechach charakteru, która nie
stosowa³aby drastycznych represji i nie zrazi³a tym samym do pruskich w³adz ludnoci polskiej.
75 Ze wspomnieñ , s. 418419.
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Po tym incydencie zaprzestano organizowania jakichkolwiek sesji,
zw³aszcza ¿e Warszawê opuci³ tak¿e prezes Wincenty udaj¹c siê na Podole
do maj¹tku swojej ¿ony. Nie maj¹c dostêpu do sali w Pa³acu Ma³achowskich,
niedawni konspiratorzy za³o¿yli klub konnej jazdy; jego cz³onkiem zosta³ m.in.
Jan Hipolit Kozietulski, znany z póniejszej szar¿y pod Somosierr¹. W rajtszuli prymasowskiej pod przewodnictwem berajtera Tebacha (pe³ni¹cej widocznie funkcje cyrku), popisywali siê zrêcznymi ewolucjami na koniach,
zwyciêzcy w nagrodê zwinnoci odbierali szarfy ró¿nokolorowe z r¹k obecnych pañ76.
Koniec sielankowemu ¿yciu po³o¿y³y dopiero wydarzenia polityczne, jakie mia³y miejsce w tym czasie w Europie. Pod koniec 1806 r., z³ota m³odzie¿
i Przyjaciele Ojczyzny ju¿ nie trudzili sobie g³owy dziecinnymi wyg³upami,
gdy¿ ich myli by³y ju¿ zaprz¹tniête czym innym. W dniu 14 padziernika
niezwyciê¿ona, jak dotychczas s¹dzono, armia pruska zosta³a doszczêtnie rozbita w dwóch bitwach pod Jen¹ i Auerstedt, tym samym Prusy podzieli³y los
Austrii i Rosji, których armie dwa lata wczeniej zosta³y pokonane przez
armiê francusk¹ w bitwie pod Austerlitz. Po wielu latach wród polskiego
spo³eczeñstwa znów od¿y³y pragnienia i nadzieje granicz¹ce wrêcz z absolutn¹ pewnoci¹ na wskrzeszenie pañstwa polskiego. A wszystko to za spraw¹
genera³a Napoleona Bonaparte, który w dniu 2 grudnia 1804 r., w Katedrze
NotreDame w Pary¿u, koronowa³ siebie na cesarza Francuzów. To w³anie
za nim, za jego gwiazd¹, pod¹¿¹ awanturnicy z Pod Blachy: Rautenstrauch,
Micha³ Grabowski, Stanis³aw Potocki czy Micha³ Radziwi³³; oni wszyscy powa¿nie wzmocni¹ dowództwo armii Ksiêstwa Warszawskiego, pod komend¹
cz³owieka, u którego niedawno grali namiêtnie w karty i bilard, pili czy
zabawiali damy.
To samo dotyczy Towarzystwa Przyjació³ Ojczyzny, które od samego pocz¹tku nie mia³o ¿adnych przes³anek ku temu, aby spe³niæ jakie cele polityczne. By³o raczej pomys³em na ¿ycie m³odych dwudziestoletnich arystokratów, którzy jako musieli przecie¿ spêdzaæ czas. Tak jak ju¿ wspomnia³em,
ide¹ by³a raczej chêæ rywalizowania ze z³ot¹ m³odzie¿¹ z pa³acu Pod Blach¹,
której patronowa³ ksi¹¿ê Józef. O partii Krasiñskiego pisa³ A. Kamiñski, i¿
by³ to klub towarzyski m³odych ludzi, ma³o ciekawy, nie maj¹cy treci intelektualnych, nie dzia³aj¹cy spo³ecznie, ani narodowo  odbicie pustego ¿ycia
ówczesnej arystokratycznej m³odzie¿y Warszawy77.
W tej przygodzie by³ jednak jeden bardzo wa¿ny, jak siê wydaje, aspekt
psychologiczny. Otó¿ ci m³odzi mê¿czyni spêdzaj¹c du¿o czasu, nawet na
bezmylnych wyg³upach integrowali siê ze sob¹. Nierzadko rodzi³y siê miêdzy nimi przyjanie, choæ zdarza³y siê oczywicie konflikty pomiêdzy ambitniejszymi osobami. Tak by³o w wypadku prezesa Krasiñskiego i Tomasza
£ubieñskiego78. Nie zmienia to faktu, ¿e cz³onkowie Towarzystwa wspólnie
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J. Krasiñski, op. cit., s. 49.
A. Kamiñski, Polskie zwi¹zki m³odzie¿y (18041831), Warszawa 1963, s. 110.
78 M. Brandys, op. cit., s. 50.
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póniej wst¹pi¹ w szeregi gwardii honorowej, która bêdzie towarzyszyæ Napoleonowi w czasie jego zimowej kampanii na ziemiach polskich na prze³omie 1806/1807 r. Wreszcie stan¹ siê trzonem s³ynnego regiment chevauxlegers polonais de la garde imperiale, a wiêc pu³ku lekkokonnego polskiego
gwardii cesarskiej cesarza Napoleona, bêd¹cym na ¿o³dzie armii francuskiej,
który wród Polaków, od s³ów chevaux-legers, przyjê³o siê nazywaæ szwole¿erami lub lekkokonnymi.
Tak jak pisa³em na pocz¹tku, Warszawa czasów pruskich to okres bardzo
specyficzny. Chwilowa pomylniejsza koniunktura na polskie zbo¿e, spowodowana spustoszeniami wojennymi w Europie Zachodniej, spowodowa³a nap³yw pieniêdzy do ziemskich maj¹tków, te dochody najczêciej marnotrawiono jednak na zabawy w miastach. Wydawano wiêc liczne bale i przyjêcia nie
zwa¿aj¹c na koszty. M³odzi kawalerowie gdzie musieli daæ upust swoim
emocjom, zaczêli wiêc wymylaæ coraz bardziej absurdalne zajêcia, a naj³atwiej je by³o stworzyæ poprzez przynale¿noæ do którego ze stronnictw
i nawzajem siebie zwalczaæ. Tej m³odej generacji nale¿a³o wskazaæ d¹¿enia
wy¿sze, szlachetniejsze, jak uj¹³ to Wincenty Krasiñski, nie uczyni³ tego
jednak on, a kto zupe³nie inny i to z jego rozkazu zdobywali Somosierrê, bili
siê pod Wagram, Berezyn¹ oraz w bitwie narodów pod Lipskiem. Wielu
z nich zginê³o, wielu z nich zawiod³o siê na cesarzu Francuzów, da³ im jednak
nadziejê na lepsz¹ przysz³oæ, która wype³ni³a ich serca i oderwa³a raz na
zawsze od m³odzieñczych wybryków i zabaw.
SUMMARY
The era of Prussian rule after the third partition of Poland was a very special
period for Warsaw. The demand for Polish grain increased in war-torn Western
Europe, but most of the proceeds were squandered during lavish parties thrown in
cities. Numerous balls and receptions were staged regardless of the cost. Young men
would take up the most absurd and boisterous activities to channel their energy and
youthful enthusiasm. They joined various associations to stage group attacks on
members of other organizations. The problem was recognized by Polish military
leader Wincenty Krasiñski who argued that the young generation had to be encouraged to achieve nobler and loftier goals. However, somebody else commanded young
soldiers during the battles of Samosierra, Wagram, Berezino and the Battle of the
Nations in Leipzig. Many young men lost their lives, others became disillusioned
with the French Emperor, nonetheless, he gave them a chance for a better future
and a new hope that filled their youthful hearts and discouraged them from participating in rampant revelry.
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Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

PRZYPADKOWE KRWAWE ZDARZENIE1
POWSTANIA LISTOPADOWEGO
 BITWA POD LIWEM 1415 KWIETNIA 1831 ROKU
Bitwy pod Liwem stoczone 9 i 10 IV 1831 roku2 stanowi³y jedynie preludium bardzo krwawego i zaciek³ego starcia miêdzy wojskami polskimi i rosyjskimi, które rozegra³o siê 14 i 15 IV. Obydwie strony zaanga¿owa³y w nim
ponad 17 tysiêcy ¿o³nierzy i oko³o 30 dzia³3.
Na pocz¹tku drugiej dekady kwietnia w wojnie polsko-rosyjskiej na
g³ównym teatrze dzia³añ powsta³a ciekawa sytuacja. Armia polska dowodzona przez gen. Jana Skrzyneckiego (46 tys. ¿o³nierzy i 120 dzia³) operacj¹
igañsk¹, wymierzon¹ w wojska rosyjskie broni¹ce Siedlec, zakoñczy³a zwyciêskie dzia³ania zaczepne w rejonie szosy brzeskiej. Przysporzy³a ona armii
rosyjskiej sporych strat, ale  co najwa¿niejsze  odwiod³a feldmarsza³ka
Iwana Dybicza od przeprawy przez Wis³ê. Po raz drugi w ci¹gu 3 miesiêcy
wojny Polacy zatrzymali rosyjsk¹ ofensywê na Warszawê4. G³ówna armia
Dybicza (75,5 tys. ¿o³nierzy i 254 dzia³a) wycofa³a siê znad Wis³y i Wieprza
do £ukowa i Siedlec. Bitwa o przeprawê liwsk¹ by³a konsekwencj¹ tych
1 Tymi s³owami okreli³ bitwê pod Liwem Joachim Lelewel, Pamiêtniki z roku 18301831,
Warszawa 1924, s. 103.
2 T. Strze¿ek, Zapomniane bitwy powstania listopadowego. Zmagania o przeprawê
pod Liwem w lutym i pierwszej dekadzie kwietnia 1831 roku, Echa Przesz³oci 2010, t. 11,
s. 173193. Na stronie 174 znajduje siê szkic ukazuj¹cy rejon walk miêdzy szos¹ brzesk¹
(WarszawaSiedlceBrzeæ) a Wêgrowem i Soko³owem Podlaskim.
3 W tekcie i przypisach u¿yto nastêpuj¹cych skrótów: blak  bateria lekka artylerii
konnej, dp  dywizja piechoty, pj  pu³k jazdy, psk  pu³k strzelców konnych; psp  pu³k
strzelców pieszych, pu³  pu³k u³anów. Wystêpuj¹cy w tekcie polski pu³k u³anów wraz
z tatarskim, wo³yñskim i litewskim wchodzi³ w sk³ad armii rosyjskiej.
4 T. Strze¿ek, Polska ofensywa wiosenna w 1831 roku. Zaprzepaszczona szansa powstania
listopadowego, Owiêcim 2011, s. 289308.
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wydarzeñ. Gen. Jan Nepomucen Umiñski, dowódca korpusu operuj¹cego na
lewym skrzydle g³ównej armii polskiej (8,2 tys. ¿o³nierzy i 1214 dzia³),
realizuj¹c rozkazy polskiego dowództwa ruszy³ na wschód od Liwa i opanowa³ Soko³ów Podlaski5. W tym czasie g³ówna armia polska wykonywa³a ruch
w przeciwn¹ stronê i cofa³a siê za rzekê Kostrzyñ. W lad za ni¹ pod¹¿y³
oddzia³ gen. Tomasza £ubieñskiego (ok. 8 tys. ¿o³nierzy i 18 dzia³). Opuci³
on pozycje pod Iganiami na szosie brzeskiej pod Siedlcami i zaj¹³ wieczorem
z 11 na 12 IV Bojmie (ok. 20 km na zach. od Siedlec)6. Umiñski co prawda
12 IV pospiesznie cofn¹³ siê pod Wêgrów i Liw7, ale jego obecnoæ w Soko³owie zosta³a dostrze¿ona przez Rosjan i wywo³a³a ich ostr¹ reakcjê.
Polski oddzia³ docieraj¹c do Soko³owa wbi³ klin miêdzy dwa zgrupowania
armii rosyjskiej operuj¹ce w Królestwie Polskim. Jedno tworzy³a g³ówna
armia mozolnie gromadz¹ca siê w rejonie Siedlec8, a drugie  oddzia³y w. ks.
Micha³a rozlokowane miêdzy Narwi¹ a Bugiem9. Z Soko³owa Polacy mogli
sparali¿owaæ rosyjskie linie komunikacyjne biegn¹ce z Bia³egostoku starym
traktem litewskim i jego odnogami10, a tak¿e ruszyæ przez Bia³ystok na
Litwê, aby wspomóc powstañców11.
5 Biblioteka Zak³adu Narodowego im. Ossoliñskich we Wroc³awiu, mf 89b, nr 407;
mf 89d, nr 1050; T. Strze¿ek, Dzia³ania korpusu gen. Umiñskiego nad Narwi¹ i jego udzia³
w polskiej ofensywie na szosie brzeskiej w marcu i kwietniu 1831 r., Studia i Materia³y do
Historii Wojskowoci 1993, t. 35, s. 129130; D. Ch³apowski, Pamiêtniki, cz. 2, Poznañ 1899,
s. 42; A. K. Puzyrewski, Wojna polsko-ruska 1831 roku, Warszawa 1899, s. 38.
6 Naczelny wódz armii polskiej gen. Jan Skrzynecki wysy³aj¹c Umiñskiego do Soko³owa
nie zdawa³ sobie sprawy z faktu, i¿ g³ówna armia rosyjska zmierza³a od po³udnia do Siedlec
(spodziewa³ siê, i¿ by³a na zachód od £ukowa). W zwi¹zku z tym cofn¹³ g³ówn¹ armiê polsk¹,
a nad rzek¹ Muchawk¹ i Liwcem zostawi³ wysuniête na wschód oddzia³y Umiñskiego i £ubieñskiego, przy czym komendê nad tym zgrupowaniem powierzy³ Umiñskiemu. On te¿ mia³ nadzorowaæ operacje przeciwko Siedlcom i broni¹cemu miasta korpusowi gen. Grigorija Rosena.Jeszcze 12 kwietnia Umiñski myla³ o wspólnej z £ubieñskim operacji przeciwko Rosenowi nie
zdaj¹c sobie zupe³nie sprawy z koncentracji g³ównej armii rosyjskiej pod Siedlcami i rych³ego
odwrotu £ubieñskiego. Oss., mf 89b, nr 293; mf 89d, nr 1050; ród³a do dziejów wojny polskorosyjskiej 18301831, t. 2, Warszawa 1931, s. 137, 149150; Strze¿ek, Polska ofensywa ,
s. 272273.
7 Oss., mf 89b, nr 293; mf 89d, nr 1050.
8 Pod Siedlcami (ok. 45,5 tys. ¿o³nierzy i 124 dzia³a). Od zachodu awangardy  gen.
P. Pahlena 2. pod Jagodnem i Minogosami na szosie brzeskiej (ok. 7,2 tys. ¿o³nierzy i min.
31 dzia³) i gen. K. Mandersterna pod Skórcem (na p³d. od szosy brzeskiej) licz¹ca ok. 5 tys.
¿o³nierzy i 5 dzia³. Dodatkowe 17,6 tys. i 93 dzia³a w Radzyniu, £ukowie, Kocku, Zbuczynie,
Radory¿u i Ró¿y.
9 Oko³o 30 tys. ¿o³nierzy z 80 dzia³ami. Zasadniczy trzon stanowi³ korpus gwardii.
10 Opis traktu patrz T. Strze¿ek, Zapomniane..., s. 173174, przypis 3.
11 O marszu na Litwê i przerwaniu rosyjskich komunikacji Umiñski nie myla³, mimo ¿e
sugerowa³ mu to gen. Ignacy Pr¹dzyñski kwatermistrz generalny wojska polskiego (jak zwykle
mia³ to w zwyczaju czyniæ), aby postawiæ bardzo ostro¿nego Skrzyneckiego przed faktem dokonanym. Archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, rkps 19067, Izloenie voennych
dejstvij protiv polskich mjatenikov soverennych pod predvoditelstvom general-feldmarala
grafa Dybièa Zabalkanskogo v pervoj polovine 1831 goda, Varava 1834, s. 494; Biblioteka
Uniwersytetu Warszawskiego (dalej BUW), rkps 570, vol. 1, k. 15; Oss., mf 89b, nr 293; mf 89d,
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Dybicz po kilku dniach niepewnoci utrzyma³ kontrolê nad Siedlcami
i nie dopuci³ do ca³kowitej zag³ady wojsk Rosena. Wobec fiaska ataku na
Siedlce od zachodu i po³udnia Polacy mogli podj¹æ próbê opanowania miasta
od pó³nocy. Rosen zdawa³ sobie z tego sprawê, dlatego te¿ jeszcze 11 IV
skierowa³ brygadê piechoty do Chodowa (ok. 5 km na p³n. zach. od Siedlec
z przepraw¹ przez Liwiec). 12 IV Dybicz zamierza³ wzmocniæ os³onê na tym
kierunku 2 pu³kami regularnej kawalerii i pu³kiem kozaków12, ale wkrótce
do tego zadania musia³ wydzieliæ znacznie wiêksze si³y. Zdopingowa³a go do
dzia³ania informacja, jak¹ odebra³ 12 IV. Okaza³o siê, ¿e oddzia³ polski, co
prawda niedu¿y, ale z³o¿ony z piechoty i kawalerii zaj¹³ Soko³ów. Nie móg³
sobie pozwoliæ na zignorowanie tego faktu. Jego g³ównej armii grozi³o odciêcie od pó³nocnego zgrupowania wojsk i od podstawy operacyjnej na Litwie13.
Wydzieli³ z armii oddzia³ z³o¿ony z trzech rodzajów wojsk, którego trzon
tworzy³a 1. dywizja grenadierów (9 ½ batalionu, 7782 bagnety) z 16 dzia³ami.
Kawaleriê reprezentowa³a zbieranina 1328 szabel (11 szwadronów) z ró¿nych
pu³ków u³añskich (4 z polskiego i 2 z tatarskiego) i strzelców konnych
(2 z tyraspolskiego i 3 z arzamaskiego), które ju¿ odebra³y srogie ciêgi od
Polaków w trakcie ofensywy wiosennej, oraz pó³ sotni kozaków z pu³ku atamañskiego14. Dybicz by³ pewny, ¿e tak silne zgrupowanie, nieobci¹¿one nadmiernie artyleri¹ i taborami, id¹c szybko na pó³noc przez Chodów i Sucho¿ebry, odzyska Soko³ów, rozbije oddzia³ polski, oczyci z przeciwnika ca³y
obszar miêdzy Liwcem, Bugiem a szos¹ brzesk¹, a nastêpnie uda siê do
Wêgrowa, gdzie odebraæ mia³ nowe rozkazy15. Za oddzia³emDybicz wys³a³
liczne tabory, które nie mog³y ruszyæ z Siedlec na Granne z powodu obecnoci
Polaków w Wêgrowie i Soko³owie16. Na dowódcê tej wyprawy Dybicz wybra³
gen. Paw³a A. Ugriumowa, ale doda³ mu bardzo utalentowanych i sprawnych
oficerów w postaci gen. Karpa K. Fäsiego (szef sztabu oddzia³u) i fligeladiutanta p³k. Jellidifora A. Zurowa (dowódca kawalerii). W sztabie oddzia³u
znaleli siê tak¿e odwa¿ny i zrêczny kpt. sztabu generalnego Julij W. linr 1048; ród³a, t. 2, s. 137, 145, 149; K. Krasicki, Wspomnienia z roku 1831 a osobliwie
z czasów wyprawa Ch³apowskiego na Litwê, w: Zbiór pamiêtników do historii powstania polskiego z roku 18301831, Lwów 1882, s. 415; J. Jaszowski, Pamiêtniki dowódcy rakietników konnych, Warszawa 1968, s. 170; Sz. Konarski, Dziennik z lat 18311834, Wroc³aw 1973, s. 11;
Strze¿ek, Dzia³ania..., s. 129130.
12 AMWP, rkps 19067, s. 494, 500.
13 AMWP, rkps 19067, s. 500; I. Dybiè, Sekretnyja donesenija o pochode w Polse 1831 g.,
w: Otzyvy i mnenija vojenno-naèalnikov o polskoj vojne 1831 g., Sankpeterburg 1867, s. 175;
ród³a, t. 2. s. 151, 153, 168, 177; F. Smit, Istorija polskogo vozstanija i vojny 18301831 godov,
t. 2, S. Peterburg 1863, s. 85; L. Mieros³awski, Powstanie narodu polskiego w roku 18301831,
t. 1, Pary¿ 1845, s. 576.
14 AMWP, rkps 19067, s. 500. A. Puzyrevskij, Polsko-russkaja vojna, 1831 goda, S. Peterburg 1890, s. 2324. 1. dywizjê grenadierów tworzy³y pu³ki cesarza austriackiego, króla pruskiego, nastêpcy tronu pruskiego, 1. i 2. karabinierów. Wród 16 dzia³ by³o 8 pozycyjnych
pieszych i 4 lekkie piesze oraz 4 lekkie konne.
15 AMWP, rkps 19067, s. 501; Dybiè, op. cit., s. 176.
16 W Grannem by³a przeprawa przez Bug. Od niej stary trakt litewski bieg³ na Bia³ystok.
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wicki oraz adiutant Dybicza sztabskapitan Lwow z gwardyjskiego sztabu
generalnego, który mia³ o¿ywiaæ grenadierów i zmuszaæ do popiechu17.
Wybór Ugriumowa na dowódcê by³ niefortunny, ale Dybicz nie móg³
post¹piæ inaczej, przestrzegaj¹c panuj¹cej w armii rosyjskiej zasady starszeñstwa. Nie by³ to dowódca zdolny do samodzielnego prowadzenia dzia³añ bojowych. Brakowa³o mu elastycznoci i umiejêtnoci szybkiego dostosowania siê
i reakcji na zmieniaj¹c¹ siê sytuacjê. By³ przyzwyczajony dzia³aæ metodycznie punkt po punkcie, a do tego by³ do bólu  do koci przesi¹kniêty
ostro¿noci¹ i pedantycznoci¹ (zw³aszcza przy wydawaniu rozkazów). Tak
jak wiêkszoæ wy¿szych dowódców rosyjskich, po sukcesach Polaków odniesionych w pierwszej dekadzie kwietnia 1831 r. obawia³ siê walczyæ z nimi18.

las
³¹ka

krzaki
podmok³a
³¹ka
Szkic 1. Linia Liwca miêdzy Wêgrowem a Wyszkowem.
Przeprawa liwska znajduje siê w po³owie drogi miêdzy Liwem a Wêgrowem.
ród³o: Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, Warszawa 1839 (gen. mjr. Richtera), kolumna V,
sekcja IV.
17 AMWP, rkps 19067, s. 501; N. D. Neelov, Vospominanija o polskoj vojne 1831 goda,
S. Peterburg 1878, s. 148. Lwow by³ odwa¿nym oficerem, ale jego zewnêtrzna prezencja i g³os
nie wiadczy³y o tym: Mia³ wygl¹d m³odego ch³opca i g³os cienki i piskliwy. Zna³ przeprawê
liwsk¹, gdy¿ uczestniczy³ w walkach o kontrolê nad ni¹ 13 lutego 1831 r. (odniós³ ranê); Smit,
op. cit., s. 88.
18 Oèerki istorii S. Peterburgskago grenaderskago Korolja Fridricha Vilgelma IIIgo polka
17261880, S.Peterburg 1881, s. 341342; Puzyrewski, op. cit., s. 181.
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Umiñski by³ przeciwieñstwem rosyjskiego dowódcy. Niezwykle energiczny, chêtny do dzia³ania. Zdoby³ dowiadczenie w dowodzeniu du¿ymi zwi¹zkami taktycznymi, ale g³ównie kawalerii. Nie zna³ dostatecznie zasad u¿ycia
w boju piechoty i artylerii oraz korelacji ich dzia³añ z kawaleri¹. Gwa³towny
charakter powodowa³, ¿e w trakcie walki u Umiñskiego podj¹æ myl i wykonaæ by³o dzie³em jednej chwili. Nadawa³ siê najlepiej na dowódcê awangardy
zw³aszcza w dzia³aniach pocigowych. Docenia³ rolê i znaczenie wojny podjazdowej. Doskonale j¹ prowadzi³.Obrona pozycji nie by³a jego domen¹.
Ostroci¹ i surowoci¹ nie przysparza³ sobie zwolenników. Zalicza³ siê do
grona wy¿szych dowódców, którzy popierali powstanie19.
Od po³udnia 12 IV korpus Umiñskiego zajmowa³ pozycje w rejonie Liwa
i Wêgrowa. ¯o³nierze wypoczywali po wyczerpuj¹cym marszu z Soko³owa.
Cudowny wieczór z 12 na 13 IV urozmaica³a muzyka. Orkiestra 1. pu³ku
u³anów gra³a pod kwater¹ Umiñskiego w Liwie. Z pewnoci¹ mi³y nastrój
psu³ fakt, ¿e 11 IV sp³on¹³ dwór miasta, który zajmowa³ Umiñski i jego
sztab. Oficerowie stracili konie i ekwipunek o wartoci kilkunastu tysiêcy
z³otych20.
Umiñski nie spodziewa³ siê ataku Rosjan. Nie przygotowa³ przeprawy
liwskiej do obrony. Odes³a³ nawet czêæ oddzia³ów, które przej¹³ wraz z komend¹ gen. Walentego Andrychiewicza21. Patrole kawalerii dochodzi³y
wzd³u¿ lewego brzegu Liwca do posterunków gen. £ubieñskiego rozlokowanych wzd³u¿ rzeki Kostrzyñ na po³udnie od Wyszkowa (w Polkowie Daæbogach, Suchej, S³uchocinie)22. Od wschodu bezpieczeñstwa korpusu strzeg³a
kawaleria. Na prawym brzegu Liwca o æwieræ milki (od 900 m do 2 km) od
rzeki w obozie stacjonowa³a brygada kawalerii gen. Dezyderego Ch³apowskiego (3. psk i 1. pj lubelskiej) wystawiaj¹ca placówki i czaty. Po pó³nocy
wysy³a³a 2 patrole trzyosobowe w kierunku Soko³owa i Mokobód23.
13 IV spokojny byt korpusu zosta³ zak³ócony. Du¿a aktywnoæ wojsk
rosyjskich wzd³u¿ Kostrzynia sk³oni³a Umiñskiego do rozci¹gniêcia na po³udnie linii dozoru. Pododdzia³y pu³ku jazdy augustowskiej obsadzi³y posterunki
wzd³u¿ Liwca od Liwa do folwarku Ziomaki (na p³d. od Wyszkowa) nawi¹zuj¹c
wiê z posterunkami wystawionymi wzd³u¿ Kostrzynia przez £ubieñskiego
(najdalej wysuniêty na pó³noc znajdowa³ siê Polkowie Daæbogach ok. 2 km na
19 M. Klimecki, Uwagi Tomasza Potockiego o genera³ach powstania listopadowego, Studia
i Materia³y do Historii Wojskowoci 1986, t. 29, s. 322; T. Strze¿ek, Kawaleria Królestwa
Polskiego w powstaniu listopadowym. Mobilizacja i podstawy funkcjonowania w wojnie, Olsztyn
2010, s. 381, 387389.
20 Biblioteka Muzeum Historycznego m. Warszawy (dalej BMHmW), rkps 81, E. Wróblewski, Dziennik od dnia 29 listopada 1830 roku; Oss., mf 89d, nr 1047; L. Drewnicki, Za
moich czasów, Warszawa 1971, s. 172.
21 Pó³ batalionu grenadierów wróci³o do £ubieñskiego, a 2 szwadrony 2. j. Mazurów
do³¹czy³y do pu³ku.
22 Biblioteka PAN w Kórniku (dalej BK), rkps 1548, k. 126; BUW, rkps 570, k. 15; Oss.,
mf 89d, nr 1050; Konarski, op. cit., s. 11.
23 Ch³apowski, op. cit., s. 39.
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p³d. wsch. od Wyszkowa)24. Umiñski rozes³a³ dodatkowo patrole kawalerii
wzd³u¿ Liwca i Kostrzynia. Jeden z nich dotar³ na wysokoæ Proszewa (ok. 5 km
na p³d. od Wyszkowa), gdzie dostrzeg³ obóz wojsk nieprzyjacielskich25.
Z kolei szwadron 1. pu³ku u³anów id¹cy prawym brzegiem Liwca w rejonie
Mokobód natkn¹³ siê na awangardê Ugriumowa i mia³ z ni¹ drobn¹ utarczkê. Umiñski towarzyszy³ u³anom, ale jedyne co dostrzeg³ to liczn¹ kawaleriê
rosyjsk¹. Nie wzbudzi³o to jego podejrzeñ. Wróci³ do Liwa i w celu zabezpieczenia przeprawy przed atakiem jazdy rosyjskiej nakaza³ budowê szañca
przedmostowego na prawym brzegu Liwca26.
Po walkach stoczonych miêdzy 9 a 10 IV Umiñski pozna³ walory i wady
pozycji. Niewielka wyspa poros³a krzewami rozdziela³a Liwiec na dwa koryta
przy czym g³ówny nurt op³ywa³ wyspê od wschodu. Komunikacjê miêdzy
brzegami zapewnia³y dwa mosty ³¹cz¹ce d³ug¹ trzystumetrow¹ drewnian¹
i w¹sk¹ groblê, która przecina³a dolinê rzeczn¹ z rozleg³ymi ³¹kami. Na
brzegu zachodnim tu¿ przy starym trakcie, od pó³nocy, wznosi³y siê wzgórza,
z których widoczny by³ prawy (wschodni) brzeg Liwca i przedpole przeprawy27. Szaniec budowano28 na prawym brzegu u wjazdu na groblê przy spalonej karczmie na drodze od Wêgrowa. Mia³ formê redanu29. Prace przy nim
prowadzi³a miejscowa ludnoæ zapewne pod kierunkiem mjr. kwatermistrzostwa Józefa Brezy30. Prawdopodobnie wzniesiono tak¿e szañce na lewym
brzegu Liwca. To tak¿e by³y redany (strza³czany), ale mniejsze. Planowano
rozlokowaæ w nich dzia³a. Mia³y one swoim ogniem os³aniaæ szosê i wyspê31.
Teren rozci¹gaj¹cy siê na wschód od szañca przedmostowego by³ odkryty,
co mog³o u³atwiæ jego obronê. Od pó³nocnego wschodu (od Wêgrowa) bieg³ ku
niemu stary trakt litewski, a od po³udniowego wschodu droga lokalna (³¹czy³a przeprawê z drog¹ z Jarnic do Wêgrowa). Drogi te od szañca rozchodzi³y
siê wachlarzowato na wschód. Po³udniowy bok tak powsta³ego trójk¹ta wyznacza³ du¿y kompleks zaroli, który dochodzi³ a¿ do grobli. Pó³nocny bok
wytycza³ stary trakt litewski, który przylega³ prawie do Liwca, gdy¿ dolina
rzeczna w tym miejscu by³a bardzo w¹ska. Polskie dzia³a rozmieszczone
wzd³u¿ lewego brzegu rzeki oraz na wyspie mog³y skutecznie raziæ przeciwnika, zbli¿aj¹cego siê do szañca przedmostowego od strony Wêgrowa. Gorzej by³o z przedpolem czo³a szañca. Tworzy³a je rozleg³a ³¹ka, rozci¹gaj¹ca
siê miêdzy starym traktem litewskim od pó³nocy a drog¹ lokaln¹ i kom24

BK, rkps 1548, k. 126; Oss., mf 89b, nr 512, nr 516; mf 89c, nr 721; ród³a, t. 2, s. 149.
BK, 1548, k. 131; Oss., mf 89b, nr 512, nr 516; mf 89c, nr 721.
26 BMHmW, rkps 81; Oss., mf 89b, nr 293; Jaszowski, op. cit., s. 170.
27 Dok³adny plan terenu patrz Strze¿ek, Zapomniane..., s. 177.
28 W³aciwie odbudowywano go w miejscu, gdzie 78 IV wzniesiono szaniec z rozkazu gen.
Andrychiewicza. Patrz Strze¿ek, Zapomniane..., s. 184.
29 Ibidem, s. 184185.
30 J. Lewiñski, Pamiêtniki z 1831 roku, Poznañ 1895, s. 33, autor pisa³ o mjr. korpusu
in¿ynierów Wysockim.
31 Patelski, op. cit., s. 139; R. Spazier, Historia powstania narodu polskiego w roku 1830
i 1831, t. 2, Pary¿ 1833, s. 141.
25
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pleksem zaroli od po³udnia. Mog³y j¹ ostrzelaæ tylko dzia³a i piechota rozmieszczona w szañcu. Teren wokó³szañca by³ suchy i urozmaica³y go niewielkie piaszczyste wzgórza (jedno z nich znajdowa³o siê nawet bardzo blisko
brzegu Liwca).
Pomimo przygotowañ do obrony Umiñski nie spodziewa³ siê ataku rosyjskiego. Dzieñ 13 IV dla wiêkszoci ¿o³nierzy korpusu min¹³ spokojnie. Na
noc do budowanego pospiesznie szañca Umiñski skierowa³ 3. batalion
1. pu³ku strzelców pieszych mjr. Konstantego Chlewskiego z 2 lub 4 armatami 3-funtowymi. Reszta korpusu odpoczywa³a na lewym brzegu. Szymon
Konarski odnotowa³ w dzienniku, ¿e prócz ...W³oszki i muzyki wieczorem
graj¹cej przed Umiñskim nic do spêdzenia czasu nie mielimy32. Polacy nie
zdawali sobie sprawy, ¿e nadchodzi³ przeciwnik, z którym trzeba by³o siê
liczyæ.
Ugriumow opuci³ Siedlce 13 IV rano, ale wbrew rozkazom Dybicza nie
za bardzo siê spieszy³ w marszu do Soko³owa33. Nie wiedzia³, gdzie znajdzie
Polaków34, dlatego te¿ wys³a³ dwa niedu¿e oddzia³y na Soko³ów i Wêgrów.
Rozpoznaniem na Soko³ów dowodzi³ kpt. Lwow. Za nim posuwa³a siê stra¿
przednia oddzia³u, która dotar³a do Sucho¿ebr (ok. 16 km na p³d. od Soko³owa). Piechota korpusu zatrzyma³a siê w Chodowie, gdzie stacjonowa³ wo³yñski pu³k u³anów. Ugriumow gotowy by³ maszerowaæ zarówno na Soko³ów
przez Sucho¿ebry, jak i na Wêgrów przez Mokobody35. Jeszcze 13 IV rozwia³y
siê jego w¹tpliwoci. Otrzyma³ dok³adne informacje o polskich oddzia³ach.
Wiedzia³, ¿e Umiñski 11 IV by³ w Soko³owie z oddzia³em licz¹cym 1,5 tys.
¿o³nierzy i 4 dzia³a, a tak¿e i to, ¿e cofn¹³ siê ju¿ za Liwiec. Miejscowa
ludnoæ szacowa³a si³ê korpusu polskiego na 8 tysiêcy ¿o³nierzy i 12 dzia³.
Umiñski budowa³ szaniec przedmostowy przy przeprawie, a mosty przygotowywa³ do spalenia36. Ugriumowa te informacje zaskoczy³y. Nic nie wiedzia³
o sk³adzie polskiego oddzia³u (np. czy tworzy³y go nowe czy stare formacje
powstañcze, lepiej wyszkolone i uzbrojone). Uzna³, ¿e w tej sytuacji marsz do
32 Konarski, op. cit., s. 12. Obecnoæ kobiety w otoczeniu Umiñskiego nie budzi³a entuzjazmu ¿o³nierzy (Biblioteka Publiczna m. Warszawy, rkps 1569, k. 53, szemrali na to wszyscy).
33 Przedni¹ stra¿ pod dowództwem p³k. Zurowa tworzy³y 2 szwadrony tyraspolskiego psk,
4 szwadrony polskiego pu³ i 4 dzia³a artylerii konnej. G³ówne zgrupowanie tworzy³a dywizja
grenadierów z 8 dzia³ami pozycyjnymi. Pochód zamyka³a stra¿ tylna z³o¿ona z 3 szwadronów
arzamaskiego psk i 4 dzia³ lekkich artylerii pieszej. 2 szwadrony tyraspolskiego psk by³y
w Sucho¿ebrach.
34 Rosyjscy historycy (Smitt i Puzyrewski) zarzucaj¹ Ugriumowowi nadmiern¹ ostro¿noæ
w dzia³aniach. Uwa¿aj¹, ¿e dysponuj¹c znacznymi si³ami powinien od razu maszerowaæ na
Wêgrów nie obawiaj¹c siê starcia z Umiñskim. Smit, op. cit., s. 86; Puzyrewski, op. cit., s. 181.
35 Doniesienie Jen.  porucznika Ugriumow do G³ównodowodz¹cego czynn¹ armij¹ o dzia³aniach wojsk pozostaj¹cych pod jego dowództwem 2 i 3 kwietnia, Tygodnik Petersburski,
nr 29, 17/29 kwietnia 1831, s. 205 [dalej Ugriumow, Doniesienie].
36 AMWP, rkps 19067, s. 545; Dybiè, op. cit., s. 175; Smit, op. cit., s. 8687; Puzyrewski,
op. cit., s. 181. Ugiumow twierdzi³ po bitwie, ¿e Umiñski mia³ 14 batalionów, 4 pu³ki kawalerii
z 14 dzia³ami. Dybicz w licie do cara z 14 IV pisa³, ¿e dzieñ wczeniej odebra³ wiadomoæ
o ruchu oddzia³u polskiego w stronê Wêgrowa i Soko³owa licz¹cego 45 tys. ¿o³nierzy.
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Soko³owa by³ bezzasadny, tak jak w ogóle rozkazy, jakie otrzyma³ od Dybicza
12 IV. Skierowa³ wiêc swoje oddzia³y do Mokobód (15 km na p³d. od Wêgrowa). Do Soko³owa uda³y siê 2 szwadrony tyraspolskiego psk, aby wzmocniæ
oddzia³ kpt. Lwowa (14 IV mia³ ruszyæ na Wêgrów, aby os³oniæ Ugriumowa
od pó³nocy i wschodu). Id¹ca na czele g³ównych si³ rosyjskich kawaleria
13 IV star³a siê po raz pierwszy z oddzia³ami Umiñskiego, a dok³adniej ze
szwadronem 1. pu³ku u³anów. Dwa plutony polskich u³anów, w asekuracji
pó³szwadronu, spêdzi³y rosyjsk¹ placówkê, ale pospiesznie wycofa³y siê, gdy
ujrza³y przed sob¹ liczn¹ jazdê rosyjsk¹, która wysz³a z lasu za Mokobodami.
W raporcie Ugriumowa drobna w sumie utarczka uros³a do rangi starcia
kawalerii, w którym polska kawaleria (4 szwadrony!) z Mokobód, Wyszkowa,
Mêczyna (ok. 3,5 km na p³n. zach. od Mokobód) i okolicznych wsi zebra³a
siê i próbowa³a zaatakowaæ rosyjski oddzia³. Ugriumow stara³ siê podobno
wci¹gn¹æ Polaków w zasadzkê, ale zamiar siê nie powiód³. Powstañcza kawaleria wycofa³a siê na Wyszków. ciga³y j¹ do Mêczyna 2 szwadrony tatarskiego pu³ku u³anów. Ugriumow zakaza³ swojej kawalerii przekraczaæ liniê tej
wsi do czasu nadejcia piechoty. Zjawi³a siê ona w Mokobodach dopiero
o godz. 18. Zapadaj¹cy zmrok Ugriumow wykorzysta³ jako pretekst do
wstrzymania dzia³añ. Argumentowa³, ¿e pod Wêgrowem stawi³by siê wieczorem (oko³o godz. 10) co uniemo¿liwi³oby rozpoczêcie walki. Z Mokobód powysy³a³ tylko silne patrole, które dotar³y do Wyszkowa i Smolak (ok. 6 km na
wsch. od Wyszkowa). Potwierdzi³y odwrót Polaków do Wêgrowa. Awangarda
oddzia³u zajê³a Mêczyn37.
Przyczyna postoju wojsk rosyjskich w Mokobodach wynika³a z postawy
samego Ugriumowa. Nie wiedzia³ czy ma iæ na Wêgrów, aby zmierzyæ siê
z Umiñskim, gdy¿ sam Dybicz wydaj¹c rozkaz nie przewidzia³ tego, ¿e polskie oddzia³y wycofaj¹ siê dobrowolnie do Wêgrowa i za Liwiec. Czeka³ wiêc
na jasne wytyczne38. Odebra³ je 14 IV o 4 rano. Dybicz nakaza³ atakowaæ
i odrzuciæ Polaków za Liwiec, nie pozwoliæ im na utrzymanie przedmocia na
prawym brzegu, zniszczyæ wszelkie przeprawy na Liwcu, oczyszczaj¹c z przeciwnika ca³y obszar miêdzy Bugiem, Liwcem a szos¹ brzesk¹. Jednoczenie
Ugriumow mia³ przewieæ w miarê mo¿liwoci chorych z lazaretu w Wêgrowie do Drohiczyna39.
Znaczne oddalenie rosyjskiego oddzia³u od Siedlec rodzi³o obawê, ¿e Polacy tak aktywni i przedsiêbiorczy w ostatnich dniach  korzystaj¹c z brodów
na Kostrzyniu i Liwcu  wyjd¹ na ty³y Ugriumowa i przerw¹ mu komunikacje z g³ówn¹ armi¹ rosyjsk¹ pod Siedlcami. Zapobiec temu mia³ oddzia³ gen.
Jacoba Sieversa wydzielony z awangardy gen. Pahlena 2. (sta³ w Jagodnem
37 AMWP, rkps 19067, s. 545546; Biblioteka Narodowa, Biblioteka Ordynacji Zamoyskich
(dalej BN BOZ), rkps 1812/1, k. 165; BMHmW, rkps 81; Oss., mf 89b, nr 293; Ugriumow,
Doniesienie, s. 205206.
38 AMWP, rkps 19067, s. 545.
39 AMWP, rkps 19067, s. 546; Ugriumow, Doniesienie, s. 206; Dybiè, op. cit., s. 176.
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na szosie brzeskiej naprzeciw oddzia³u gen. £ubieñskiego)40. Tworzy³ go paw³ogradzki pu³k huzarów (851 szabel), oddzia³ kozaków, co najmniej 1 batalion
jegrów i 4 dzia³a artylerii konnej. Oddzia³ ten skierowano w stronê Wyszkowa i zlecono mu wspó³pracê z Ugriumowem41. Nastêpstwem tej decyzji by³
bój w pobli¿u miejscowoci Sucha (ok. 5 km na p³d. od Wyszkowa), który
poprzedzi³ zmagania o przeprawê liwsk¹42.
Gen. £ubieñski z g³ównymi si³ami swojego korpusu (6,5 tys. ¿o³nierzy
i 18 dzia³) tkwi³ w Bojmiu. Mniejsze komendy rozlokowa³ wzd³u¿ Kostrzynia43. Prawdopodobnie wieczorem z 13 na 14 IV wzmocni³ posterunki
w S³uchocinie (ok. 8,5 km na p³d. od Wyszkowa) i Suchej umieszczaj¹c w nich
po batalionie grenadierów44. W sam¹ porê, gdy¿ rano naprzeciw Suchej we
wsi Kopcie pojawi³ siê oddzia³ gen. Sieversa. Oko³o godz. 5 z marszu przeprawi³ siê przez Kostrzyñ i usadowi³ na lewym brzegu. Opór stawi³ mu
1. batalion pu³ku grenadierów mjr. Ignacego Serkowskiego i 2 szwadrony
6. pu³ku u³anów p³k. E. Wo³³owicza. Huzarzy rosyjscy przekroczyli rzekê
w bród poni¿ej Suchej (Polacy s¹dzili, ¿e 2 pu³ki) i usi³owali wyjæ na ty³y
polskich grenadierów, od czo³a ra¿onych pociskami artylerii (wg Polaków
 3 dzia³) i rzêsistym ogniem piechoty. Jegrzy rosyjscy zdo³ali wyprzeæ
grenadierów z Suchej, ale ci nie odpucili. Major Serkowski za wsi¹ sformowa³ batalion w cztery kolumny dywizjonowe i odstraszy³ swoj¹ nieustraszon¹ postaw¹ natarczywoæ jazdy. Tyralierzy batalionu walczyliwe wsi
i zrêcznie kierowanym ogniem razili nieprzyjaciela. Sievers nie zdoby³ siê
na bardziej zdecydowane dzia³ania, tak jak i polscy dowódcy obawiaj¹cy siê,
¿e Rosjanie dysponowali znaczn¹ przewag¹. Sytuacja nie zmieni³a siê z chwil¹ przybycia spod S³uchocina 4. batalionu grenadierów kpt. Aleksandra Roguskiego. Zmierzaj¹c na pomoc wydzieli³ prawdopodobnie oddzia³, który podj¹³ próbê obejcia lewego skrzyd³a Sieversa po uprzedniej przeprawie przez
Kostrzyñ pod Ga³kami (2 km na p³d. od Suchej). Rosjanie twierdzili, ¿e
atakowa³ ich na tym kierunku batalion polskiej piechoty. Ostatecznie ze
rzekê wypar³y go 3 roty jegrów wspierane przez 2 dzia³a artylerii konnej.
40

Pahlen 2. w Jagodnem posiada³ 3 tys. piechoty i kawalerii z 12 dzia³ami, a w Mingosach (3 km na wsch. od Jagodnego) 3,8 tys. piechoty i kawalerii z 15 dzia³ami. Posterunki
wzd³u¿ Kostrzynia wystawi³ pu³k kozacki. Pod Skórcem, na po³udnie od szosy brzeskiej (16 km
na p³d. wsch. od Bojmia), znajdowa³ siê oddzia³ rosyjski licz¹cy blisko 5 tys. ¿o³nierzy z 6
dzia³ami.
41 AMWP, rkps 19067, s. 546; Puzyrewski, op. cit., s. 183.
42 Sucha stanowi³a wra¿liwy punkt polskiej obrony na linii rzeki Kostrzyñ. Dok³adnie
o godz. 7 rano 14 IV szef sztabu armii polskiej gen. Wojciech Chrzanowski zwraca³ uwagê
£ubieñskiemu na sposób obrony tej pozycji. BK, rkps 1548, k. 135; ród³a, t. 2, s. 158.
43 W S³uchocinie kompaniê piechoty, miêdzy S³uchocinem a Such¹ batalion grenadierów,
miêdzy Such¹ a Jab³onn¹ batalion 2. ppl i 2 dzia³a 2. blak, w Suchej szwadron i 2 kompanie
piechoty, a w Polkowie Daæbogach szwadron. Na po³udnie od szosy brzeskiej wzd³u¿ Kostrzynia
w Oleksinie mia³ pó³ batalionu piechoty. Mosty w S³uchocinie, Jagodnem (g³ówny na szosie
brzeskiej), Oleksinie i £êkach by³y zniszczone. Posterunkami rozlokowanymi wzd³u¿ Kostrzynia
dowodzi³ p³k E. Wo³³owicz.
44 BK, rkps 1548, k. 268.

172

Tomasz Strze¿ek

Polacy nie mieli dzia³ dlatego te¿ z relacji rosyjskiej wynika, ¿e stracili od
ognia artylerii blisko 100 ¿o³nierzy. Liczby tej nie potwierdzi³a strona polska.
Grenadierzy w boju pod Such¹ mieli straciæ jedynie 2 rannych i 3 kontuzjowanych ¿o³nierzy, co raczej wskazuje na to, ¿e starcie ograniczy³o siê do
bezproduktywnej strzelaniny z obu stron. Sievers prawdopodobnie na sam
widok ponad tysi¹ca ¿o³nierzy polskiej piechoty uzna³, ¿e dysponuje za ma³¹
liczb¹ piechurów, aby rozerwaæ ³añcuch os³onowy powstañców nad Kostrzyniem. Pahlen 2. skierowa³ mu na pomoc 24. dywizjê piechoty z VI korpusu
(ok. 3 tys. bagnetów), ale nie zdo³a³a ona dotrzeæ na miejsce walk na czas.
Ostatecznie Sievers zrezygnowa³ z marszu na Wyszków lewym brzegiem
Kostrzynia, t³umacz¹c siê brakiem piechoty. Twierdzi³, ¿e sama kawaleria
w terenie zalesionym na lewym brzegu niewiele mog³a zdzia³aæ45. Przez
resztê dnia Rosjanie koncentrowali na odcinku miêdzy szos¹ brzesk¹ a Such¹
coraz wiêksze si³y (prawdopodobnie nadci¹gnê³a 24. dp), wzbudzaj¹c niepokój £ubieñskiego o bezpieczeñstwo pozycji46.
Trudno wyt³umaczyæ, dlaczego odg³osy boju pod Such¹ (miêdzy godz. 5
a 7 rano) nie wzbudzi³y zaniepokojenia w oddalonym o oko³o 13 km na pó³noc
Liwie.W korpusie Umiñskiego nie spodziewano siê bitwy. Patrole nie wykry³y
przeciwnika. Umiñski podobno nadzorowa³ osobicie prace przy szañcu47.
Z wy¿szych dowódców jako pierwszy o zbli¿aniu siê Rosjan dowiedzia³ siê
gen. Ch³apowski. Z placówki rozlokowanej w pobli¿u wsi Szaruty (ok. 6 km
na p³d. wsch. od przeprawy liwskiej) nades³ano informacjê o pojawieniu siê
chmary kozaków na drodze z Mokobód i prawdopodobnie maszeruj¹cej za nimi
kolumnie kawalerii. Na razie nic nie wskazywa³o na to, ¿e nadchodzi³ silny
oddzia³ z³o¿ony z artylerii i piechoty (mg³a mog³a utrudniæ rozpoznanie przeciwnika), dlatego te¿ Ch³apowski nie zaalarmowa³ dowództwa korpusu. Kaza³ kie³znaæ konie w szwadronach brygady i osobicie uda³ siê do placówki48.
Na lewym brzegu Liwca w korpusie ¿ycie toczy³o siê normalnym tokiem.
Wydawa³o siê, ¿e dzieñ minie spokojnie. Oficerowie i ¿o³nierze gromadzili siê
wokó³ jad³odajni jakiego francuskiego ober¿ysty z Warszawy. Mi³¹ biesiadê
oko³o godz. 8.309 rano przerwa³y doniesienia o pojawieniu siê wojsk rosyjskich49 z dwóch stron, prawie jednoczenie. Z pó³nocy od Wêgrowa i z po³u45 AMWP, rkps 19067, s. 549; BK, rkps 1548, k. 268; ród³a, t. 2, s. 158, gen. Milberg
opisuj¹c walkê grenadierów w Suchej i S³uchocinie miêdzy godz. 5 a 7 rano nie wspomina³
o dzia³aniach zaczepnych strony polskiej. Stwierdzi³ natomiast, ¿e oddzia³y rosyjskie liczy³y
³¹cznie 6 batalionów piechoty, liczn¹ kawaleriê i 3 dzia³a. Rosjanie g³ównie strzelali z dzia³
i karabinów; Puzyrewski, op. cit., s. 183.
46 Oss., mf 89b, nr 518.
47 Oss., mf 89d, nr 1051, jeszcze o godz. 8 rano Umiñski pisa³ raport do gen. Pr¹dzyñskiego i nie wspomina³ w nim ani o pojawieniu siê Rosjan w rejonie przeprawy liwskiej, ani te¿
o odg³osach walki pod Such¹; J. N. Umiñski, Beleuchtung des Wertes. Geschichte des Polnischen
Aufstandes und Krieges, Berlin 1839, von Friedrich von Smitt, ParisBrüssel 1840, s. 71.
48 AMWP, rkps 19067, s. 550; BK, rkps 797, k. 7 verte; Ch³apowski, op. cit., s. 41.
Placówka dostrzeg³a awangardê rosyjskiego oddzia³u z³o¿on¹ z kozaków i u³anów.
49 BMHmW, rkps 81.
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dnia od Mokobód. Z Wêgrowa kawaleria oddzia³u kpt. Lwowa przep³oszy³a
polskie patrole jazdy lubelskiej, które umknê³y do szañca przedmostowego50.
P³k Ch³apowski w tym czasie wiedzia³ ju¿, ¿e sytuacja jest o wiele groniejsza ni¿ przypuszcza³ po pierwszym meldunku. Obecny przy czacie (wedecie)
placówki w pobli¿u Szarut, korzystaj¹c z tego, i¿ prawie te¿ ca³kiem siê
rozwidni³o obserwowa³, jak drog¹ z Mokobód maszerowa³a rosyjska piechota
i artyleria, a poboczem kawaleria51. Natychmiast wys³a³ meldunek do Umiñskiego, ale ten ju¿ po pierwszych doniesieniach patroli z Wêgrowa stawia³ na
nogi ca³y korpus. Rozleg³o siê bicie werbli i g³os tr¹bek. Rosyjska awangarda
us³ysza³a go w tym momencie, gdy od Wêgrowa dzieli³ j¹ jeszcze dystans
ponad 4 km52. Na prawym brzegu Liwca, pod nieobecnoæ Ch³apowskiego, na
³¹kach przedmocia rozwija³y siê szwadrony kawalerii jego brygady (3. psk
i 1. pj. lubelskiej). Ku nim zmierzali strzelcy piesi, jedna lub 2 kompanie,
z szañca. Mjr Chlewski poleci³ oficerom zbli¿yæ siê do rosyjskich oddzia³ów
i wraz z krakusami przeprowadziæ rozpoznanie bojem kierunku ich marszu
i si³53. Na lewym brzegu Liwca oddzia³y polskie zajmowa³y pozycje przy
przeprawie, a Umiñski ze sztabem pojawi³ siê na pagórku, sk¹d roztacza³ siê
widok na mosty i przedpole szañca54.
Ugriumow zdawa³ sobie sprawê, ¿e nie zaskoczy Umiñskiego. Wiedzia³,
¿e wedeta spod Szarut dostrzeg³a jego awangardê. Zatrzyma³ kolumnê
i zacz¹³ rozwijaæ w szyk bojowy. Od czo³a os³onê zapewnia³a awangarda p³k.
Zurowa, a od po³udniowego zachodu 2 szwadrony tatarskiego pu³ku u³anów
id¹ce od Mêczyna drog¹ nabrze¿n¹ wzd³u¿ Liwca przez Pierzcha³y i Jarnice.
Ugriumow rozkaza³ zaj¹æ im Jarnice i Wyszków, obserwowaæ poczynania polskich oddzia³ów i zabezpieczyæ ty³y g³ównych si³. Pod os³on¹ kawalerii dywizja
grenadierów z artyleri¹ pozycyjn¹ zbli¿y³a siê do przeprawy od wsi Szaruty55.
Umiñski w pierwszej chwili zdecydowa³ siê na przyjêcie bitwy. Prawdopodobnie nie przypuszcza³, ¿e Rosjanie skierowali przeciwko niemu znaczne
si³y, zw³aszcza ¿e wycofa³ siê z w³asnej woli na lewy brzeg. W urzêdowych
raportach stwierdzi³, ¿e szkoda mu by³o oddaæ szaniec bez oporu. Poza tym
zdawa³ sobie sprawê, ¿e pilnowanie przeprawy przez Liwiec dosyæ wa¿nym
jest przedmiotem. Odejcie od Liwca poza zasiêg rosyjskiej artylerii oznacza³oby oddanie kontroli przeciwnikowi nad przepraw¹, co ów wykorzysta³by
do przerzutu na lewy brzeg lekkich oddzia³ów kawalerii, tak jak to ju¿ czyni³
przed 10 IV56.
50

Umiñski, op. cit., s. 71; Krasicki, op. cit., s. 415; Patelski, op. cit., s. 139.
Ch³apowski, op. cit., s. 41.
52 BN BOZ, rkps 1812/1, k. 166 verte; Umiñski, op. cit., s. 71; Krasicki, op. cit., s. 415.
53 AMWP, rkps 19067, s. 550; Smit, op. cit., s. 87. ród³a rosyjskie potwierdzaj¹ obecnoæ
przed szañcem na prawym brzegu Liwca piechoty polskiej (kilku rot lub 2 kolumn) i kawalerii
(od 2 szwadronów do ca³ego pu³ku); Ch³apowski, op. cit., s. 41; Patelski, op. cit., s. 138139.
54 Krasicki, op. cit., s. 415.
55 AMWP, rkps 19067, s. 550; Ugriumow, Doniesienie, s. 206; Smit, op. cit., s. 88; Puzyrewski, op. cit., s. 182.
56 Oss., mf 89b, nr 293; mf 89d, nr 1052, nr 1057; Ch³apowski, op. cit., s. 41.
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Jeszcze dzieñ przed bitw¹ Umiñski zdawa³ sobie sprawê, i¿ nie dysponowa³ rodkami, które pozwoli³yby mu na stoczenie bitwy z oddzia³em rosyjskim z³o¿onym z piechoty i artylerii pozycyjnej (ciê¿kiej). Szaniec by³ zbyt
s³aby, a artyleria niedostateczna do obrony pozycji (brakowa³o mu dzia³ pozycyjnych  armat 12-funtowych i jednorogów ½ pudowych)57. Zamierza³ wiêc
 jak twierdzi³ szef sztabu korpusu p³k Jakub Lewiñski  daæ chwilowy
tylko opór, a w razie powa¿nego ataku most zniszczyæ i wycofaæ korpus za
rzekê58. Jednak rano 14 IV, po odebraniu pierwszych doniesieñ o pojawieniu
siê rosyjskiej kawalerii, chcia³ walczyæ na prawym brzegu! Kaza³ nawet przeprawiæ 1. pu³k u³anów. Jeden ze szwadronów ju¿ to nawet uczyni³. Reszta
pu³ku k³usem zbli¿a³a siê do doliny. By³o jednak za póno na przeprawê
ca³ego korpusu.Umiñski najpierw odebra³ raport Ch³apowskiego o obecnoci
w oddziale rosyjskim licznej piechoty i artylerii, a nied³ugo potem ju¿ osobicie móg³ siê przekonaæ o sile przeciwnika. Na otwartej przestrzeni prawego
brzegu kolumny rosyjskiej kawalerii by³y doskonale widoczne. Najpierw
wzgórza okry³y siê kozakami, a za nimi wysz³y szwadrony regularnej kawalerii z artyleri¹ (4 dzia³a konne), która otworzy³a ogieñ do polskich oddzia³ów59.
Umiñski ju¿ po odebraniu meldunku od Ch³apowskiego zmieni³ zdanie co
do bitwy. Nie zamierza³ stoczyæ jej na prawym brzegu, ale postanowi³ walczyæ o utrzymanie kontroli nad przepraw¹. Dlatego te¿ zdecydowany by³
broniæ szañca przedmostowego. Mo¿liwe, ¿e  tak jak sugerowa³ 13 IV (i po
bitwie)  zamierza³ przeciwstawiæ siê tylko pierwszemu natarciu Rosjan,
a nastêpnie cofn¹æ piechotê z artyleri¹ na lewy brzeg60. Kawaleria do boju
odpornego nie by³a potrzebna i dlatego z rozkazu Umiñskiego zaczê³a opuszczaæ prawobrze¿e61. Po kolei przez most przesz³y pu³k jazdy lubelskiej,
3. strzelców konnych (z Ch³apowskim) i szwadron 1. pu³ku u³anów. Pod
koniec odwrót odbywa³ siê pospiesznie i chaotycznie pod ogniem rosyjskiej
57

Ugriumow dysponowa³ armatami 6- i 12-funtowymi oraz jednorogami (haubicoarmaty)
¼- i ½ pudowymi, a Umiñski armatami 3-, 4- i 6 funtowymi oraz granatnikami 7-funtowymi.
O przewadze rosyjskiej wiadczy porównanie kalibru dzia³ i wagi pocisków. Armaty 12-funtowe
(kaliber 120 mm) strzela³y kulami o wadze 5,7 kg, armaty 6-funtowe (kaliber 95 mm) kulami
wa¿¹cymi 2,6 kg. Z kolei jednorogi ½ pudowe kalibru 154 mm strzela³y granatami o wadze
8 kg, a ¼ pudowe (kaliber 122 mm) granatami wa¿¹cymi 3,85 kg. Umiñski rosyjskim 8 dzia³om
pozycyjnym i 8 lekkim przeciwstawi³ 5 dzia³ ciê¿kich (pruskie granatniki 7-funtowe) i 7-9
lekkich (armaty 3-, 4- i 6-funtowe). Granatniki kalibru 148 mm strzela³y pociskami o wadze
6,9 kg, armaty 4-funtowe (kaliber 86 mm) kulami wa¿¹cymi 1,8 kg, a 3-funtowe (kaliber
76 mm) kulami 1,43 kg. Dziêki jednorogom i armatom pozycyjnym Ugriumow zyska³ przewagê
nad Umiñskim. Zasiêg ognia artylerii rosyjskiej by³ wiêkszy ni¿ dzia³ polskich.
58 Oss., mf 89b, nr 293; Lewiñski, op. cit., s. 33.
59 BMHmW, rkps 81; Umiñski, op. cit., s. 71; Ch³apowski, op. cit., s. 41. Umiñski potwierdzi³ przeprawê szwadronu 1. pu³ku u³anów. Twierdzi³ jednak, i¿ zamierza³ wys³aæ go na rekonesans, co wydaje siê bezzasadne, gdy uwzglêdnimy fakt, i¿ na prawym brzegu by³a ca³a brygada
Ch³apowskiego.
60 Oss., mf 89b, nr 293; Umiñski, op. cit., s. 71; Lewiñski, op. cit., s. 33, 37.
61 Ch³apowski, op. cit., s. 41.
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artylerii konnej awangardy. U³ani stracili 4 zabitych ¿o³nierzy i kilka koni62.
Najdalej wysuniête na przedpole szañca oddzia³y  jedna lub 2 kompanie
strzelców pieszych i pluton krakusów lubelskich cofa³y siê jako ostatnie.
Niestety krakusi lubelscy nie najlepiej przys³u¿yli siê polskiej obronie. Najpierw spêdzili z drogi w kompleks zaroli przynajmniej jedn¹ kompaniê
strzelców pieszych, a nastêpnie wywo³ali zamieszanie w szañcu, który tak¿e
znalaz³ siê pod ogniem lekkich dzia³ rosyjskich. Wype³niaj¹ca równinê kawaleria rosyjskiej awangardy nie pozwoli³a ju¿ odciêtym strzelcom do³¹czyæ do
obroñców szañca i nie wziêli oni udzia³u w walce63.
Oko³o godz. 9 korpus Umiñskiego zajmowa³ pozycje obronne po obu stronach Liwca. Pozostawiony w szañcu 3. batalion 1. psp mjr. Konstantego
Chlewskiego nie nale¿a³ do najlepszych w pu³ku64. Trzy kompanie, broni¹ce
szañca, liczy³y oko³o 300400 ¿o³nierzy. Szaniec, dwuramnik (redan) zwany
inaczej strza³czanem (fleche), nie zapewnia³ im dostatecznej os³ony. Prace
przy budowie kontynuowano do ostatniej chwili. Przedpiersie mia³o oko³o
¾ zalecanej wysokoci65 (czyli oko³o 1,5 do 1,8 m). Do tego materia³, z którego wykonano wa³, piasek, by³ ma³o odpory na uderzenie pocisków. Szaniec
mia³ co prawda fosê, ale niewielk¹66. Brakowa³o  bardzo przydatnych
w obronie  palisad i wilczych do³ów67. Podobno nie wykonano nawet pomostów drewnianych dla dzia³ i sta³y one na ziemi68. Trudno okreliæ wielkoæ
tego szañca. Je¿eli dostosowano go do szerokoci grobli, to nie móg³ byæ du¿y.
Wiêkszoæ uczestników bitwy i autorów opracowañ jednoznacznie twierdzi, i¿
by³ zbyt ciasny i ma³y. Tylko zdaniem Józefa Patelskiego szaniec by³ wielki.
Jego opiniê zdaje siê potwierdzaæ fakt, i¿ nocowa³ w nim ca³y batalion pie62

BMHmW, rkps 81; Ch³apowski, op. cit., s. 41.
Patelski, op. cit., s. 139140. Kompania rozsypa³a siê w tyraliery i ukry³a w zarolach.
Gdy nadesz³a rosyjska piechota strzelcom nie pozosta³o nic innego, jak przedostaæ siê nad
rzekê. Z zaroli (wikliny) obserwowali bój o szaniec. Patelski twierdzi³, ¿e czekali na stosown¹
chwilê, aby cigaæ Rosjan po odparciu ataku na szaniec lub przebiæ siê do szañca. Gdy taka
chwila nie nadesz³a, kompania przeprawi³a siê z trudem przez Liwiec, pod samym Liwem,
dziêki pomocy mieszkañców osady. Gdyby zostali na prawym brzegu, mogliby wesprzeæ dzia³ania polskiej kawalerii w póniejszej fazie bitwy.
64 Trzecie bataliony starej piechoty tworzono z ¿o³nierzy, dymisjonowanych powo³anych do
armii po wybuchu powstania, i rekrutów. W marcu i kwietniu nastroje w 3. batalionie 1. psp nie
by³y najlepsze (duch jak najgorszy), co dawa³o sporo dezerterów i maruderów (codziennie 78
¿o³nierzy). Zdezerterowa³ nawet oficer ppor. Tomasz D¹browski. 2 IV batalion liczy³ piêciuset
kilkudziesiêciu ¿o³nierzy. Oss., mf 89d, nr 1037.
65 Zalecane parametry przedpiersia (wa³u): gruboæ od ok. 3 do 3,8 m, wysokoæ od 1,9 do
2,4 m. Umiñski, op. cit., s. 71; K. Ko³aczkowski, Wspomnienia, ks. 4, Kraków 1898, s. 94;
Ch³apowski, op. cit., s. 42; Patelski, op. cit., s. 139140; I. Kruszewski, Pamiêtniki, Kraków
1890, s. 93; Mieros³awski, op. cit., s. 578.
66 Kruszewski, op. cit., s. 93.
67 AMWP, rkps 19067, s. 551; Lewiñski, op. cit., s. 33; Patelski, op. cit., s. 140.
68 Umiñski, op. cit., s. 73; M. Brzozowski, Wojna w Polsce roku 1831 przez oficera polskiego opisana w roku 1832, Lwów 1861, s. 90; J. Paszkowski, Nauka praktyczna kanoniera,
Owiêcim 2010, s. 141142.
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choty licz¹cy kilkuset ¿o³nierzy69. System fortyfikacji uzupe³nia³y jeszcze
redany (strza³czany) usypane dla dzia³ na lewym brzegu Liwca, sk¹d mog³y
ogniem os³aniaæ szaniec i wyspê70.
Urzêdowe raporty nic nie mówi¹ o obecnoci dzia³ w szañcu na prawym
brzegu71. Tymczasem znaleli siê pamiêtnikarze i autorzy opracowañ wspominaj¹cy, tak jak historiografowie rosyjscy, o 23 dzia³ach lekkich znajduj¹cych
siê w umocnieniu72. ród³a tych rozbie¿noci mo¿na dopatrywaæ siê w s³abej
orientacji autorów co do rzeczywistej liczby dzia³, jak¹ dysponowa³ Umiñski.
Niew¹tpliwie trzon artylerii powstañczej pod Liwem stanowi³a 3. bateria
konna mjr. Józefa Jaszowskiego z³o¿ona z 3 armat 6-funtowych i 5 granatników 7-funtowych73. Do³¹czy³y do niej 2 dzia³a 4-funtowe ppor. Zwierzchowskiego z oddzia³u Andrychiewicza74. Umiñski dysponowa³ te¿ kilku dzia³ami
3-funtowymi. W³¹czono je dokorpusu 4 IV i oddano pod komendê Jaszowskiemu75. By³y to zapewne 24 dzia³a 3-funtowe, przydzielone przez polskie
dowództwo oddzia³owi partyzanckiemu p³k. Valentina dHauterive. Tworzy³y
one pó³bateriê p³ock¹ artylerii konnej, a dowodzi³ ni¹ por. Szaw³owski76.
Umiñski nie posiada³ dzia³ pozycyjnych, które u³atwi³yby mu obronê pozycji.
Jeszcze 4 i 7 IV do naczelnego dowództwa zwraca³ siê o pó³bateriê (6 dzia³),
ale z chwil¹, gdy dotar³ nad Liwiec nie upomina³ siê o nie77. Przypomnia³
sobie o nich w trakcie bitwy78.
Dysponuj¹c spor¹ liczb¹ dzia³ lekkich Umiñski móg³ minimum 2, a maksimum 4 umieciæ w szañcu79. Dodatkowe wsparcie artyleryjskie obroñcom zapewniæ mia³y 2 dzia³a 4-funtowe ppor. Zwierzchowskiego umieszczone na wyspie. Ogniem kartaczy powinny raziæ podejcie do szañca z boku. Tylko
Patelski twierdzi³, i¿ umieszczono je w przygotowanych wczeniej szañcach80.
69

Ko³aczkowski, op. cit., s.99; Patelski, op. cit., s. 139.
Patelski, op. cit., s. 139; Spazier, op. cit., s. 141.
71 Umiñski po powstaniu twierdzi³, i¿ nie umieci³ w szañcu dzia³, gdy¿ jego przedpiersie
by³o zbyt niskie, a ponadto nie przygotowano pomostów artyleryjskich. Umiñski, op. cit. s. 73.
Sporód uczestników bitwy nie potwierdzaj¹ obecnoci dzia³ w szañcu Leon Drewnicki, Dezydery Ch³apowski, Jakub Lewiñski, Józef Jaszowski.
72 AMWP, rkps 19067, s. 551; S. Jab³onowski, Wspomnienia o baterii pozycyjnej artylerii
konnej gwardii królewsko-polskiej, Poznañ 1860, s. 28; Krasicki, op. cit., s. 415; Ko³aczkowski,
op. cit., s. 99; Patelski, op. cit., s. 136; Mieros³awski, op. cit., s. 578; Smit, op. cit., s. 87;
Puzyrewski, op. cit., s. 181.
73 B. Gembarzewski, Artyleria polska w powstaniu listopadowym, Przegl¹d Artyleryjski,
R. 17: 1939, zeszyt 1, s. 8.
74 ród³a, t. 2, s. 167, 175.
75 Jaszowski, op. cit., s. 169. Jaszowski twierdzi³, ¿e mia³ pod komend¹ a¿ 18 dzia³.
76 ród³a, t. 2, s. 290, Krasicki, op. cit., s. 413414; Jaszowski, op. cit., s. 169.
77 Oss., mf 89d, nr 1034, nr 1041.
78 14 kwietnia wieczorem prosi³ o wsparcie £ubieñskiego. BK, rkps 1548, k. 136; Oss.,
mf 89b, nr 517.
79 Jab³onowski, op. cit., s. 28; Jaszowski, op. cit., s. 170.
80 Oss., mf 89d, nr 1057; Umiñski, op. cit., s. 71; S. Barzykowski, Historia powstania
listopadowego, t. 3, Poznañ 1883, s. 172; Patelski, op. cit., s. 138; Mieros³awski, op. cit., s. 578;
Smit, op. cit., s. 87.
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Reszta dzia³ wraz z piechot¹ i kawaleri¹ zajê³a lewy brzeg Liwca. Rosjanie
widzieli z prawego brzegu masy polskiej piechoty i kawalerii w kolumnach81.
Tyralierzy piechoty (g³ównie z 1. psp) rozsypali siê na brzegu rzeki kryj¹c siê
w wierzbowych zarolach, a kolumny batalionowe 20. pu³ku piechoty
i 1. strzelców pieszych sta³y w pewnej odleg³oci za nimi wzd³u¿ grobli
i w dolinie rzecznej (na czele by³y bataliony 20. pu³ku). Umiñski nie wycofa³
piechoty poza zasiêg rosyjskiej artylerii ciê¿kiej i zdecydowany by³ u¿yæ jej
w walce o szaniec82. Jego obronê powierzy³ mjr. Brezie83. 8 dzia³ 3. baterii
konnej Jaszowskiego zajê³o pozycje po obu stronach grobli84. Kawaleria rozwinê³a siê na wzgórzu za dolin¹. W pierwszej linii brygada p³k. Ch³apowskiego (1. pj lubelskiej i 3. psk, oba pu³ki w jednej linii), a za ni¹ o 500 kroków
1. pu³k u³anów z 2. brygady. Pu³k jazdy augustowskiejrozci¹gn¹³ siê wzd³u¿
Liwca i pilnowa³ brodów a¿ po Wyszków tak jak czyni³ to od kilku dni85.
Uwzglêdniaj¹c stany liczebne oddzia³ów z 4 i 13 IV mo¿na stwierdziæ, i¿
Umiñski 14 IV dysponowa³ maksymalnie 5,2 tys. ¿o³nierzy piechoty w 7 batalionach i oko³o 2,7 tys. kawalerzystów w 17 szwadronach, wspieranymi
przez 1214 dzia³86. Komendê nad piechot¹ powierzy³ gen. Andrychiewiczowi, artyleri¹  mjr. Jaszowskiemu, a kawaleri¹ zapewne gen. Janowi Tomickiemu87.
Plan boju przyjêty przez Umiñskiego przewidywa³ obronê szañca, przy
czym piechotê mjr. Chlewskiego wspieraæ mia³a artyleria z wyspy i lewego
brzegu. 2 dzia³a 4-funtowe ulokowane na wyspie powinny rozpocz¹æ ogieñ
kartaczowy dopiero wtedy, gdy kolumny rosyjskiej piechoty zbli¿y³yby siê od
skrzyde³ do szañca przedmostowego i grobli. Z kolei dzia³a rozmieszczone na
lewym brzegu mia³y zwi¹zaæ walk¹ artyleriê rosyjsk¹88. Nie wydaje siê
prawdopodobna informacja S. Barzykowskiego i R. Spaziera, ¿e ju¿ przed
bitw¹ Umiñski rozkaza³ zdj¹æ deski pok³adu mostu wschodniego. W tym
wypadku, gdyby piechurom Chlewskiego przysz³o cofaæ siê na lewy brzeg
mogliby wykorzystaæ do tego tylko legary (u³o¿one poprzecznie belki). Oczywicie nie mogliby wtedy uprowadziæ ze sob¹ dzia³ z szañca89.
81

AMWP, rkps 19067, s. 551.
Umiñski, op. cit., s. 71; Barzykowski, op. cit., s. 172; Ch³apowski, op. cit., s. 42; Lewiñski, op. cit., s. 35; Mieros³awski, op. cit., s. 578; Smit, op. cit., s. 87.
83 BN, rkps 8387, k. 9, Breza zawsze prawie by³ milcz¹cy niby ponury jednak najszlachetniejsze mia³ serce, a w boju zimn¹ odwagê; Oss., mf 89d, nr 1052; Jab³onowski, op. cit.,
s. 28; Lewiñski, op. cit., s. 33.
84 AMWP, rkps 19067, s. 551; Umiñski, op. cit., s. 71; Krasicki, op. cit., s. 416; Drewnicki,
op. cit., s. 171.
85 Umiñski, op. cit., s. 711; Ch³apowski, op. cit., s. 42; Mieros³awski, op. cit., s. 578
86 Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (dalej B KUL):
rkps 57, k. 140; ród³a, t. 2, za³¹cznik 3. Umiñski, op. cit., s. 76. Umiñski twierdzi³, ¿e
w rzeczywistoci jego piechota liczy³a tylko 3,6 tys. ¿o³nierzy (20. pu³k piechoty poniós³ straty
w walkach 9 i 10 IV), a kawaleria 2,4 tys. szabel. Artyleriê zredukowa³ do 8 dzia³.
87 Kurier Polski, nr 484, 19 IV 1831; Barzykowski, op. cit., s. 173; Jaszowski, op. cit.,
s. 169170.
88 Umiñski, op. cit., s. 72.
82

178

Tomasz Strze¿ek

Po powstaniu Umiñski opisuj¹c bitwê twierdzi³, ¿e jeszcze przed rozpoczêciem walki zaplanowa³ dzia³ania zaczepne90. Niestety, nie wydaje siê
prawdopodobna taka wersja wydarzeñ. Je¿eli siê do czego przygotowywa³,
to tylko do odpornego boju czo³owego bez dzia³añ zaczepnych91.
Rozwiniêcie wojsk na pozycji wyjciowej do natarcia (patrz szkic 2) zajê³o
Rosjanom oko³o pó³ godziny92. Polscy dowódcy widzieli oddzia³y rosyjskie tak
wyranie, ¿e mo¿na by³o je precyzyjnie oszacowaæ. Front zajmowa³a kawaleria regularna poprzedzona kozakami. Za jazd¹ pojawi³y siê 3 baterie artylerii, które zaraz odprzodkowa³y i graæ zaczê³y na nas wspomina³ Ch³apowski. Dzia³a zajmowa³y pozycje na piaskowych pagórkach i mia³y idealne
pole ostrza³u. Po artylerii na polu bitwy zjawi³a siê piechota: trzy czo³a
kolumn, jedna przesz³a przed rodkow¹ bateri¹ i spuszcza³a siê wprost ku
szañcowi, druga pomaszerowa³a dalej ku Wêgrowu na naszem lewem,
a trzecia siê spuszcza³a ku laskowi na naszem prawem. Za bateriami stanê³a
w linii znów piechota, a po jej skrzyd³ach jazda93. S³owa Ch³opickiego potwierdza³y zarz¹dzenia Ugriumowa. Zlustrowa³ on pozycje polskie. Za g³ówny cel swoich dzia³añ uzna³ szaniec przedmostowy. Zdawa³ sobie sprawê, ¿e
nie mo¿e dopuciæ do tego, aby oddzia³y powstañcze z lewego brzegu wspar³y
obroñców szañca. Podzieli³ swoje wojska na 3 kolumny. Na prawym skrzydle,
na drodze z Wêgrowa do Liwa, umieci³ 2 dzia³a pozycyjne i 2 dzia³a lekkie
piesze pod os³on¹ 2. pu³ku karabinierów Barclaya de Tollego (ok. 1530 bagnetów) i szwadronu polskiego pu³ (ok. 130 szabel). Lewe skrzyd³o, przylegaj¹ce
do lasu i zakrzewionego obszaru dochodz¹cego od po³udnia do grobli i przeprawy, tworzy³ 1. pu³k karabinierów (2 bataliony, ok. 1640 bagnetów),
2 szwadrony arzamaskiego psk (ok. 200 szabel) i 4 dzia³a artylerii konnej.
Naturalny szlak podejcia do szañca wytycza³a tej kolumnie droga lokalna
³¹cz¹ca przeprawê z drog¹ id¹c¹ od Jarnic do Wêgrowa. Miêdzy kolumnami
skrzyd³owymi Ugriumow umieci³ za lasem (raczej kompleksem zaroli)
odwód z³o¿ony z 5 batalionów grenadierów (ok. 4,6 tys. bagnetów), 6 dzia³
pozycyjnych i 2 lekkich pieszych oraz 3 szwadronów kawalerii. Szwadron
u³anów wys³a³ do Starej Wsi (ok. 8 km na p³n. zach. od Wêgrowa), aby
pilnowa³ brodu. Rotê grenadierów zostawi³ w Wêgrowie, a 2 roty oderwa³ od
rezerwy i umieci³ na skraju kompleksu zaroli na lewym skrzydle, prawdopodobnie przy drodze z Jarnic94.
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Spazier, op. cit., s. 142; Barzykowski, op. cit., s. 172.
Umiñski, op. cit., s. 72. Przewidywa³ skorelowany atak piechoty i kawalerii na prawym
brzegu Liwca.
91 Oss., mf 89b, nr 293; nr 1052; ród³a, t. 2, s. 171; Lewiñski, s. 34; Ch³apowski, op. cit.,
s. 43.
92 BMHmW, rkps 81; Oss., mf 89d, nr 1051 i 1052. Przed przepraw¹ pojawili siê miêdzy
8.30 a 9. Bitwa zaczê³a siê o 9.
93 Krasicki, op. cit., s. 416; Ch³apowski, op. cit., s. 41. Ch³apowski szacowa³ si³ê Rosjan na
67 tys. piechoty, 2 tys. kawalerii regularnej i 20 dzia³.
94 AMWP, rkps 19067, s. 551; Ugriumow, Doniesienie, s. 206; ród³a, t. 2, s. 171; Smit,
op. cit., s. 88. 2 szwadrony tyraspolskiego psk dopiero nadci¹ga³y z Soko³owa.
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Ugriumow rozwin¹³ swoje oddzia³y i rozpocz¹³ natarcie. Kolumny wolno
posuwa³y siê ku Liwcowi pod os³on¹ ognia artylerii pieszej ciê¿kiej i lekkiej
ra¿¹cej szaniec przedmostowy, a tak¿e polskie dzia³a i piechotê na lewym
brzegu Liwca95.
Kanonada trwa³a przez godzinê tj. mniej wiêcej do godz. 10 rano. W jej
toku ze wzgórz na lewym brzegu Liwca widaæ by³o doskonale ruchy Rosjan.
P³k Ch³apowski wspomina³, ¿e piêkny bardzo widok nam siê przedstawi³.
Pomiêdzy nami wi³a siê b³otnista rzeczka w dolinie, z obu stron wznosi³y siê
pagórki, na tamtej stronie [...] trzy kolumny po dwa, jak siê zdawa³o bataliony, posuwa³y siê wolno ku rzece, za nimi na wzgórku i ponad ich g³owami do
nas strzelaj¹ce widaæ by³o trzy baterie pozycyjne, jako siê pokaza³o po kulach
za temi linia piechoty, na jej skrzyd³ach po jednej brygadzie jazdy, a chmara
kozaków uwijaj¹cych siê wszêdzie pomiêdzy niemi96.
Szaniec by³ g³ównym celem rosyjskiej artylerii. Odbiera³ dotkliwe ciosy
w krzy¿owym ogniu dzia³ Ugriumowa. Trafia³y go kule lane i granaty, które
eksploduj¹c wewn¹trz lub na zewn¹trz przysparza³y strat polskiej piechocie
i rozsypywa³y wa³ (przedpiersie). Garnizon musia³ ponosiæ du¿e straty nie
tylko od granatów, ale i od kartaczy. Zbiera³y one krwawe ¿niwo w okopie
nadmiernie zagêszczonym obroñcami. Armaty 3-funtowe szybko zmuszone
zosta³y do milczenia97. Umiñski nakaza³ ich ewakuacjê na lewy brzeg rzeki98. Po stronie rosyjskiej dostrze¿ono ten ruch. Gen. Fäsi i kapitan liwicki
zaoferowali Ugriumowowi, ¿e poprowadz¹ natarcie piechoty na szaniec.
Prawdopodobnie dobrze wiedzieli, ¿e Ugriumow nie za bardzo kwapi³ siê do
podjêcia ryzykownego przedsiêwziêcia. Chc¹c nie chc¹c przysta³ na propozycjê podkomendnych. Zleci³ wykonanie natarcia 2 batalionom karabinierów.
Gen. Fäsi na czele 1. batalionu 2. pu³ku (ok. 760 bagnetów) zbli¿a³ siê do
szañca wzd³u¿ drogi z Wêgrowa, a kpt. liwicki z 2. batalionem 1. pu³ku (ok.
820 bagnetów) zmierza³ wzd³u¿ drogi lokalnej i brzegiem Liwca. Za batalionami pierwszej linii pod¹¿a³y jako rezerwa 2 nastêpne bataliony karabinierów (ok. 1600 bagnetów). Natarcie wspiera³o 6 lekkich dzia³ pieszych i konnych, które nieustannie razi³y kartaczami szaniec i jego garnizon99.
Marsz rosyjskiej piechoty obserwowano z punktu dowodzenia Umiñskiego. Ch³apowski wspomina³, ¿e kolumna (prawdopodobnie batalion 2. pu³ku)
wolno postêpowa³a i kilka razy siê zatrzymywa³a. Widzielimy sztabsoficera
na bia³ym koniu krzycz¹cego na ¿o³nierzy, aby szli naprzód. Kolumna stawa³a zapewne na czas oddania strza³ów przez dzia³a, ale te¿ w nastêpstwie
95 AMWP, rkps 19067, s. 551; Ugriumow, Doniesienie, s. 206; Krasicki, op. cit., s. 416;
Ch³apowski, op. cit., s. 42.
96 Ch³apowski, op. cit., s. 42.
97 Ugriumow, Doniesienie, s. 206; Krasicki, op. cit., s. 416; Ch³apowski, op. cit., s. 42;
Patelski, op. cit., s. 139-140; Smit, op. cit., s. 141.
98 AMWP, rkps 19067, s. 551; Ugriumow, Doniesienie, s. 206. Puzyrewski i Smitt twierdzili, i¿ dzia³a przewieziono na wyspê (Smit, op. cit., s. 88; Puzyrewski, op. cit., s. 182).
99 AMWP, rkps 19067, s. 551; Ugriumow, Doniesienie, s. 206.
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razów zadawanych przez polsk¹ artyleriê. Bi³y do niej dzia³a Jaszowskiego,
a tak¿e dwa dzia³a 4-funtowe z wyspy, które szybko sta³y siê celem dla
rosyjskiej artylerii. Nie zwa¿aj¹c na straty karabinierzy konsekwentnie zbli¿ali siê do przedmocia. Nie uda³o siê rosyjskim oficerom skoordynowaæ natarcia. Jeden z batalionów, prawdopodobnie prowadzony przez Fäsiego, próbowa³ samodzielnie opanowaæ szaniec i zosta³ odparty100.

Baon- Batalion, Brig  brygada, Carab Rgt  pu³k karabinierów, Cav  kawaleria,
Cp  kompania, Esc  szwadron, Escd  szwadrony, Gesch  dzia³a, Inf  piechota,
reit-Jäger  strzelcy konni, Res  rezerwa, Uhl  u³ani
Szkic 2. Bitwa pod Liwem 14 IV 1831 roku
ród³o: A. Puzyrewskij, Der polnisch-russische Krieg 1831, t. 1, bmw 1892.

Drugie natarcie rosyjskiej piechoty zosta³o lepiej przygotowane i skoordynowane. Po³udniowa kolumna liwickiego dokona³a g³êbszego obejcia
wzd³u¿ rzeki i nadrzecznych zaroli wierzbowych (³oziny), które by³y gêstsze
ni¿ na lewym brzegu i zapewnia³y lepsze schronienie rosyjskim piechurom.
Ostrzeliwa³a j¹ polska artyleria, ale najwiêksze straty zada³a jej piechota
tworz¹ca zwarty ³añcuch tyralierski wzd³u¿ lewego brzegu Liwca. Straty
by³y tym wiêksze, ¿e kolumna nadal zachowywa³a zwarty szyk101. Pod
gradem kartaczy i kul karabinierzy szli zgodnie w nogê, równaj¹c w szeregach i maj¹c karabiny pod kurek (tj. trzymali karabiny na ramieniu
100

s. 42.

101

Oss., mf 89b, nr 293, mf 89d, nr 1052; Umiñski, op. cit., s. 72; Ch³apowski, op. cit.,
Oss., mf 89b, nr 293; Krasiñski, op. cit., s. 416; Puzyrewski, op. cit., s. 182.
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 TS).Gdy zbli¿yli siê na 100 kroków od szañca, znaleli siê pod ostrza³em
karabinowym polskich piechurów rozsypanych na koronie przedpiersia. Prowadzili silny ogieñ batalionowy. Do³¹czyli do nich piechurzy z lewego brzegu
oraz artyleria, która nasili³a ostrza³. Niestety, ogieñ dzia³ z wyspy nie by³
dostatecznie silny, aby skutecznie wesprzeæ obroñców szañca. Umiñski twierdzi³ póniej, ¿e artylerzyci nie mogli sprostaæ zadaniu. Najpierw stracili
dowódcê, ppor. Zwierzchowskiego102, co niew¹tpliwie ich zdeprymowa³o. Nastêpnie ci osamotnieni, niedowiadczeni w walce m³odzi gimnazjalici, pozostawieni sami sobie, nie opanowali strachu na widok spokojnie id¹cych do
szturmu kolumn rosyjskich. Pospiesznie wiêc wycofali siê z wyspy wraz
z dzia³ami103.
Ludwik Mieros³awski, a za nim zapewne Patelski pisali, ¿e jedn¹ z przyczyn upadku szañca by³o z³e ustawienie dzia³ na wyspie, które nie mog³y
skutecznie ostrzelaæ przedpola wschodniego104. Tymczasem  jak wiadomo
 dzia³a te mia³y jedynie os³oniæ kartaczami jego boki, a nie czo³o. Od tego
by³y dzia³a 3-funtowe, które jednak ewakuowano z szañca wczeniej. Polscy
piechurzy faktycznie wiêc zostali pozbawieni bezporedniego wsparcia ze
strony w³asnej artylerii i musieli jedynie przy pomocy rêcznej broni palnej
i bagnetów przeciwstawiæ siê rosyjskiemu natarciu. Karabinierzy byli bardzo
zdeterminowani. Nie zwa¿aj¹c na kule dziesi¹tkuj¹ce ich szeregi, nie strzelaj¹c z karabinów, nadal szli miarowym, jednostajnym krokiem dostosowuj¹c
siê do rytmu wybijanego przez werble. Gdy zbli¿yli siê na 20 kroków od
szañca, krzyknêli ura i rzucili siê biegiem do ataku na bagnety. Umiñski
widz¹c zbli¿aj¹ce siê nieub³agalnie do szañca kolumny rosyjskie rozkaza³
Brezie i Chlewskiemu opuciæ szaniec. Garnizon wykona³ rozkaz w najwiêkszym porz¹dku, ale zbyt póno105. Karabinierzy wdarli siê do szañca pokonuj¹c rów, palisady i wa³ (przedpiersie). Pozosta³ych obroñców zepchnêli do
wnêtrza szañca i tam wyk³uli bagnetami lub te¿ wziêli do niewoli. Rosjanie
z przesad¹ twierdzili, i¿ zabili 500 ¿o³nierzy polskich, a 230300 ujêli ¿ywych106. Wród tych ostatnich znalaz³ siê mjr Chlewski, którego Umiñski
102 Nie ma zgodnoci co do przyczyny. Umiñski twierdzi³, ¿e objawy choroby (cholery)
zmusi³y go do opuszczenia placu broni. Jaszowski i Henryk Fredro s¹ zgodni, ¿e ppor. Zwierzchowski zgin¹³ trafiony kul¹ armatni¹. Podobno urwa³a mu g³owê.
103 Umiñski, op. cit., s. 7273; Barzykowski, op. cit., s. 172173; Jaszowski, op. cit., s. 170.
104 Patelski, op. cit., s. 140; Mieros³awski, op. cit., s. 578.
105 Oss., mf 89b, nr 293; mf 89d, nr 89d, nr 1052; ród³a, t. 2, s. 177.
106 Generalnie dane co do liczby jeñców polskich s¹ rozbie¿ne. Józef Breza w urzêdowym
raporcie wymienia³ liczbê kilkunastu. Ch³apowski twierdzi³, ¿e z 600 ¿o³nierzy batalionu broni¹cego szañca (dla niego z 20. pu³ku piechoty) uciek³o jedynie kilkudziesiêciu, a w niewoli
znalaz³o siê ich 400. Stanis³aw Barzykowski pisa³ o 400 zabitych i rannych oraz 200 ocala³ych.
Patelski zredukowa³ listê strat do 150 jeñców z 2 kompanii. Mieros³awski pisa³ o stu kilkudziesiêciu jeñcach. Umiñski w oparciu o przejête raporty rosyjskie stwierdzi³, i¿ Rosjanie odes³ali na
ty³y 104 jeñców, a oko³o 4050 rannych zostawili w lazarecie w Wêgrowie. AMWP, rkps 19067,
s. 551; BN BOZ, rkps 1812/1, k. 168; Oss., mf 89b, nr 293; mf 89d, nr 1052; Umiñski, op. cit.,
s. 76; Barzykowski, op. cit., s. 172; Ch³apowski, op. cit., s. 43; Patelski, op. cit., s. 140; Mieros³awski, op. cit., s. 579; Smit, op. cit., s. 88.
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oskar¿a³ póniej, i¿ odda³ szaniec po s³abym oporze sygnalizuj¹c chêæ poddania chustk¹ do nosa107.
Karabinierzynie zamierzali spocz¹æ na laurach. Natychmiast  korzystaj¹c z tego, ¿e most nie by³ uszkodzony  sformowali kolumny przy szañcu
i mia³o ruszyli grobl¹ i mostem na wyspê i dalej na karkach uciekaj¹cych
podkomendnych Chlewskiego wpadli na zachodni brzeg Liwca. Rozbili polsk¹
piechotê najprawdopodobniej z 20. pu³ku i zdobyli 2 dzia³a108. Artylerzyci
wraz z koñmi i przodkarami uciekli. Karabinierzy st³oczyli siê na grobli i nie
mogli rozwin¹æ szyku. W tym momencie porazi³ ich silny ogieñ polskich
tyralierów rozrzuconych po obu stronach grobli, a nastêpnie gwa³towny
kontratak 1. batalionu 1. pu³ku strzelców pieszych. Napór Polaków by³ tak
silny, ¿e karabinierzy nie zdo³ali uprowadziæ ze sob¹ zdobytych dzia³. Wycofali siê pospiesznie z pewn¹ strat¹ do zdobytego szañca nie zatrzymuj¹c siê
nawet na wyspie109.
Kontratak polskiej piechoty zaskoczy³ Ugriumowa i przysporzy³ karabinierom strat110. Nie wznowili ju¿ oni natarcia. Ugriumow usprawiedliwia³
wstrzymanie dzia³añ zaczepnych tym, i¿ nie zamierza³ zajmowaæ lewego
brzegu Liwca zgodnie z rozkazami Dybicza111. Tak wiêc na tym etapie bitwy
Polacy w³adali wysp¹ i lewym brzegiem. Nie stracili wiêc kontroli nad przepraw¹ pomimo utraty szañca przedmostowego na prawobrze¿u. Taki stan nie
utrzyma³ siê jednak d³ugo.
107 Umiñski zapomnia³, ¿e Chlewski by³ ranny i nie móg³ wycofaæ na lewy brzeg. Porednio oskar¿y³ go o zdradê twierdz¹c, ¿e s³u¿y³ w armii rosyjskiej. Gen. Maciej Rybiñski broni³
podkomendnego. Zwróci³ uwagê na jego ch³opskie pochodzenie, mozolne wspinanie siê po szczeblach kariery i piêkne karty s³u¿by w armii Ksiêstwa Warszawskiego (odby³ kampanie
w Hiszpanii i Rosji w latach 18081812). W 1812 r. dosta³ siê do niewoli rosyjskiej i s³u¿y³ jako
kozak na Uralu. Wróci³ do Królestwa Polskiego i ponownie znalaz³ siê w armii polskiej. W 1831 r.,
gdy ponownie znalaz³ siê w niewoli rosyjskiej pod Liwem, z³o¿y³ zeznania, w których zawy¿y³
si³ê korpusu Umiñskiego do 15 tys. ¿o³nierzy i wskaza³, ¿e zmierza³ on do granic Rosji. AMWP,
rkps 19067, s. 550, 556; Oss., rkps 3520/I, k. 127; Umiñski, op. cit., s. 73.
108 F. S. Sokulski, W kraju i nad Bosforem, Wroc³aw 1951, s. 8; Ch³apowski, op. cit.,
s. 42.
109 AMWP, rkps 19067, s. 552; BK, rkps 737, relacja ¿o³nierza 1. psp: dalimy siê Moskalom przeprawiæ przez most, a potem ¿wawo na nich natarlimy; BN BOZ, rkps 1812/1, k. 168;
Oss., rkps 89b, nr 293; Ugriumow, Doniesienie, s. 206; Ch³apowski, op. cit., s. 43, twierdzi, ¿e
1. psp wspiera³y w ataku dzia³a pó³baterii p³ockiej; Smit, op. cit., s. 88; Puzyrewski, op. cit.,
s. 182. Smitt i Puzyrewski twierdzili, ¿e karabinierzy zdobyli tylko wyspê i ust¹pili z niej
atakowani przez powstañców. Artyleria rosyjska w tym czasie rozlokowa³a siê w pobli¿u zdobytego szañca i ogniem odrzuci³a Polaków z wyspy i znad lewego brzegu rzeki.
110 W urzêdowym raporcie Ugriumow wspomnia³, ¿e karabinierzy zostali odparci z pewn¹ strat¹. W wersji raportu opublikowanej w prasie s³owa te ju¿ siê nie znalaz³y wykrelone
prawdopodobnie przez cara, który osobicie cenzurowa³ upublicznione dokumenty urzêdowe.
BN BOZ, rkps 1812/1, k. 168; Ugriumow, Doniesienie, s. 206. Brakuje te¿ zgodnoci co do
przyczyn odwrotu karabinierów. Ugriumow twierdzi³, ¿e sam odwo³a³ karabinierów i napór
Polaków nie sk³oni³ ich do odwrotu. Dybiè, op. cit., s. 181, twierdzi³, ¿e karabinierzy zostali
odwo³ani na prawy brzeg w nastêpstwie ataku polskiej kawalerii.
111 AMWP, rkps 19067, s. 552; BN BOZ, rkps 1812/1, k. 168.
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W trakcie natarcia karabinierów Ugriumow podprowadzi³ pod szaniec
pu³ki grenadierów z rezerwy (w pierwszej linii pu³ki grenadierów cesarza
austriackiego i króla pruskiego) wraz z artyleri¹112. Dzia³a rozpoczê³y intensywny ostrza³ wyspy i oddzia³ów polskich rozmieszczonych wzd³u¿ lewego
brzegu. W tym nierównym pojedynku 6-funtowe armaty i granatniki 7-funtowe Jaszowskiego, a tak¿e 3- i 4-funtówki bi³y siê z rosyjsk¹ artyleri¹ pozycyjn¹. Z relacji Umiñskiego wynika, ¿e pociski polskich dzia³ czyni³y bardzo
du¿e luki w nieprzyjacielskich kolumnach. Podobno musia³y one ust¹piæ
i cofnê³y siê spod ostrza³u113. W raporcie zredagowanym na potrzeby prasy
Umiñski stwierdzi³ nawet, ¿e nieraz przed naszemi 6-funtowymi dzia³ami
umilk³y pozycyjne dzia³a nieprzyjacielskie114 Jednak w rzeczywistoci ten
pojedynek by³ nierówny i nie móg³ trwaæ w nieskoñczonoæ, a tym bardziej
zakoñczyæ siê sukcesem strony polskiej. Przewaga w sile i zasiêgu ognia
by³a po stronie rosyjskiej (patrz przypis 57). Polscy artylerzyci nie mogli
utrzymaæ pozycji pod gêstym i celnym ogniem rosyjskiej artylerii i odst¹pili
z dzia³ami od przeprawy na wzgórza. Wraz z nimi wycofa³a siê polska
piechota115. Kule rosyjskie siêga³y sporadycznie a¿ do drugiej linii polskich
oddzia³ów, np. w 1. pu³ku u³anów od kuli 6-funtowej zgin¹³ u³an i kilka
koni116.
Miêdzy godz. 9 a 11 mia³a miejsce najintensywniejsza i najkrwawsza
faza bitwy. Po jej zakoñczeniu nast¹pi³a przerwa. Trwa³a od 30 minut do
godziny117. Ugriumow nie zniszczy³ przeprawy. Mosty nadal sta³y na rzece.
Dlaczego ich nie spali³ w tym momencie, gdy Polacy nie mogli mu przeszkodziæ,nie wiadomo. Mo¿na tylko przypuszczaæ, ¿e mia³ na to zbyt ma³o czasu.
Poza tym za¿arty opór strony polskiej, a zw³aszcza ogieñ artylerii powstañczej przysporzy³ mu sporych strat i musia³ najpierw przywróciæ porz¹dek
w pu³kach. Wycofa³ je za kompleks krzewów na pozycjê poza zasiêgiem strza³u polskiej artylerii, na której mog³yby wypocz¹æ po tak trudnym przejciu
i tak za¿artej rozprawie118. W szañcu pozosta³ tylko pu³k grenadierów nastêpcy tronu pruskiego. Szykowa³ siê on do odparcia ewentualnego natarcia
Polaków. Z rozkazu Ugriumowa grenadierzy zdjêli deski pok³adu z czêci lub
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Oss., mf 89b, nr 293; Smit, op. cit., s. 88; V. O. Meredich, 165 let keksgolmskago
grenaderskago imperatora avstrijskako polka 17101875, Varava 1876, s. 169170; Oèerk istorii S.Peterburgskago grenaderskago korolja Fridricha Vilgelma III polka (17261880), S.-Peterburg 1881,s. 343; Puzyrewski, op. cit., s. 182.
113 Umiñski, op. cit., s. 73.
114 Kurier Polski, nr 484, 19 IV 1831. W boju odznaczy³ siê 17-letni podoficer Lucjan
Kijowski z pó³baterii p³ockiej, pod którym zabito konia. Swoj¹ ci¹g³¹ niezmordowan¹ prac¹
dawa³ dowody, ¿e mêstwo lat nie czeka...
115 AMWP, rkps 19067, s. 552; Smit, op. cit., s. 88; Puzyrewski, op. cit., s. 182.
116 BMHmW, rkps 81; W. Gocza³kowski, Wspomnienia lat ubieg³ych, t. 1, Kraków 1862,
s. 146.
117 AMWP, rkps 19067, s. 552; BN BOZ, rkps 1812/1, k. 168; Ugriumow, Doniesienie,
s. 206; Smit, op. cit., s. 88; Puzyrewski, op. cit., s. 182.
118 Ugriumow, Doniesienie, s. 206.
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z ca³oci mostu wschodniego (g³ównego). Drugi most (zachodni) by³ nietkniêty, a wyspa opuszczona119.
Umiñski nie da³ za wygran¹. Niepowodzenie w pierwszej fazie nie oznacza³o pora¿ki w bitwie. Poza tym zawa¿y³y wzglêdy ambicjonalne. Jakby nie
by³o Rosjanie osi¹gnêli to co zamierzali, tzn. odzyskali kontrolê nad przepraw¹. Dlatego te¿ Umiñski chcia³ ich pozbawiæ tej satysfakcji. Powodzenie
zapewniæ mu mog³o tylko odbicie przedmocia z szañcem. Oficerowie sztabu
Umiñskiego widzieli, ¿e Rosjanie nie usi³owali naprawiaæ mostu, który sami
pozbawili pok³adu. By³o oczywiste, ¿e nie zamierzali przeprawiaæ siê przez
rzekê120. Umiñski postanowi³ wiêc odbudowaæ most, a przynajmniej odzyskaæ kontrolê nad wysp¹.
Piechota polska z okrzykiem hura w kilku kolumnach zesz³a ze wzgórz
i z artyleri¹ zbli¿y³a siê do brzegu Liwca i przeprawy. ¯o³nierze 20. pu³k
piechoty os³aniani ogniem dzia³ mjr. Jaszowskiego i strzelców rozstawionych
wzd³u¿ rzeki podjêli minimum dwie, a maksimum cztery próby dostania siê
do wyspy i naprawy uszkodzonego mostu wschodniego. Ich wysi³ki by³y daremne. Grenadierzy rosyjscy z pu³ku nastêpcy tronu pruskiego ukryci za wa³em i w przybrze¿nych krzakach celnym i silnym ogniem karabinowym uniemo¿liwiali im pracê. Wydaje siê jednak, ¿e opisy natarcia 20. pu³ku, rosyjskiej
proweniencji (a za nimi polskich autorów), by³y zbyt przesadzone tak co do
skali zaanga¿owanych si³, jak i strat strony polskiej121. Polacy pok³adu mostu nie odbudowali, ale prawdopodobnie ponownie usadowili siê na wyspie.
Nast¹pi³ zastój w dzia³aniach. Zarówno Ugriumow, jak i Umiñski nie
mogli uznaæ, ¿e w³adaj¹ przepraw¹. Mosty nie by³y zniszczone. Na wschodnim zosta³y legary z belek i pale, tak wiêc Polacy szybko mogli przywróciæ
most wschodni do u¿ytku i przerzuciæ na prawy brzeg Liwca piechotê
z artyleri¹. Trudno by³o Ugriumowowi dokoñczyæ dzie³a zniszczenia, gdy¿
polscy tyralierzy wspierani przez artyleriê ponownie zajêli pozycje w pobli¿u
rzeki i strza³ami niepokoili rosyjskich ¿o³nierzy. Dzia³a dokucza³y grenadierom w szañcu i prowadzi³y wymianê ognia z rosyjsk¹ artyleri¹, gdy ta
(zw³aszcza lekka) zbli¿a³a siê do Liwca122. Rosjanie nie mogli utrzymaæ szañca, gdy¿ od strony zachodniej by³ otwarty. Pociski polskiej artylerii i piechoty
wymiata³y jego wnêtrze i nie pozwala³y na przebudowê. Rosyjscy grenadierzy chronili siê na jego wschodnim przedpolu. Pozosta³e oddzia³y Ugriumow
nadal trzyma³ przy kompleksie zaroli, poza zasiêgiem strza³u polskiej arty119 AMWP, rkps 19067, s. 552; Ugriumow, Doniesienie, s. 206; Krasicki, op. cit., s. 415;
Lewiñski, op. cit., s. 33; I. Pr¹dzyñski, Pamiêtniki, t. 2, Kraków 1909, s. 167; Smit, op. cit.,
s. 89; Puzyrewski, op. cit., s. 182;
120 Oss., mf 89d, nr 1052; Krasicki, op. cit., s. 416; Lewiñski, op. cit., s. 3334.
121 Wskazuj¹ na to urzêdowe wykazy strat 20. pu³ku (patrz przypis 196). AMWP, rkps
19067, s. 552; Ugriumow, Doniesienie, s. 206; Smit, op. cit., s. 89; Puzyrewski, op. cit., s. 182.
Zajad³e i krwawe ataki 20. pu³ku opisywali Barzykowski, Pr¹dzyñski, Rybiñski, Spazier.
122 Umiñski, op. cit., s. 73; Krasicki, op. cit., s. 416, opisuje walkê plutonu 3. blak por.
H. Kruszewskiego; Konarski, op. cit., s. 12.
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lerii123. Za piechot¹, drog¹ od Mokobód do Wêgrowa, ci¹gnê³y na Granne
liczne tabory g³ównej armii rosyjskiej, park artyleryjski i wozy amunicyjne.
Umiñski upewni³ siê, ¿e Ugriumow pojawi³ siê nad Liwcem tylko w celu
odblokowania i os³ony wa¿nej dla Rosjan arterii komunikacyjnej, jak¹ by³
stary trakt litewski124. Masy piechoty rosyjskiej by³y przesuniête do ty³u, ale
skraj lewego skrzyd³a, oddzielony od nich lasem, tworzy³a kawaleria, snuj¹ca
siê na równinach w rejonie Jarnic125. Umiñski postanowi³ wykorzystaæ okazjê. Jego charakter nie pozwala³ mu na bezczynn¹ obserwacjê przeciwnika126, który  jak mu siê zdawa³o  szykowa³ siê do odwrotu za taborami na
Granne. Zdecydowa³ siê skierowaæ kawaleriê na prawy brzeg Liwca, aby zaatakowa³a lewe skrzyd³o wojsk rosyjskich, a dok³adnie kawaleriê. Liczy³, ¿e
uda mu siê sparali¿owaæ marsz taborów i parków oraz co nieco z nich uszczkn¹æ127. Jakub Lewiñski, szef sztabu korpusu, twierdzi³, ¿e to on by³ pomys³odawc¹ planu. Proponowa³ te¿ Umiñskiemu, aby skierowa³ na prawy brzeg
ca³¹ kawaleriê, jak¹ dysponowa³, czyli 17 szwadronów z ponad 2 tysi¹cami
szabel128. Jednak Umiñski zdecydowa³ inaczej. Za Liwiec skierowa³ tylko
2. brygadê 2. dywizji jazdy, tj. 1. pu³k u³anów pp³k. Aleksandra Konopki i 1.
pu³k jazdy augustowskiej mjr. Franciszka Koski (8 szwadronów ok. 1200
szabel). Formalnie dowództwo nad wypraw¹ sprawowa³ gen. Jan Tomicki
(dowódca dywizji), ale rzeczywicie to p³k Józef Miller dowódca brygady,
poprowadzi³ polsk¹ kawaleriê do jednego z najchwalebniejszych jej wyczynów w powstaniu listopadowym129.
Umiñski nakaza³ Millerowi zmiataæ wszystko co napotka i dojæ do
taborów i parku artyleryjskiego. Gdy Miller przeprawi³ siê ju¿ przez Liwiec,
odebra³ kolejny rozkaz, w którym zalecano mu, aby kawaleria zbyt daleko
siê nie zapêdza³a. Wydaje siê jednak, ¿e naturaln¹ granicê natarcia jazdy
wytycza³ las i kompleks zaroli, za którymi znajdowa³ siê rdzeñ oddzia³u
Ugriumowa130.
1. pu³k u³anów opuci³ pozycjê pod Liwem i ruszy³ w górê Liwca do
brodu pod Grodziskiem (ok. 5,5 km na p³d. od Liwa), a dok³adniej miêdzy
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Ch³apowski, op. cit., s. 44.
Oss., 89b, nr 293, mf 89d, nr 1052; Lewiñski, op. cit., s. 33.
125 Lewiñski, op. cit., s. 34; Ch³apowski, op. cit., s. 43; I. Pr¹dzyñski, Pamiêtnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej 1831, Petersburg 1898, s. 106.
126 Ch³apowski, op. cit., s. 43, Umiñski chcia³
biæ siê koniecznie.
127 Oss., mf 89b, nr 293; mf 89d, nr 1052; ród³a, t. 2, s. 171; Gocza³kowski, op. cit.,
s. 148; Lewiñski, op. cit., s. 34.
128 Lewiñski, op. cit., s. 34.
129 Miller od 21 III 1831 r. dowodzi³ brygad¹, ale p³k Bukowski by³ przy niej (w rozkazie
dziennym z 20 IV nadal wystêpuje jako dowódca brygady). Mjr Breza w raporcie stwierdzi³
jednoznacznie, ¿e Miller z rozkazu Umiñskiego prowadzi³ wyprawê, a Bukowski mu towarzyszy³. Umiñski pisa³ po powstaniu, ¿e rozkaz wyda³ dowódcy brygady Bukowskiemu. Oss.,
mf 89b, nr 293; Kurier Polski, nr 484, 19 IV 1831; Umiñski, op. cit., s. 72; Kruszewski, op. cit.,
s. 92; Ch³apowski, op. cit., s. 43.
130 Oss., mf 89b, nr 293.
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Wyszkowem a Pierzcha³ami131. Drogê wskazywa³ kpt. Cyprian Wolski z kwatermistrzostwa132. Miller waha³ siê, jak wykonaæ rozkaz dowódcy korpusu.
Prawdopodobnie wiedzia³ ju¿ o boju pod Such¹. Obawia³ siê o bezpieczeñstwo
brygady. Oddzia³y rosyjskie nadci¹gaj¹c z po³udnia mog³yby odci¹æ j¹ od
rzeki. Ostatecznie zdecydowa³ siê na kompromisowe rozwi¹zanie. Zatrzyma³
na lewym brzegu Liwca ca³y pu³k jazdy augustowskiej z zadaniem strze¿enia
brodów i przepraw przez Liwiec. P³k Ludwik Bukowski zosta³ prawdopodobnie przy nim. U³ani pod komend¹ Millera rozpoczêli przeprawê dywizjonami
(po 2 szwadrony)133. Dopiero gdy pierwszy zabezpieczy³ prawy brzeg, przeprawi³ siê drugi. To stopniowe przekraczanie Liwca przynios³o op³akane
skutki dla Rosjan.
Podpu³kownik Kienski134, dowódca 1. dywizjonu tatarskiego pu³ku u³anów, który strzeg³ brodów miêdzy Jarnicami a Wyszkowem, w pierwszym
meldunku poinformowa³ Ugriumowa o przeprawie 2 szwadronów polskich
u³anów. Ugriumow wys³a³ mu na wsparcie szwadron arzamaskiego pu³ku
strzelców konnych s¹dz¹c zapewne, ¿e 3 szwadrony kawalerii poradz¹ sobie
z 2 szwadronami przeciwnika. Wkrótce jednak odebra³ drugi meldunek Kienskiego, z którego wynika³o, ¿e kolejne 2 szwadrony polskie zaczê³y przeprawiaæ siê przez rzekê. Zapowiada³o to jak¹ powa¿niejsz¹ akcjê powstañców.
Ugriumow wys³a³ wiêc na po³udnie dodatkowe 2 szwadrony, tym razem u³anów z pu³ku polskiego135.
To rozproszenie wysi³ków rosyjskich bezwzglêdnie wykorzysta³ Miller.
Prawdopodobnie na wstêpie odrzuci³ od rzeki pododdzia³y tatarskiego pu³ku
u³anów. Zaczê³y one cofaæ siê na pó³noc wzd³u¿ drogi z Pierzcha³ do Jarnic136. Po drodze polscy u³ani zlikwidowali przynajmniej jedn¹ placówkê
kawalerii rosyjskiej. Pp³k Kienski zbiera³ swój rozproszony dywizjon i liczy³
na wsparcie. Doczeka³ siê go. Kolejno ³¹czy³y siê z nim  szwadron arzamaskiego psk i 2 szwadrony u³anów. Przewagê liczebn¹ mia³a strona polska
(oko³o 700 szabel przeciwko 600), ale zarówno Miller, jak i dowódcy rosyjskiej
kawalerii nie zaanga¿owali od razu ca³oci si³137.
G³ówne starcie rozegra³o siê na piaszczystej równinie138, kilkaset metrów na po³udnie od Jarnic, gdzie drogê od Pierzcha³ przecina³ naturalny rów
131 W ród³ach pojawiaj¹ siê wszystkie te nazwy miejscowoci: Grodzisk (Oss., mf 89d,
nr 293; ród³a, t. 2, s. 171), Wyszków (Oss., mf 89d, nr 1052; Smit, op. cit., s. 89), rejon
miêdzy Wyszkowem a Pierzcha³ami (AMWP, rkps 19067, s. 553; Ugriumow, Doniesienie,
s. 206; Jab³onowski, op. cit., s. 28; F. Gawroñski, Pamiêtniki roku 1830/31 oraz Kronika
pamiêtnikowa, Kraków 1916, s. 111).
132 Krasicki, op. cit., s. 417.
133 Umiñski, op. cit., s. 7374; Ch³apowski, op. cit., s. 44.
134 Dowiadczony oficer, który uczestniczy³ w wojnach napoleoñskich, m.in. w kampaniach
1812 i 1814 r.
135 AMWP, rkps 19067, s. 553; Ugriumow, Doniesienie, s. 206.
136 BMHmW, rkps 81; Smit, op. cit., s. 89, pisze, i¿ 2 szwadrony tatarskiego pu³ku odwa¿nie
spotka³y 1. pu³k u³anów, kiedy przeprawia³ siê przez rzekê, ale zosta³y zmuszone do odwrotu.
137 BMHmW, rkps 81; Umiñski, op. cit., s. 73; Gocza³kowski, op. cit., s. 148.
138 Gocza³kowski, op. cit., s. 148.

Przypadkowe krwawe zdarzenie powstania listopadowego...

187

biegn¹cy po osi wschód-zachód. Dochodzi³ do doliny Liwca, zapewne podmok³ej i bagnistej w tym czasie. W zwartym szyku oddzia³y mog³y przekroczyæ
rów d³ug¹ i w¹sk¹ grobl¹139.
Bój kawalerii, który rozegra³ siê oko³o godz. 14140, obserwowali wiadkowie polscy. Widok by³ imponuj¹cy, o czym wiadcz¹ liczne relacje, niestety
niezgodne w treci141.
Przeciwnicy zbli¿ali siê do siebie w kolumnach szwadronowych142. To by³
najw³aciwszy szyk do przejcia rowu143. Jednak Miller nie zaryzykowa³.
Rozwin¹³ szwadrony w dwa rzuty144, a wczeniej kaza³ im siê nawet cofn¹æ
(na lewo w ty³), byleby tylko nie przejæ rowu przed Rosjanami145. Je¿eli
chcia³ ich sprowokowaæ, aby uczynili to pierwsi, to mu siê uda³o. Ledwie
polscy u³ani pod os³on¹ wysuniêtych do przodu flankierów146 sformowali
i wyrównali szyk, a nastêpnie wolno ruszyli do przodu (zapewne stêpa)147,
dowódcy rosyjscy omieleni niezdecydowan¹ postaw¹ Polaków (wczeniej siê
cofali) zaczêli przeprowadzaæ w kolumnach grobl¹ przez rów swoje szwadrony148. Szybko rozwija³y siê one do boju pod os³on¹ flankierów w miarê, jak
wychodzi³y z cieniny na równinê i k³usem rusza³y na polskich u³anów. Gdy
zbli¿y³y siê na 5060 kroków (ok. 3542 m), Miller zaatakowa³ k³usem. Jego
natarcie by³o gwa³towne (zdaniem Ch³apowskiego ostre). Jako pierwszy
atakowa³ szwadron lub dywizjon kpt. Aleksandra Hempla149. Czo³owy szwa139

AMWP, rkps 19067, s. 553 przypis, jest mowa o d³ugiej i w¹skiej grobli; BMHmW,
rkps 81; Kruszewski, op. cit., s. 95, ma³y rów, który lubo ³atwy by³ do przebycia, sta³ siê jednak
przyczyn¹ pewnego nieporz¹dku.
140 Umiñski, op. cit., s. 73.
141 Umiñski, op. cit., s. 73; Gocza³kowski, op. cit., s. 153; Krasicki, op. cit., s. 416417;
Ch³apowski, op. cit., s. 44.
142 Umiñski, op. cit., s. 73; Gocza³kowski, op. cit., s. 153.
143 Erazm Wróblewski wspomina³ o szyku bojowym, a wiêc zapewne mia³ na myli szyk
rozwiniêtych szwadronów. BMHmW, rkps 81.
144 Nie ma zgodnoci co do liczby szwadronów w rzutach. Miller móg³ zastosowaæ wariant
2-2 lub 3-1. Wiadomo, ¿e w pierwszym by³ szwadron lub dywizjon kpt. Aleksandra Hempla,
a w drugim 2. szwadron. BMHmW, rkps 81; Umiñski, op. cit., s. 73; Barzykowski, op. cit.,
s. 173; Kruszewski, op. cit., s. 92; Ch³apowski, op. cit., s. 44; Spazier, op. cit., s. 141.
145 BMHmW, rkps 81.
146 Flankierzy rozsypani parami przed frontem lub skrzyd³ami oddzia³u ubezpieczali go
i prowadzili wymianê ognia z nieprzyjacielem. W piechocie ich odpowiednikiem byli tyralierzy.
147 Spazier, op. cit., s. 142.
148 Kruszewski, op. cit., s 92. Kruszewski nie by³ wiadkiem bitwy, ale zebra³ relacje o niej
kilka dni po wydarzeniach. Jego zdaniem Rosjanie szli w szyku bojowym, a wiêc zapewne lini¹
rozwiniêtych szwadronów i w tym szyku przeszli rów lubo ³atwy do przebycia, sta³ siê jednak
przyczyn¹ pewnego nieporz¹dku w ich szeregach. Rosyjskie ród³o nie pozostawia jednak
w¹tpliwoci, ¿e szwadrony przekracza³y rów grobl¹ w kolumnie i to sta³o siê ród³em ich zguby
(AMWP, rkps 19067, s. 553 przypis).
149 Ch³apowski, op. cit., s. 44, Miller tak siê do nich zbli¿y³, ¿e ju¿ k³usem w linii szli ku
niemu, tak ostro na nich uderzy³, ¿e zaraz ich z³ama³; Barzykowski, op. cit., s. 173, Baczny
Hempel na 50 kroków nieprzyjaciela przypuszcza i dopiero rozkaz do ataku k³usem daje.
Spazier, op. cit., s. 142, Hempel wyczeka³, a¿ jazda rosyjska zbli¿y siê na 60 kroków i dopiero
uderzy³.
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dron rosyjski zosta³ rozbity i taki sam los spotka³ nastêpne przebijaj¹ce siê
dopiero przez cieninê i rozwijaj¹ce na równinie150. Jak zauwa¿y³ wiadek
bitwy Kazimierz Krasicki, impetowi jazdy polskiej nikt podo³aæ nie zdo³a151. Relacje ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ co do liczby szwadronów rosyjskich,
które zdo³a³y rozwin¹æ siê za rowem, zanim spad³o na nie uderzenie polskiej
kawalerii152. W ka¿dym razie po pierwszym zderzeniu mas, tak jak zazwyczaj bywa³o w boju kawalerii, szyki rozpad³y siê i rozpocz¹³ siê szereg pojedynków indywidualnych i grupowych na broñ paln¹ i bia³¹. Polscy u³ani byli
niezrównani w tym rzemiole. Barwnie opisa³ tê fazê boju Wojciech Gocza³kowski153. Rów, który by³ w tyle Rosjan, sta³ siê grobem dla wielu z nich.
Zdaniem Erazma Wróblewskiego, u³ana z 1. pu³ku, ocaleli tylko ci, którzy
nie czekaj¹c rozstrzygniêcia batalii, zaraz z pocz¹tku uciekli154. Polscy u³ani cigali rosyjskich kawalerzystów a¿ do lasu, ale nie przekroczyli jego
granic. Z pewnoci¹ nie dotarli te¿ do drogi z Mokobród do Wêgrowa, któr¹
ci¹gnê³y rosyjskie tabory. Wywalczyli sobie drogê do g³ównych si³ oddzia³u rosyjskiego i ku jego ty³om, ale Miller nie wykorzysta³ okazji. Zabrak³o mu dodatkowego pu³ku kawalerii, aby wyrz¹dziæ wiêksze szkody155. Zreszt¹ Ugriumow
szybko przyst¹pi³ do ³atania wyrwy w lewym skrzydle piechot¹ i kawaleri¹.
P³k Zurow z 2 szwadronami tyraspolskiego pu³ku strzelców konnych i szwadronem polskiego pu³ku u³anów oraz z 2 dzia³ami artylerii konnej k³usem
popêdzi³ na spotkanie polskiej kawalerii156. Prawdopodobnie rozproszone w boju
pod Jarnicami szwadrony rosyjskie do³¹czy³y do niego. Jednoczenie minimum
2 roty zablokowa³y przejcie miêdzy kompleksem krzaków a lasem wzd³u¿
drogi z Jarnic (Ugriumow mia³ doæ piechoty, aby tê barierê wzmocniæ)157.
Pora¿ka kawalerii powa¿nie zaniepokoi³a Ugriumowa. Wydawa³o siê mu,
¿e Polacy odciêli go od Siedlec. Do Dybicza wysy³a³ raporty z ostrze¿eniem
(pos³añcy jechali drog¹ okrê¿n¹ przez Soko³ów).Zagro¿enie by³o tym bardziej
realne, ¿e 1. pu³k u³anów nie wycofa³ siê od razu po bitwie ku brodom.
Praktycznie do wieczora sta³ na prawym brzegu Liwca (mo¿liwe, ¿e pod
Jarnicami), stwarzaj¹c realne zagro¿enie dla rosyjskiego korpusu158. Jednak
150 AMWP, rkps 19067, s. 553 przypis; BMHmW, rkps 81, Gdy ju¿ przeszli rów, w którem
póniej wielu grób znalaz³o, zostawilimy drugi szwadron w asekuracji, wyjecha³y flankiery
i natychmiast zaczem siê jeszcze zd¹¿yli rozwin¹æ uderzamy na nich.
151 Krasicki, op. cit., s. 416.
152 Ch³apowski, op. cit., s. 44, pisze o 5 szwadronach, które by³y rozwiniête i sz³y na
Polaków w linii k³usem; Gocza³kowski, op. cit., s 148149.
153 Gocza³kowski, op. cit., s 149150.
154 BMHmW, rkps 81.
155 Umiñski, op. cit., s. 74.
156 AMWP, rkps 19067, s. 553; BN BOZ, rkps 1812/1, k. 169; Ugriumow, Doniesienie,
s. 206; Smit, op. cit., s. 89; Puzyrewski, op. cit., s. 183.
157 AMWP, rkps 19067, s. 553; BN BOZ, rkps 1812/1, k. 169; Ugriumow, Doniesienie,
s. 206; Krasicki, op. cit., s. 417; Ch³apowski, op. cit., s. 44; Smit, op. cit., s. 89; Puzyrewski,
op. cit., s. 183.
158 BMHmW, rkps 81; Gocza³kowski, op. cit., s. 153; Pr¹dzyñski, Pam., t. 2, s. 167;
Mieros³awski, op. cit., s. 578.
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Polacy poprzestali tylko na obserwacji. Gdy ich kawaleria opuci³a prawy
brzeg, Ugriumow zadba³ o bezpieczeñstwo lewego skrzyd³a i ty³ów swojego
oddzia³u. 2 roty grenadierów wys³a³ do wsi Smolaki na drogê do Mokobód
i Siedlec159. Tymczasem w pobli¿u mostów toczy³ siê za¿arty bój.
Trudno jednoznacznie stwierdziæ, z racji du¿ej sprzecznoci róde³, kiedy
Umiñski podj¹³ kolejn¹ próbê odzyskania kontroli nad przepraw¹ i szañcem
przedmostowym. Czêæ róde³ wskazuje, ¿e nast¹pi³o to w trakcie walki 1. pu³ku
u³anów, a inne, ¿e po jej zakoñczeniu. Wydaje siê, ¿e druga wersja jest w³aciwa,
mimo ¿e Umiñski z uporem twierdzi³, ¿e wiadomie wczeniej zaplanowa³
i skorelowa³ dzia³ania u³anów z natarciem piechoty na przeprawie liwskiej160.
Widok rozbijanej w puch kawalerii rosyjskiej podbudowa³ Umiñskiego.
Myla³, ¿e przeciwnik  zdemoralizowany pora¿k¹ swojej jazdy  ulegnie
stanowczemu i niespodziewanemu natarciu powstañczej piechoty, zw³aszcza
¿e wczeniej ataki 20. pu³ku z ³atwoci¹ odpar³. Wydawa³o siê to tym bardziej
prawdopodobne, ¿e Rosjanie nadal nie kontrolowali wyspy, któr¹ mo¿na by³o
wykorzystaæ do natarcia na most wschodni.
Po powstaniu Umiñski twierdzi³, ¿e widzia³ jak tyralierzy rosyjscy odstêpowali od przeprawy tak jakby Ugriumow zamierza³ zebraæ si³y na przedpolu
szañca na wysokoci drogi z Jarnic, aby odeprzeæ polsk¹ jazdê. Niestety inni
wiadkowie bitwy nie dostrzegli w zachowaniu Rosjan nic istotnego. Nadal
zajmowali te same pozycje co przed godz. 14. Gdy wiêc Umiñski podj¹³
decyzjê o natarciu piechoty, nie spotka³a siê ona z pe³nym poparciem oficerów161. Szef sztabu korpusu, p³k Lewiñski, próbowa³ odwieæ Umiñskiego od
tego pomys³u. Twierdzi³, ¿e Rosjanie trzymali szaniec tylko po to, aby os³oniæ
ruch taborów na pó³noc. Poza tym uszkodzenia mostu i brak materia³ów do
jego odbudowy tylko narazi³yby piechotê polsk¹ na straty od ognia piechoty
i artylerii rosyjskiej, zw³aszcza pozycyjnej. Do Umiñskiego te sensowne argumenty nie dociera³y. Lewiñski widz¹c nieprzejednane stanowisko dowódcy
korpusu zaoferowa³, ¿e sam poprowadzi natarcie. Stan¹³ na czele 1. batalionu 1. psp162 i biegiem poprowadzi³ go w ciniêtej kolumnie ku wyspie.
Strzelcy ci¹gnêli za sob¹ materia³y ze zniszczonej cha³upy, aby odbudowaæ
pok³ad mostu. Rosjanie poczekali, a¿ kolumna polskich ¿o³nierzy z okrzykiem
hura cinie siê na grobli i otworzyli ogieñ z broni rêcznej i dzia³ masakruj¹c powstañcz¹ piechotê. Lewiñski wspomina³, ¿e dotarcie do wyspy i uszko159 AMWP, rkps 19067, s. 553; BN BOZ, rkps 1812, k. 169; Ugriumow, Doniesienie,
s. 206207.
160 Oss., mf 89b, nr 293; mf 89d, nr 1052; Umiñski, op. cit., s. 74; Lewiñski, op. cit., s. 34;
Ch³apowski, op. cit., s. 43; Krasicki, op. cit., s. 416; Patelski, op. cit., s. 141; Mieros³awski, op.
cit., s. 581.
161 Umiñski, op. cit., s. 74.
162 Oss., mf 89b, nr 293, mf 89d, nr 1052.Breza pisa³ w raporcie o ochotnikach 1. batalionu, a Umiñski o 2 kompaniach uczestnicz¹cych w natarciu. Wbrew temu co twierdzi Dezydery
Ch³apowski i Kazimierz Krasicki, nie by³o w batalionie zbyt wielu chêtnych, aby na ochotnika
zg³osiæ siê do natarcia. Lewiñski wspomina³, ¿e na wezwanie stawi³ siê oficer i 3 ¿o³nierzy.
Krasicki, op. cit., s. 416; Lewiñski, op. cit., s. 35; Ch³apowski, op. cit., s. 43.
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dzonego mostu na g³ównym nurcie rzeki kosztowa³o jego batalion oko³o 300
zabitych i rannych163.
Ogieñ rosyjskiej piechoty i artylerii by³ piekielny. Dzia³a strzela³y kartaczami, a grenadierzy dziesi¹tkowali szeregi Polaków zgranym ogniem rotowym. Byli gotowi uderzyæ na bagnety, gdyby jakim cudem polscy piechurzy
przedostali siê na prawy brzeg164. Lewiñski widz¹c, ¿e nie mo¿na odbudowaæ
pok³adu, a tym bardziej utrzymaæ ¿o³nierzy na grobli i mostach pod silnym
ogniem, cofn¹³ i rozwin¹³ batalion w tyraliery wzd³u¿ lewego brzegu rzeki,
aby unikn¹æ wiêkszych strat165. Dezydery Ch³apowski wspomina³, ¿e g³ównym celem rosyjskich pocisków byli ¿o³nierze, którzy k³adli dyle (pok³ady) na
most. Wielu z nich, zabitych lub rannych spad³o w nurt rzeki. Pozostali uciekli
i tylko dwóch z uporem kontynuowa³o pracê. Byli to dwaj podoficerowie Alojzy
Radoñski [mo¿e Rayski Wiktor  T.S.] i Eugeniusz Stêpniewski166. Pomimo
strat kolumna Lewiñskiego dwa razy zbli¿a³a siê do g³ównego mostu z materia³ami do jego odbudowy, ale uszkodzenia by³y tak du¿e, ¿e nie mo¿na by³o ich
szybko usun¹æ. D³u¿sze przebywanie na grobli i mocie tylko pomna¿a³o straty.
Umiñski przerwa³ atak167. Straty rosyjskie w tej fazie boju by³y znikome.
Do koñca dnia trwa³a tylko wymiana ognia artyleryjskiego i karabinowego miêdzy tyralierami. 3. bateria konna mjr. Jaszowskiego ponownie znalaz³a
siê nad rzek¹, gdy¿ ze wzgórz za szos¹ nie mog³a skutecznie raziæ szañca na
prawym brzegu rzeki i wojsk rosyjskich. W tym pojedynku Jaszowski pod
wieczór straci³ wierzchowca168. Wiêkszoæ korpusu Umiñski przezornie wycofa³ ju¿ poza zasiêg rosyjskich dzia³. Dochodzi³y do niego tylko sporadycznie
stracone kule. Ostatecznie zmrok zakoñczy³ bój oko³o godz. 7. Ogieñ dzia³
i broni rêcznej s³ab³ stopniowo i wreszcie ucich³. Od godz. 7 tyralierzy
 zdaniem Umiñskiego  tylko z w³asnych pobudek siê ostrzeliwali169.
163 BPmW, rkps 1569, k. 53; Oss., mf 89d, nr 1065; Lewiñski, op. cit., s. 35. Maksymilian
Witkowski z kompanii wolty¿erów stwierdzi³, ¿e 1. batalion straci³ od kartaczy 80 ludzi. Uczestnicz¹cy w tym natarciu mjr Leon Æwierciakiewicz, dowódca batalionu, dosta³ kartaczem
w ryngraf. Wprawdzie ocali³ ¿ycie, ale kontuzja by³a tak powa¿na, ¿e opuci³ pu³k.
164 Patelski, op. cit., s. 141; Smit, op. cit., s. 89.
165 Lewiñski, op. cit., s. 35. Grobla i most ucierpia³y w tym ostrzale nie mniej jak ludzie.
Podobno by³y zniszczone pociskami rosyjskiej artylerii (Oèerk istorii S.Peterburgskago grenaderskago..., s. 344).
166 Rozkazem dziennym z 3 maja 1831 r. w 1. psp na stopieñ podporucznika awansowano
starszego sier¿anta Wiktora Rayskiego i podoficerów Eugeniusza Stêpniewskiego i Waleriana
Breañskiego. Ch³apowski, op. cit., s. 43, wspomina³, ¿e podoficerowie Breañski i Alojzy Radoñski zaraz, czyli jeszcze pod Liwem byli awansowani na oficerów.
167 Oss., mf 89b, nr 293; mf 89d, nr 1052; Ugriumow, Doniesienie, s. 206; Umiñski, op. cit.,
s. 74; Smit, op. cit., s. 89.
168 Lewiñski, op. cit., s. 35; Konarski, op. cit., s. 12; Jaszowski, op. cit., s. 12.
169 Kurier Polski, nr 484, 19 IV 1831, bój trwa³ od 9 rano do 5 wieczorem; Umiñski,
op. cit., s. 75; Lewiñski, op. cit., s. 35, 37, kanonada jego zdaniem trwa³a 6 godzin; Konarski,
op. cit., s. 12, [ ] do wieczora tyralierowa³em. Bóg mnie zachowa³, pomimo tak bliskiej od tych
burków odleg³oci, ¿em nie by³ nawet ranny. ród³a rosyjskie przesuwaj¹ koniec boju na godz. 22,
a nawet 24 (AMWP, rkps 19067, s. 553; Ugriumow, Doniesienie, s. 207; Smit., op. cit., s. 89;
Puzyrewski, op. cit., s. 183).
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Oddzia³y polskie spêdza³y noc w fatalnych nastrojach. Tylko 1. pu³k
u³anów wiêci³ tryumf. W obozie 1. psp przeliczono szeregi i okaza³o siê, ¿e
brakowa³o kilku oficerów i 300 ¿o³nierzy (w tym 150 jeñców). Jak wspomina³
Józef Patelski, potulnie i w cichoci sk³adalimy te¿ na ziemiê nasze g³owy
do spoczynku170. U³ani Konopki hulali przez ca³¹ noc. Na rozbitych szwadronach rosyjskich dobrze siê ob³owili171. Umiñski osobicie wita³ u³anów
wracaj¹cych zza rzeki, gdy¿ ich sukces przynajmniej czêciowo zrekompensowa³ straty poniesione przez piechotê i artyleriê.
Umiñski i Ugriumow szykowali siê do walki w nastêpnym dniu. Co
ciekawe spodziewali siê dzia³añ zaczepnych przeciwnika172, ale nie zamierzali ust¹piæ z pola. Rosjanie w nocy przebudowali szaniec i jego czo³o zwrócili na zachód173. Umiñski najbardziej obawia³ siê o swoj¹ artyleriê. Przyzna³,
¿e brakowa³o mu amunicji do dzia³, które odda³y po 150 strza³ów (Jaszowski
wystrzela³ ca³¹ amunicjê)174. Tymczasem zmierza³a ju¿ ku przeprawie liwskiej g³ówna armia rosyjska z Dybiczem na czele. Alarmistyczne raporty
Ugriumowa na tyle go wystraszy³y, ¿e ju¿ wieczorem 14 IV ruszy³ z Siedlec
na Wêgrów z ok. 30 tys. ¿o³nierzy i 90 dzia³ami (w Siedlcach zbiera³y siê
kolejne oddzia³y g³ównej armii)175. Skrzynecki nic nie wiedzia³ o ruchu Dybicza i armia polska pozosta³a na starych pozycjach, z których nie mog³a
szybko wesprzeæ Umiñskiego176.
15 IV nad ranem Umiñski nie dostrzeg³ niepokoj¹cych ruchów oddzia³ów
rosyjskich przy przeprawie. Podj¹³ wiêc jeszcze jedn¹ próbê odzyskania szañca przedmostowego. Dowiadujemy siê zeróde³ rosyjskich (polskie je tylko
powiela³y), ¿e oko³o godz. 4 rano (o wiecie zdaniem Smitta) 3 bataliony
polskiej piechoty wspierane ogniem 6 dzia³ artylerii konnej zbli¿y³y siê
w d³ugiej kolumnie grobl¹ do mostów i wyspy, prawdopodobnie wykorzystuj¹c mg³ê jako zas³onê. Z wyspy Polacy zaczêli atak, ale grenadierzy powitali
ich ogniem karabinówi to tak gêstym, ¿e powstañcza piechota ust¹pi³a. Poci170

Patelski, op. cit., s. 142.
Ibidem.
172 Oss., mf 89d, nr 1052; BK, rkps 1548, t. 1, k. 136.
173 BN BOZ, rkps 1812/1, k. 169; Ugriumow, Doniesienie, s. 206; Puzyrewski, op. cit., s. 183.
174 Lewiñski, op. cit., s. 36, stwierdzi³, ¿e artyleria dzia³a³a nieefektywnie i wiele
[...] zmarnowa³o sie amunicji bezpotrzebnie; Patelski, op. cit., s. 141; Jaszowski, op. cit.,
s. 169.
175 Dybicz uzna³  prawdopodobnie w oparciu o zeznania mjr. Chlewskiego  ¿e korpus
Umiñskiego w sile od 10 do 12 tys. ¿o³nierzy kierowa³ siê na Bia³ystok na terytorium Rosji,
os³aniany przez g³ówn¹ armiê polsk¹. AMWP, rkps 19067, s. 555; Dybiè, op. cit., s. 181. 15 IV
g³ówna armia rosyjska dotar³a do Mokobód i wycofa³a siê do Siedlec, gdy Ugriumow przywróci³
komunikacjê i zniszczy³ most pod Liwem.
176 Na po³udnie od szosy brzeskiej (ok. 1213 km) w rejonie Kuflewa i wsi Kiczki stacjonowa³o blisko 14 tys. ¿o³nierzy polskich (2. i 3. dp). Na samej szosie od Miñska do Bojmia tkwi³y
g³ówne si³y armii: w Miñsku 20 dzia³, w Jêdrzejowie (ok. 3,3 tys. szabel i 8 dzia³), pod Groszkami (3 km na zach. od Bojmia) ok. 10,7 tys. ¿o³nierzy (1. dp z artyleri¹), 2,1 tys. ¿o³nierzy
w Zawadach i 6,4 tys. ¿o³nierzy z 18 dzia³ami w Bojmiu (£ubieñski). G³ówna kwatera gen.
Skrzyneckiego znajdowa³a siê w Jêdrzejowie (od 13 IV).
171
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ski Rosjan dosiêg³y tak¿e polskich artylerzystów. Mimo to zdo³ali wyprowadziæ pojedynczo dzia³a spod ostrza³u ponosz¹c przy tym znaczne straty177.
Wydaje siê to wrêcz nieprawdopodobne, ale rosyjscy grenadierzy zajêli wyspê i
most. Utrzymali nad nimi kontrolê do koñca dnia178. Polscy saperzy zaczêli
budowaæ szaniec przedmostowy na lewym brzegu, ale Rosjanie intensywnie
ostrzeliwali ich ogniem broni rêcznej179. Przez resztê dnia Umiñski i Ugriumow rozsy³ali mniejsze oddzia³y wzd³u¿ Liwca (g³ównie na po³udnie od przeprawy liwskiej), aby zabezpieczyæ siê przed wydumanymi próbami przeprawy
przeciwnika.
Przy przeprawie liwskiej strza³y nie milk³y. Polacy ponownie znaleli siê
przy grobli ibrzegu rzeki, ale mimo to Rosjanie przyst¹pili do niszczenia
mostu (pracami kierowa³ p³k Paw³owski). Do godz. 22 uda³o siê ochotnikom
z pu³ku grenadierów, pod ogniem polskiej piechoty, podpi³owaæ pale mostu
przy wschodnim brzegu. Spadaj¹c do wody obali³y nastêpny rz¹d, niszcz¹c
przeprawê na dystansie oko³o 20 m. Ugriumow jeszcze za dnia ewakuowa³
czêæ rannych i chorych z lazaretu w Wêgrowie do Drohiczyna i szykowa³ siê
do odwrotu pod Siedlce zgodnie z rozkazem Dybicza180. Feldmarsza³ek nie
zamierza³ anga¿owaæ siê w bój z Umiñskim. Uwa¿a³, ¿e osi¹gn¹³ cele, jakie
wyznaczy³ Ugriumowowi. Oczyci³ z Polaków obszar miêdzy górnym Liwcem
a Bugiem i odrzuci³ ich na lewy brzeg Liwca, pozbawiaj¹c mo¿liwoci przeprawy znacznych si³ z artyleri¹. Co wa¿ne, jak s¹dzi³, udaremni³ marsz
Umiñskiego na terytorium Rosji. Nadzór linii Liwca od Nura nad Bugiem po
Kopcie nad Kostrzyniem (naprzeciw Suchej) powierzy³ kawalerii181. Jeszcze
15 IV wycofa³ z Mokobód do Siedlec trzydziestotysiêczne zgrupowanie piechoty i wstrzyma³ koncentracjê w Siedlcach pozosta³ych korpusów g³ównej
armii. O pó³nocy z 15 na 16 IV Ugriumow opuci³ plac boju pod Liwem
i wycofa³ siê na po³udnie do Chodowa pod Siedlcami.
Naczelne dowództwo armii polskiej przez ca³y dzieñ 15 IV obserwowa³o
rozwój sytuacji na rozleg³ym obszarze od Bugu po Kuflew na po³udnie od
szosy brzeskiej. Skrzynecki nie zdawa³ sobie sprawy z faktu, ¿e miêdzy Siedlcami a Mokobodami pojawi³y siê dwa korpusy g³ównej armii Dybicza182.
Spierano siê nawet z Umiñskim w kwestii oceny si³ rosyjskich pod Wêgrowem. Gdyby nawet dano wiarê doniesieniom o obecnoci g³ównej armii rosyjskiej na pó³noc od szosy brzeskiej, to niewiele zmieni³oby to zamiary Skrzyneckiego. W razie ataku Dybicza planowa³ odwrót na Warszawê183. Nie
zale¿a³o mu te¿ na tym, aby podlegli mu dowódcy wykrwawiali bez potrzeby
177
178
179
180
181
182
183
184

AMWP, rkps 19067, s. 553; Ugriumow, Doniesienie, s. 206207; Smit, op. cit., s. 90.
BK, rkps 1548, k. 140141; ród³a, t. 2, s. 171172; Kruszewski, op. cit., s. 92.
Konarski, op. cit., s. 12.
AMWP, rkps 19067, s. 554555; BN BOZ, rkps 1812/1, k. 164.
AMWP, rkps 19067, s. 555; Ugriumow, Doniesienie, s. 207; Dybiè, op. cit., s. 182.
ród³a, t. 2, s. 158.
ród³a, t. 2, s. 168.
Strze¿ek, Polska ofensywa , s. 3738, 6869.
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swoje oddzia³y co wi¹za³o siê z ogóln¹ strategi¹ wojny, jak¹ realizowa³ od
koñca lutego 1831 r.184 Z tym wiêkszym niezadowoleniem przyj¹³ wiêc raport
Umiñskiego z bitwy (pisany 14 IV o godz. 12 w nocy)185, a jeszcze wczeniej
informacje i plotki uczestników bitwy. W oczach Skrzyneckiego i oficerów sztabu Umiñski pope³ni³ kardynalne b³êdy, za które zap³acili jego ¿o³nierze: nie
wycofa³ korpusu na lewy brzeg poza zasiêg artylerii rosyjskiej, broni³ s³abego
szañca przedmostowego, wykrwawi³ w bezowocnych atakach piechotê i to ze
starego pu³ku (straci³ kilkuset ludzi), a na dodatek w bój z artyleri¹ pozycyjn¹
zaanga¿owa³ lekkie dzia³a, nara¿aj¹c artylerzystów na powa¿ne straty186. Co
wa¿ne, bitwa pod Liwem by³a pierwsz¹, w której Rosjanie z równemi prawie
si³ami osi¹gnêli to, co zamierzali. Skrzynecki dowiedzia³ siê tak¿e, ¿e Umiñski zatai³ czêci¹, a czêci¹ przekszta³ci³ wypadki dla pokrycia swoich b³êdów. Aby zweryfikowaæ raport podw³adnego Skrzynecki wys³a³ do Liwa adiutanta kpt. Ignacego Kruszewskiego. Nie zakwestionowa³ on treci raportu
co do strat i przebiegu walki. Tym niemniej Umiñski straci³ w oczach Skrzyneckiego. Nie pasowa³ do strategii wojny naczelnego wodza187. Umiñski odcina³ siê Skrzyneckiemu. Wymiana opinii zaognia³a napiête stosunki188.
16 IV o wicie polskie placówki nie dostrzeg³y na prawym brzegu Liwca
znacznych si³ rosyjskich. Jeszcze tego samego dnia Umiñski przyst¹pi³ do
naprawy mostu i zaj¹³ Wêgrów z magazynami i szpitalem189. Polacy przywrócili stan rzeczy sprzed bitwy! Rosjanie pope³nili ten sam b³¹d, co powstañcy 10 dni wczeniej. Wycofuj¹c siê spod przeprawy liwskiej utracili
nad ni¹ kontrolê. Umiñski nie móg³ jednak tego wykorzystaæ, gdy¿ Skrzynecki ograniczy³ jego zadania praktycznie tylko do atakowania rosyjskich
komunikacji bez zapuszczania siê w g³¹b terytorium zajmowanego przez
przeciwnika190.
W dwudniowych walkach pod Liwem z 17 tys. ¿o³nierzy zginê³o, odnios³o rany i dosta³o siê do niewoli blisko 1550 ¿o³nierzy (9% uczestników).
185

Oss., mf 89d, nr 1052. Umiñski pisa³, ¿e garnizon szañca wycofa³ siê na lewy brzeg
Liwca w najwiêkszym porz¹dku, atak 2 kompanii 1. psp mia³ miejsce w trakcie boju 1. pu³ku
u³anów, a piechota straci³a parêset przesz³o ludzi w ogniu armatnim. O brak artylerii pozycyjnej w korpusie obwini³ Skrzyneckiego. Prosi³ o ni¹ kilka razy, gdy¿ bez niej bitew pozycyjnych
staczaæ nie mo¿na.
186 ród³a, t. 2, s. 166167; Lewiñski, op. cit., s. 3738; Barzykowski, op. cit., s. 174;
Kruszewski, op. cit., s. 92; Pr¹dzyñski, Pam., t. 2, s. 168169; Gawroñski, op. cit., s. 111.
187 ród³a, t. 4, s. 336; Pr¹dzyñski, Pam., t. 2, s. 168169; Gawroñski, op. cit., s. 111;
Lewiñski, op. cit., s. 38; Kruszewski, op. cit., s. 92; Mieros³awski, op. cit., s. 581 (broni³
Umiñskiego).
188 Umiñski zakwestionowa³ nawet znajomoæ sztuki wojennej przez Skrzyneckiego.
Oss., mf 89d, nr 1057.
189 ród³a, t. 2, s. 177; Ch³apowski, op. cit., s. 44; Patelski, op. cit., s. 142. Ugriumow
przekaza³ Umiñskiemu znaczn¹ sumê pieniêdzy dla lekarzy rosyjskich opiekuj¹cych siê rannymi.
190 Ju¿ w nocy z 20 na 21 IV Umiñski rozbi³ silne oddzia³y rosyjskiej kawalerii w Soko³owie i Mokobodach (zginê³o 73 ¿o³nierzy rosyjskich, a 246 znalaz³o siê w niewoli, zdobyto
143 konie).
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Urzêdowy raport Ugriumowa wspomina³ o stracie w dniach 14 i 15 IV
6 oficerów wy¿szych, 32 oficerów ni¿szych i 871 podoficerów i ¿o³nierzy191.
Umiñski stara³ siê jak najd³u¿ej ukryæ rzeczywisty wymiar ubytku swojego korpusu192. W pierwszym raporcie wspomina³ o kilkuset piechurach,
a za g³ówn¹ przyczynê du¿ych strat uzna³ przewagê Rosjan w artylerii. Dwa
dni póniej szacowa³ straty na 400 zabitych i rannych. Mjr Breza nie tai³, ¿e
z korpusu uby³o 550 ¿o³nierzy zabitych i rannych, w tym 2 zabitych oficerów.
Do niewoli dosta³o siê 50 ¿o³nierzy, ale jeszcze 16 IV 30 z nich znalaz³o siê
w rêkach polskich. Lewiñski powiêkszy³ straty polskie. Ocenia³ je na blisko
800 ¿o³nierzy (rosyjskie wynios³y ma³o co ponad 300). Stanis³aw Barzykowski stwierdzi³, ¿e bitwa kosztowa³a Rosjan 1000 zabitych i rannych, a strata
nasza blisko tyle¿ siêga³a. Artyleria polska straci³a wielu kanonierów. 15 IV
Umiñski obawia³ siê nawet, ¿e zabraknie mu ludzi do obs³ugi dzia³. Najbardziej ucierpia³a pó³bateria konna p³ocka. Zgin¹³ dowódca plutonu artylerii
pieszej ppor. Zwierzchowski. W 3. blak uby³o kilku ludzi i kilkanacie koni.
W 1. psp poleg³ trafiony kul¹ kartacza por. Jan Przyborowski. Ranny w g³owê
by³ ppor. Andrzej Nowosielski. W kompanii 13. pu³ku piechoty jeden oficer
i 15 ¿o³nierzy odnios³o rany193. 20. pu³k piechoty w bojach jakie stoczy³
miêdzy 9 a 14 IV mia³ 300 rannych194.
Urzêdowy raport spisany prawdopodobnie po kilku dniach wymienia³
zabitych 2 oficerów, 160 podoficerów i ¿o³nierzy oraz 305 rannych. Wród
jeñców znalaz³ siê mjr Chlewski i kilkudziesiêciu rannych ¿o³nierzy195. Raport zachowany w papierach Pr¹dzyñskiego jest bardziej szczegó³owy. Obejmuje 231 zabitych i wziêtych do niewoli oraz 305 rannych196. Zabrak³o do191 W kawalerii by³ zabity oficer wy¿szy, 4 oficerów ni¿szych i 122 podoficerów i ¿o³nierzy,
a rannych i przepad³ych bez wieci 5 oficerów ni¿szych i 130 podoficerów i ¿o³nierzy. Z piechoty
uby³o zabitych 7 oficerów ni¿szych, 134 podoficerów i ¿o³nierzy, rannych i kontuzjowanych
5 oficerów wy¿szych (w tym kpt. liwicki i kpt. Lwow ranny w nogê), 16 oficerów ni¿szych i 466
podoficerów i ¿o³nierzy. 19 piechurów przepad³o bez wieci. Pu³k grenadierów cesarza austriackiego straci³ 28 szeregowych zabitych i 73 rannych, a pu³k króla pruskiego 3 zabitych szeregowych i 1 rannego. AMWP, rkps 19067, s. 554; Dybiè, op. cit., s. 182, Dybicz w licie do cara
zaokr¹gli³ liczby do 600 piechurów, 200 kawalerzystów. Polacy, jego zdaniem, stracili oko³o
2 tys. ¿o³nierzy zabitych i rannych oraz 300 jeñców.
192 Jeszcze w 1840 roku przyzna³ siê do straty 7 oficerów, 227 podoficerów i ¿o³nierzy
zabitych i rannych i 120 jeñców. Umiñski, op. cit., s. 76.
193 BN, rkps 8387, k. 11; Oss., mf 89b, nr 293; mf 89d, nr 1052, nr 1059; Oss., rkps 3520/I,
k. 128; ród³a, t. 2, s. 166; Lewiñski, op. cit., s. 36; Barzykowski, op. cit., s. 174; Pr¹dzyñski,
Pam. hist. i wojsk., s. 106 (po 800 ludzi); idem, Pam., t. 2, s. 166; Patelski, op. cit., s. 142;
Jaszowski, op. cit., s. 169; Drewnicki, op. cit., s. 173; Konarski, op. cit., s. 12.
194 Kurier Warszawski, nr 104, 17 IV 1831, 20. pu³k piechoty w boju 14 kwietnia wiele
ucierpia³; nr 106, 19 IV 1831, rozg³oszona wieæ o bardzo znacznej stracie 20. pu³ku piechoty
by³a przesadzona, gdy¿ ranionych nie jest wiêcej jak 300.
195 ród³a, t. 2, s. 177.
196 B KUL, rkps 61/4, k. 513. Z 1. psp wymienia mjr. Chlewskiego jako jeñca, zabitych
i wziêtych do niewoli por. Przyborowskiego, 13 podoficerów i 186 ¿o³nierzy, rannych 4 oficerów,
12 podoficerów i 123 ¿o³nierzy (razem 340 ¿o³nierzy), w 20. pu³ku piechoty zabitych 2 oficerów,
20 ¿o³nierzy, rannych 3 oficerów, 17 podoficerów i 127 ¿o³nierzy (razem 169), w 2. pu³ku jazdy

Przypadkowe krwawe zdarzenie powstania listopadowego...

195

k³adnych informacji o stratach kawalerii z 2. dywizji. Poza tym do urzêdowych raportów nale¿y podchodziæ ostro¿nie197.
Straty rosyjskie polscy dowódcy zawy¿ali (rosyjscy robili to samo, okrelaj¹c straty powstañców). Umiñski szacowa³ je na ponad 2 tys. zabitych
(dodatkowo 800 rannych przewieziono do Wêgrowa w trakcie bitwy)198. Andrychiewicz wyniós³ je na niebotyczny pu³ap 3 tys. ¿o³nierzy (w Soko³owie
wród rannych znajdowa³ siê adiutant cesarski ks. Holsztynu, 30 oficerów
i 800 ¿o³nierzy)199. 1. pu³k u³anów wzi¹³ do niewoli 3 oficerów, 224 ¿o³nierzy,
180 koni, a na placu boju zostawi³ zabitych  oficera wy¿szego, 3 oficerów
ni¿szych i 60 podoficerów i ¿o³nierzy200 . Rannych ¿o³nierzy polskich i rosyjskich znaleziono w lazarecie w Wêgrowie. By³o ich sporo  35 oficerów i 750
podoficerów i ¿o³nierzy rosyjskich (16 IV Umiñski pisa³ w raporcie o 400
rosyjskich i 40 polskich ¿o³nierzach rannych), a dodatkowych 300 wywieziono
do Soko³owa. Ostatecznie liczbê jeñców rosyjskich ze szpitala wêgrowskiego
zredukowano do 400. Znajdowa³ siê wród nich pp³k saperów Tille, major
i 4 ni¿szych oficerów201.
Wraz z jeñcami i zdobycz¹ w korpusie Umiñskiego rozgoci³a siê cholera.
Nie tylko ona os³abi³a polskie oddzia³y. Inne choroby w okolicach Liwa
i Wêgrowa niezdrowych z natury po³o¿enia zw³aszcza wiosn¹, i w samych
miasteczkach ciasnych i brudnych zebra³y swoje ¿niwo202.
Pobojowisko jeszcze d³ugo okrywa³y szcz¹tki mundurów grenadierów
oraz broñ. Polacy zebrali 600 sztuk wraz z pewn¹ iloci¹ oporz¹dzenia
Mazurów zabitych 5 ¿o³nierzy i 7 koni, w 3. blak zabitych 4 ¿o³nierzy, 3 rannych podoficerów i 6
¿o³nierzy, 10 zabitych koni i 14 rannych, w baterii p³ockiej zabitego oficera (Zwierzchowski?),
podoficera, 3 ¿o³nierzy, 2 rannych ¿o³nierzy, 11 zabitych koni i 7 rannych.
197 Porównuj¹c raporty o stanie 1. psp miêdzy 4 a 20 IV oka¿e siê, ¿e uby³o z jego
szeregów nieco ponad 1000 ¿o³nierzy.
198 W zamieszczonym w prasie komunikacie o walkach korpusu mo¿na wyczytaæ o mierci
ponad 2 tys. ¿o³nierzy rosyjskich oraz o rannych 30 oficerach i 1,7 tys. ¿o³nierzach wed³ug
depozycji w³adz miejscowych opatrzonych w wêgrowskim szpitalu. Zginê³o wielu rosyjskich
oficerów, w tym pu³kownik 2. pu³ku karabinierów, 2 oficerów wy¿szych kawalerii. W 1. i 2.
pu³kach karabinierów ocaleæ mia³a zaledwie garstka ¿o³nierzy (Kurier Polski, nr 48, 19 IV
1831). Mjr Breza w swoim raporcie z 16 IV wspomina³, ¿e w obydwu pu³kach karabinierów
liczbê batalionów, w nastêpstwie strat odniesionych w bitwie, zredukowano z dwóch do jednego
(Oss., mf 89b, nr 293). Zdaniem Umiñskiego ocala³o tylko 500 karabinierów (Oss., mf 89d,
nr 1059).
199 Archiwum G³ówne Akt Dawanych, W³adze Centralne Powstania, rkps 262, k. 103;
Oss., mf 89d, nr 1059.
200 Oss., mf 89b, nr 293; ród³a, t. 2, s. 171 (2 zabitych majorów, 4 oficerów i 300 jeñców
nie licz¹c zabitych), s. 177 (50 zabitych, 230 jeñców i 200 koni); Umiñski, op. cit., s. 76. Wród
jeñców znaleli siê rotmistrz Zieliñski, por. Baracz i chor¹¿y Panteleon Chodko (brat Leonarda) kilkakroæ w g³owê raniony (Kurier Warszawski, nr 105, 18 IV 1831). W Kurierze
Polskim z 19 IV (nr 484) Chodkê awansowano na podporucznika. Szymon Konarski wspomina o rozmowach prowadzonych z jeñcem Julianem Mackiewiczem (Konarski, op. cit., s. 12).
201 Oss., mf 89d, nr 1059; Umiñski, op. cit., s. 75; ród³a, t. 2, s. 177.
202 Lewiñski, op. cit., s. 36; Patelski, op. cit., s. 143. Liw i Wêgrów sta³y siê gniazdami
choroby i grobem dla wielu naszych ¿o³nierzy; Konarski, op. cit., s. 12.
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wojskowego. Szaniec przedmostowy by³ rozorany pociskami i zas³any zniekszta³conymi trupami polskich ¿o³nierzy. Rosjanie niedok³adnie oczycili pobojowisko z rannych. P³k Ch³apowski 16 IV znalaz³ w pobli¿u mostu rannego
grenadiera, Polaka z pochodzenia203. Ten smutny epizod zwieñczy³ symbolicznie zmagania polsko-rosyjskie o kontrolê nad przeprawê liwsk¹ w powstaniu listopadowym.
SUMMARY
The Battle of Liw on 14 and 15 April 1831 brought an end to several days of
fighting to assume control over bridges on the Liwiec River. The battle generated
substantial losses for both Polish and Russian armies, and at least 1500 soldiers
were killed, wounded or captured by the enemy. Polish infantry troops stormed the
bridges under heavy fire from the enemys cannons and rifles. Polish general Umiñskis resolve to regain control of the bridges multiplied the insurgents losses which
were not compensated by the Polish cavalrys victory in the battle of Jarnice. Polish
commanders were unable to make rational decisions due to the lack of detailed
information about the enemys forces and plans. Soldiers paid for their mistakes in
blood.

203 Oss., mf 89b, nr 293, mf 89d, nr 1059; ród³a, t. 2, s. 177; Ch³apowski, op. cit., s. 45;
Pr¹dzyñski, Pam., t. 2, s. 168; Patelski, op. cit., s. 141; Jaszowski, op. cit., s. 142; Konarski, op.
cit., s. 12.
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JESZCZE O BITWIE POD SIEBURCZYNEM
Rozlewaj¹cy siê wartkim nurtem p³omieñ wielkiego narodowego powstania nie omin¹³, po³o¿onej na pograniczu Mazowsza i Podlasia, ziemi ³om¿yñskiej. Podobnie jak w innych regionach uciemiê¿onego zaborami kraju, pozostawiaj¹c domy, rodziny, miejsca pracy, urzêdy, szko³y, k³ad¹c na szali losu
w³asne ¿ycie ruszyli do walki polscy patrioci. Na ziemi ³om¿yñskiej stoczyli
kilkadziesi¹t bitew i potyczek, a jednym z najwybitniejszych dowódców, który
prowadzi³ powstañców do boju by³ Józef Konstanty Ramotowski1.
Wywodz¹cy siê z miejscowej szlachty zaciankowej ppor. Józef K. Ramotowski opuci³ kraj po upadku powstania listopadowego. Podobnie jak wielu
innych listopadowych dzia³aczy politycznych i ¿o³nierzy osiad³ na emigracji
we Francji i tam za³o¿y³ rodzinê. Jednak¿e na wieæ o trwaj¹cych przygotowaniach do kolejnego zrywu narodowo-wyzwoleñczego przyby³ w 1862 r. na
Litwê, gdzie w³¹czy³ siê w nurt antyrosyjskiego ruchu konspiracyjnego. Po
wybuchu powstania styczniowego przybra³ pseudonim Wawer i wst¹pi³ do
dzia³aj¹cego w po³udniowo-wschodniej czêci ³om¿yñskiego oraz przyleg³ych
obszarach guberni grodzieñskiej, oddzia³u W³adys³awa Cichorskiego ps. Zameczek.
W rezultacie dotkliwych strat poniesionych w kilkunastu krwawych bitwach, a zw³aszcza stoczonej w dniu 7 lutego pod Siemiatyczami, p³k Cichorski wycofa³ siê na zachód. Przekroczywszy granicê guberni p³ockiej podj¹³
walkê z armi¹ zaborcz¹ na obszarach po³o¿onych pomiêdzy Ostrowi¹ Mazowieck¹, Wyszkowem, Pu³tuskiem i Ró¿anem. Wkrótce jednak zosta³, na polecenie Rz¹du Narodowego, podporz¹dkowany organizacyjnie naczelnikowi
wojsk województwa p³ockiego Zygmuntowi Padlewskiemu. W pocz¹tkach
marca, w pobli¿u wsi Kunin, oddzia³ p³k. Zameczka zosta³ oficjalnie w³¹czo1 Józef Konstanty urodzi³ siê w Tykocinie, natomiast jego ojciec Józef urodzi³ siê w Gr¹dach Wielkich, wsi po³o¿onej w gminie Jedwabne w powiecie ³om¿yñskim.
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ny do struktur p³ockiej powstañczej si³y zbrojnej, a faktycznie znalaz³ siê
w zgrupowaniu dowodzonym przez Zygmunta Padlewskiego. Wraz z parti¹
Cichorskiego dotar³ tam równie¿ Józef K. Ramotowski. Uczestniczy³ w pierwszej, stoczonej 12 marca, bitwie pod Dr¹¿d¿ewem, 21 marca walczy³ pod
Radzanowem2, a nastêpnie zosta³ skierowany na wschód, za Narew, by podj¹æ misjê tworzenia w³asnego oddzia³u.
W obliczu serii klêsk poniesionych w dniach 2122 marca, podczas manewru wycofywania siê na pó³nocny zachód na szlaku: Nadratowo, Szreñsk,
Radzanów, Wróblewo, Chrapoñ, Skrwilno, lasy skêpskie oraz deprymuj¹cej
¿o³nierzy ucieczki kilku oficerów (m. in. Kowalkowskiego, Zdziarskiego i Cichorskiego Zameczka) Zygmunt Padlewski postanowi³ rozwi¹zaæ, bêd¹ce
faktycznie w rozsypce, zgrupowanie3. Wielu ¿o³nierzy postanowi³o jednak
pozostaæ w szeregach armii powstañczej i kontynuowaæ walkê. S. Zieliñski
napisa³, i¿ po wspomnianej pora¿ce: Ochotnicy z pu³tuskiego jednak i ca³a
kawaleria, obrawszy sobie za dowódcê Roszkowskiego, poszli za Narew i tam
stali siê zawi¹zkiem formuj¹cego siê oddzia³u Wawra4.
Niebawem do mieszcz¹cej siê w lasach ko³o Komorowa w pobli¿u Ostrowi Mazowieckiej kwatery Józefa K. Ramotowskiego zaczêli ci¹gaæ liczni
ochotnicy, a tak¿e powstañcy z rozbitych oddzia³ów5. Rz¹d Narodowy widz¹c
mo¿liwoæ podtrzymania dzia³añ wojennych w tej czêci Polski, zw³aszcza po
likwidacji zgrupowania Zygmunta Padlewskiego, awansowa³ Józefa K. Ramotowskiego do stopnia pu³kownika i mianowa³ naczelnikiem wojsk powstañczych powiatu ³om¿yñskiego6. Z pewnoci¹ czynnikiem sk³aniaj¹cym
w³adze centralne do podjêcia takiej decyzji by³y talenty dowódcze Wawra
wykazane podczas pierwszych tygodni walk, wczeniejsze dowiadczenia wojenne zdobyte na szlaku bojowym 2 Pu³ku Piechoty Królestwa Polskiego
w czasie powstania listopadowego, a tak¿e koneksje w rodzinnej ziemi ³om¿yñskiej. S³usznie zak³adano, i¿ p³k Ramotowski zdo³a roznieciæ tam p³omieñ
patriotycznego zrywu narodowego.
Tymczasem dowództwo rosyjskie, zaniepokojone nasileniem aktywnoci
powstañczej pomiêdzy Ostrowi¹ Mazowieck¹ a Ostro³êk¹, zaczê³o kierowaæ
tam coraz liczniejsze pododdzia³y wojska. Wobec powiêkszaj¹cej siê dysproporcji si³ p³k Wawer postanowi³ opuciæ tê czêæ Królestwa Polskiego.
25 marca wyruszy³ z po³o¿onej w gminie Rzekuñ ko³o Ostro³êki wsi Borawe
w kierunku Puszczy Augustowskiej licz¹c, i¿ znajdzie w jej rozleg³ych ostêpach schronienie oraz czas, niezbêdny do konsolidacji oddzia³u i wyszkolenia
2 Stanis³aw Zieliñski podaje, i¿ J. K. Ramotowski walczy³ pod Dr¹¿d¿ewem 29 czerwca.
Jest to informacja b³êdna, poniewa¿ w tym dniu dowodzone przez niego zgrupowanie toczy³o
krwawy bój z Rosjanami w Puszczy Augustowskiej pod Krasnem. Zob.: S. Zieliñski, Bitwy
i potyczki 186364; na podstawie materya³ów drukowanych i rêkopimiennych Muzeum Narodowego w Raperswilu, Rapperswil 1913, s. 462.
3 Ibidem, s. 229-30.
4 Ibidem, s. 30.
5 Ibidem, s. 255.
6 Ibidem.
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¿o³nierzy. Podczas piêciodniowego forsownego marszu, unikaj¹c powa¿niejszych staræ z Rosjanami, zatoczy³ d³ugi szlak bojowy wiod¹cy przez lasy
Czerwonego Boru, Chomentowo, Szczepankowo, Chojny, Nowogród, Morgowniki, Dêbniki, Zbójnê, Osowiec7, Laski i Gawrychy, potem przeprawi³ siê
przez rzekê Pisê ko³o Dobrego Lasu, a nastêpnie przez Rudê, Rakowo, Korzeniste, Orlikowo oraz Mieczki dotar³ wieczorem 30 marca do wsi kocielnej
Przytu³y. Nie chc¹c wdawaæ siê w trudny bój spotkaniowy z nadci¹gaj¹cymi
od strony £om¿y pododdzia³ami jazdy kozackiej oraz wykorzystuj¹c os³onê
zbli¿aj¹cej siê nocy, niezw³ocznie skierowa³ oddzia³ na pó³nocny wschód. Id¹c
szybkim marszem przez Kubrê, Konopki, Brodowo, Racibory, Karwowo,
Mcichy, Klimaszewnicê dotar³ 31 marca o godz. 8.00 rano do Bia³aszewa8.
Tymczasem na próbuj¹cych tam oraz w pobliskim dworze widerskich
znaleæ chwilê wytchnienia i odrobinê po¿ywienia Polaków uderzyli Kozacy.
P³k Ramotowski zdo³a³ jednak w ferworze wzmagaj¹cej siê walki odes³aæ
tabory do lasu pomiêdzy Bia³aszewem a Osowcem9, a nastêpnie oderwaæ
oddzia³ od nacieraj¹cego wroga10. Jednak¿e na polu bitwy pozosta³o trzech
poleg³ych i omiu rannych ¿o³nierzy11.
W odwecie za udzielon¹ p³k. Ramotowskiemu gocinê rozwcieczeni Rosjanie zaatakowali dwór. Podpalili zabudowania gospodarcze zapêdziwszy
przedtem do gorzelni siedmiu ludzi. Wszyscy ponieli mêczeñsk¹ mieræ
w p³omieniach12. Podczas barbarzyñskiej pacyfikacji zginê³a córka w³acicieli
Wespazja oraz ich lokaj. Ciê¿ko pobity przez Kozaków dziedzic Kalikst widerski zmar³13.
Uchodz¹c spod Bia³aszewa p³k Wawer pod¹¿y³ szybkim marszem na
pó³nocny wschód. W po³o¿onym na obrze¿ach Puszczy Augustowskiej niedaleko Lipska miejscu, zwanym Kozi Rynek, roz³o¿y³ obóz, gdzie  nie nêkany
przez trzy tygodnie  uzupe³nia³ si³y i szkoli³ ¿o³nierzy. Krañcowo wyczerpani
ludzie odpoczêli14.
7

Osowiec w gminie Zbójna w powiecie ³om¿yñskim.
S. Zieliñski, op. cit., s. 256.
9 Osowiec nad Biebrz¹ w powiecie Moñki.
10 S. Zieliñski, op. cit., s. 256.
11 C. Brodzicki, D. Godlewska, £om¿a w latach 17941866, Warszawa 1987, s. 261. Niezwyk³ym powiêceniem i odwag¹ wykaza³ siê 21-letni uczeñ VI klasy gimnazjum ³om¿yñskiego
Feliks Mianowski, który walcz¹c tylko siekier¹ zabi³ dwóch Moskali zanim poleg³ ugodzony
bagnetem. Zob. Z. Kolumna, Pami¹tka dla rodzin polskich. Krótkie wiadomoci biograficzne
o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poleg³ych na placu boju, oraz zmar³ych na tu³actwie i na wygnaniu Syberyjskiem, 18611866 r. Ze róde³ urzêdowych, dzienników polskich, jak
nie mniej z ustnych podañ osób wiarygodnych i towarzyszy broni, cz. 2, Kraków 1868, s. 174.
Tymczasem S. Zieliñski podaje, i¿ Feliks Mianowski dowodz¹c niewielkim pododdzia³em kosynierów Tadeusza Wojczyñskiego zosta³ ciê¿ko ranny podczas bitwy stoczonej 23 marca pod
Czarnym Brodem, a uchodz¹cy z pola walki powstañcy, zabieraj¹c go ze sob¹, ocalili mu ¿ycie.
Zob. S. Zieliñski, op. cit., s. 258.
12 C. Brodzicki, D. Godlewska, op. cit., s. 261.
13 Ibidem; Z. Kolumna,, op. cit., s. 266.
14 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe,Warszawa 1983, s. 481.
8
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Poprzecinany jeziorami, bagnami, rzekami i Kana³em Augustowskim olbrzymi puszczañski kompleks leny zapewnia³ ochronê, a tak¿e umo¿liwia³
prowadzenie operacji wojennych w stylu partyzanckim. Wykorzystuj¹c doskona³e walory topograficzne terenu gromadzi³y siê tam liczne zgrupowania
armii powstañczej, by prowadziæ coraz mielsze dzia³ania zbrojne skierowane
przeciw pododdzia³om wojsk carskich.
Jednak¿e koncentracja znacznych si³ polskich na po³udniowo-wschodnich
i wschodnich rubie¿ach Puszczy Augustowskiej zmusza³a dowództwo rosyjskie do podjêcia wysi³ku jak najszybszej ich likwidacji. Przystêpuj¹c do realizacji za³o¿eñ planów sztabowych, ju¿ od pocz¹tku kwietnia zaczêto przesuwaæ stacjonuj¹ce w pobliskich garnizonach w Augustowie, Bia³ymstoku,
Grodnie, Sejnach i Suwa³kach pododdzia³y kawalerii i piechoty w kierunku
Puszczy. Zerodkowanie tam coraz liczniejszych jednostek wojsk rosyjskich
zaowocowa³o niebawem seri¹ uci¹¿liwych i krwawych walk. Pierwsz¹, stoczy³y po³¹czone partie p³k. Ramotowskiego i Andruszkiewicza 19 kwietnia pomiêdzy Jastrzêbn¹ a Lipskiem, kolejn¹ 23 kwietnia pod Czarnym Brodem.
Po drugiej z wymienionych, p³k Ramotowski zosta³ mianowany dowódc¹ si³
powstañczych w Augustowskiem, a praktycznie w ca³ej guberni15.
Tymczasem Rosjanie, napotkawszy nadspodziewanie silny opór, zawiesili
na okres czterech tygodni powa¿niejsze dzia³ania zbrojne. Przerwê w walkach wykorzystali na liczebne uzupe³nienie wojsk, których ostatecznym celem mia³o byæ zadanie decyduj¹cego ciosu, definitywnie umierzaj¹cego polski ruch narodowo-wyzwoleñczy na obszarach od Lipska i Augustowa a¿ po
Mariampol i Olitê.
Trafnie przewiduj¹c plany operacyjne wroga, dowódcy polscy postanowili
uprzedziæ coraz groniejsze dzia³ania Rosjan. 21 maja kpt. Brandt i Wiktor
H³asko zaatakowali nieprzyjaciela pod Kadyszem, ma³ej miejscowoci po³o¿onej w pobli¿u Sopoækiñ. W momencie najzaciêtszych zmagañ, do pola tocz¹cej
siê bitwy zbli¿y³ siê oddzia³ p³k. Ramotowskiego i natychmiast w³¹czy³ siê do
walki. Wzmocnione si³y powstañcze uzyska³y niebawem przewagê, zada³y
wojskom moskiewskim powa¿ne straty i zmusi³y je do wycofania siê16.
Jednak¿e odniesione pod Kadyszem zwyciêstwo mo¿na okreliæ mianem
pyrrusowego. Zaciskaj¹cy siê bowiem piercieñ przewa¿aj¹cych liczebnie
wojsk moskiewskich, pod¹¿aj¹cych koncentrycznie w kierunku Kadysza,
a tak¿e os³abienie spowodowane powa¿nymi stratami odniesionymi w walkach, sk³oni³y p³k. Wawra do podjêcia decyzji o wycofaniu siê. Zebrawszy
utrudzonych ¿o³nierzy ruszy³ Ramotowski w kierunku rozci¹gaj¹cych siê
ko³o Sztabina podmok³ych nadbiebrzañskich lasów, by pod ich os³on¹ zregenerowaæ mocno nadw¹tlone si³y.
Tymczasem niezwyk³e powiêcenie i determinacja dzia³añ Polaków pod
Kadyszem mocno zaskoczy³y w³adze zaborcze. Obawiano siê przede wszyst15
16

S. Zieliñski, op. cit., s. 258.
Ibidem, s. 258259; S. Kieniewicz, op. cit., s. 487.
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kim krzepi¹cych polskiego ducha politycznych nastêpstw rosyjskiej klêski.
Trudne zadanie zatamowania coraz groniej rozlewaj¹cego siê p³omienia polskiego zrywu narodowo-wyzwoleñczego na augustowszczynie powierzono
znanemu z wyj¹tkowego okrucieñstwa w t³umieniu powstania na Kujawach
genera³owi ksiêciu Emilowi Sayn-Wittgenstein-Barleburgowi17.
Mianowany naczelnikiem wojennym guberni augustowskiej ksi¹¿ê genera³ przyby³ w drugiej po³owie czerwca do Suwa³k, gdzie wyposa¿ony w stosowne pe³nomocnictwa oraz nadzwyczajne rodki nacisku prawnego  w³¹cznie z mo¿liwoci¹ ferowania wyroków mierci  zabra³ siê do likwidacji
polskiego powstania18. S. Zieliñski podaje, i¿ oddane pod rozkazy ksiêcia
Emila Sayn-Wittgenstein-Barleburga si³y zbrojne wzros³y do: [ ] 23 rot piechoty, 600 stra¿y granicznej pieszej, 4 szwadronów huzarów, 300 kozaków, 700
objeszczyków i omiu armat19. Dysponuj¹c liczb¹ oko³o piêciu tysiêcy ¿o³nierzy regularnego wojska, carski wódz zintensyfikowa³ dzia³ania zbrojne
w Puszczy Augustowskiej i na obszarach do niej przyleg³ych20.
Obawiaj¹c siê narastaj¹cego zagro¿enia w po³udniowo-wschodniej czêci
Puszczy p³k Ramotowski wyruszy³ na pó³noc, w stronê Sejn. Tam do³¹czy³y
do niego, ocala³e po bitwie pod Stragiszkami (21.06.63) oraz po potyczce pod
Ber¿nikami (25.06.63), resztki oddzia³ów Wiktora H³aski i mjr. Ludwika
Liczbiñskiego21. Na skoncentrowane w powiecie sejneñskim si³y powstañcze
skierowa³ ksi¹¿ê Sayn-Wittgenstein-Barleburg piêæ kolumn wojsk. Chc¹c
unikn¹æ okr¹¿enia p³k Wawer rozpocz¹³ manewr wycofywania siê na po³udnie. Po przekroczeniu Czarnej Hañczy i Kana³u Augustowskiego pod Mikaszówk¹ dotar³ 27 czerwca do lasu rozci¹gaj¹cego siê w pobli¿u wsi Gruszki.
17 S. Krzemiñski, Dwadziecia piêæ lat Rosyi w Polsce (18631888) Zarys historyczny,
Lwów 1892, s. 25.
18 A. Matusiewicz, Egzekucje powstañców styczniowych w Suwa³kach, [w] http//astn.free.
of.pl/rocznik2/artykul5.html.
19 S. Zieliñski, op. cit., s. 262.
20 Etatowa liczebnoæ szwadronu rosyjskiej kawalerii w XIX w. wynosi³a 179 ludzi. Faktycznie, najczêciej by³o w nim ok. 100-120 ¿o³nierzy. Stosuj¹c metodê szacunkow¹ mo¿emy
przyj¹æ, i¿ w rotach wojsk pieszych by³a podobna liczba ¿o³nierzy. Oba pododdzia³y odpowiadaj¹
liczebnie wspó³czesnej kompanii piechoty. Rot¹ piechoty dowodzi³ kapitan, a szwadronem jazdy
rotmistrz.
21 Ludwik Liczbiñski by³ uczestnikiem powstania wêgierskiego podczas Wiosny Ludów
w 1848 r. Po zakoñczeniu walk na Wêgrzech, wraz z liczn¹ grup¹ polskich oficerów i ¿o³nierzy,
przekroczy³ granicê Imperium Otomañskiego, gdzie zosta³ internowany. Zob. Pamiêtnik Genera³a Wysockiego z czasów kampanii wêgierskiej, Warszawa 1899, s. 157. Zwolniony z obozu
w Turcji powróci³ do Polski, podj¹³ pracê urzêdnika na stacji kolei warszawsko-petersburskiej
w £ochowie. 24 stycznia powstañcza partia kolejarzy zmusi³a go do przyst¹pienia do powstania. Zob. K. Janikowski, Powstañcza partja kolejarzy, G³os Kolejowca R. 12, 1930 Nr. 3, s. 6.
S³u¿¹c w oddziale W³adys³awa Cichorskiego Zameczka zosta³ awansowany do stopnia majora.
Po bitwie pod Dr¹¿d¿ewem urlopowany dla poratowania zdrowia. Wróci³ do zgrupowania p³k.
Ramotowskiego i obj¹³ dowództwo oddzia³u po poleg³ym Pawle Suzinie. Poleg³ 6 lipca 1863 r. na
polach pomiêdzy Sieburczynem a Samborami os³aniaj¹c przeprawê oddzia³ów p³k. Ramotowskiego i Wiktora H³aski przez rzekê Narew. Zob. Z. Kolumna, op. cit., s. 154155.
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Tu dopêdzi³ go p³k Makarowski, dowodz¹cy dwiema rotami piechoty
i szeædziesiêcioosobowym pododdzia³em jazdy kozackiej. Podczas krótkiej
letniej nocy z 27 na 28 czerwca p³k Ramotowski zd¹¿y³ jednak ustawiæ
licz¹cy ponad szeæset ¿o³nierzy oddzia³ w trzycz³onowym szyku bojowym.
O godz. 2 nad ranem Rosjanie zaatakowali. Natkn¹wszy siê wszak¿e na
liczne oraz walcz¹ce z niezwyk³ym powieceniem szeregi powstañcze zaczêli
siê cofaæ. Na polu bitwy pozostawili oko³o stu poleg³ych i rannych ¿o³nierzy.
Straty polskie by³y mniejsze i wynios³y osiemnastu poleg³ych i dwudziestu
piêciu rannych22. Mo¿na przyj¹æ, i¿ zwyciêstwo odniesione pod Gruszkami
by³o szczytowym osi¹gniêciem militarnym p³k. Ramotowskiego w jego karierze powstañczej w 1863 r.
Tymczasem, podobnie jak po bitwie pod Kadyszem, polskie zwyciêstwo
niczym magnes przyci¹ga³o przewa¿aj¹ce si³y wroga. Chc¹c unikn¹æ kolejnego, jeszcze groniejszego starcia z po³¹czonymi kolumnami wojsk rosyjskich,
pu³kownik opuci³ pobojowisko i wycofa³ siê na po³udnie. 28 czerwca po
po³udniu jego krañcowo zmêczeni ¿o³nierze stanêli w Kozim Rynku. Pod¹¿aj¹ce za nimi wojska moskiewskie jeszcze tego samego dnia wieczorem zbli¿y³y siê do powstañczego obozowiska i pod os³on¹ nocy okr¹¿y³y je. 29 czerwca
o godz. 3.00 nad ranem uderzeniem od strony wsi Krasne Rosjanie zainicjowali kolejn¹ bitwê. Dowodz¹cy nimi mjr Karlstedt poderwa³ do ataku szeæ
rot piechoty i skierowa³ je na przygotowuj¹c¹ siê do wymarszu kolumnê
polsk¹. O wicie rozgorza³a krwawa walka. Zaatakowany w trudnym do obrony terenie oraz nie uformowany w odpowiednim szyku bojowym oddzia³ zacz¹³
bez³adnie wycofywaæ siê w stronê podmok³ych lasów. Od zag³ady uratowa³a go
ucieczka i rozproszenie siê ludzi w przyleg³ych bagnach. Na polu bitwy zosta³o
czternastu poleg³ych i siedemnastu rannych towarzyszy broni23.
Nastêpnego dnia zebrawszy ocala³e resztki zgrupowania, a nastêpnie
staraj¹c siê zgubiæ pocig w trudno dostêpnych, poprzecinanych szlakami
wodnymi rewirach Puszczy Augustowskiej, pu³kownik skierowa³ siê na pó³noc w stronê G³êbokiego Brodu i Tobo³owa. Dotar³szy tam zmieni³ kierunek
marszu na po³udniowy i 2 lipca stan¹³ ponownie w lasach sztabiñskich. Po
krótkim odpoczynku ruszy³ w kierunku Wizny, by korzystaj¹c z tamtejszych
przepraw przejæ na lew¹ stronê Narwi.
Dowództwo rosyjskie postanowi³o nie dopuciæ do wymkniêcia siê najsilniejszego zgrupowania powstañczego dzia³aj¹cego w tej czêci Królestwa Polskiego. Niezw³ocznie ruszy³a w pocig jazda kozacka. Polacy zauwa¿yli j¹
dopiero 4 lipca, w okolicy Wonej Wsi. P³k Ramotowski, zarekwirowawszy
w okolicznych wsiach furmanki, posadzi³ na nie piechurów i przypieszy³
odwrót. Jednak¿e wróg postêpowa³ w lad za umêczonymi powstañcami.
5 lipca po po³udniu Kozacy dopêdzili polsk¹ ariergardê na rynku w Radzi³owie i stoczyli z ni¹ potyczkê24.
22

S. Zieliñski, op. cit., s. 263; S. Kieniewicz, op. cit., s. 538.
Ibidem, s. 263264.
24 Ibidem, s. 264; S. Kieniewicz, op. cit., s. 562.
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W obliczu narastaj¹cego zagro¿enia przypieszono marsz, by pod os³on¹
krótkiej lipcowej nocy id¹c w pobli¿u prawych brzegów Wissy, a nastêpnie
Biebrzy móc jak najdalej ujæ nieprzyjacielskiej pogoni. Jednak¿e pomimo
czynionych wysi³ków 6 lipca o wicie, w pobli¿u wsi Chyliny znowu ujrzano
Kozaków. Dowódca rosyjski maj¹c wiadomoæ, i¿ Polacy mog¹ wymkn¹æ siê
z zastawionej sieci postêpowa³ coraz mielej.
6 lipca wczesnym rankiem strona polska znalaz³a siê w nadzwyczaj niesprzyjaj¹cej sytuacji operacyjnej. Uchodz¹c pogoni, marszowa kolumna powstañcza musia³a przejæ przez otwarty, p³aski, pozbawiony wiêkszych kompleksów lenych teren, na którym przewa¿a³y pola uprawne. Wymienione
czynniki topograficzne stwarza³y natomiast doskona³¹ okazjê pododdzia³om
jazdy moskiewskiej do przeprowadzenia frontalnego natarcia dlatego, nie
trac¹c czasu, Kozacy ruszyli na ariergardê polsk¹ w momencie gdy ta, id¹c
w kierunku po³o¿onej 6 kilometrów na po³udnie Wizny, mija³a wie Sieburczyn.
Do walki z Moskalami stan¹³ niele wyposa¿ony w nowoczesn¹ broñ paln¹
oddzia³ mjr. Ludwika Liczbiñskiego, podczas gdy odzia³y p³k. Ramotowskiego
i Wiktora H³aski popiesznie pod¹¿a³y w kierunku przeprawy przez Narew.
Na nadbiebrzañskich polach rozgorza³a krwawa bitwa. W pocz¹tkowej
fazie powstañcy ogniem karabinowym doæ skutecznie odpierali ataki kozackiej konnicy. Jednak¿e w chwili gdy poleg³ dowódca mjr Liczbiñski, a niebawem tak¿e dowodz¹cy pododdzia³em strzelców jego zastêpca Micha³ Czempiñski25, polska obrona za³ama³a siê26.
Widz¹c powa¿ne zagro¿enie, p³k. Ramotowski skierowa³ do walki pododdzia³ kosynierów. Ich skuteczny kontratak powstrzyma³ wrogie natarcie daj¹c bezcenny czas na dokoñczenie przeprawy. Jednak¿e udany manewr nad
Narwi¹ zosta³ okupiony powa¿nymi stratami. Na rozleg³ych polach pomiêdzy
Sieburczynem, Wierciszewem a Samborami zginê³o dwudziestu siedmiu powstañców a osiemnastu odnios³o rany27.
Cia³a poleg³ych pozosta³y na bitewnym polu dwa dni. Ósmego lipca
zosta³y obejrzane na gruncie przez przedstawicieli s¹du i policji z £om¿y.
Datowany 11 lipca protokó³ tych ponurych czynnoci zosta³ dostarczony so³tysowi wsi Sieburczyn Franciszkowi Koz³owskiemu, a ten w towarzystwie
Wiktora Sulewskiego, zaniós³ dokument proboszczowi parafii w Burzynie
ksiêdzu Wincentemu Szczerbiñskiemu celem spisania aktu zgonu.
W parafialnej ksiêdze zgonów z 1863 r. pod numerem dwudziestym
ósmym proboszcz napisa³:

25 Pochodz¹cy z warszawskiego Micha³ Czempiñski walczy³ w oddziale Paw³a Suzina.
Po mierci Suzina odzia³ zosta³ podporz¹dkowany mjr. Ludwikowi Liczbiñskiemu. Zob. Z. Kolumna, op. cit., s. 46. W kilku publikacjach Micha³ Czempiñski jest mylony z Ludwikiem
Liczbiñskim, a nawet z niejakim Krajewskim. Zob. C. Brodzicki, Wizna w latach 15292000,
Warszawa 2000, s. 102 oraz Z. Kolumna, op. cit. s. 133134.
26 S Zieliñski, op. cit., s. 264; Z. Kolumna, op. cit., s. 46.
27 S. Zieliñski, op. cit., s. 264.

204

Zygmunt Stefan Zalewski

Burzyn  dzia³o siê we wsi kocielnej Burzynie dnia trzynastego lipca
tysi¹c osiemset szeædziesi¹tego trzeciego roku, o godzinie ósmej rano stawili
siê: Franciszek Koz³owski so³tys  tudzie¿ Wiktor Sulewski, po lat piêædziesi¹t
licz¹cy, wyrobnicy w Sieburczynie zamieszkali i owiadczyli, i¿ dnia szóstego
bie¿¹cego miesi¹ca o godzinie szóstej rano po bitwie pomiêdzy powstañcami
a wojskami rosyjskimi na polach wsi Sieburczyna i Wierciszewa w powiecie
³om¿yñskim po³o¿onych znalezione zosta³y zw³oki p³ci mêskiej w liczbie dwadziecia siedem ró¿nego wieku, z imion, nazwisk, zamieszkania, stanu niewiadomych, a które wszak¿e ni¿ej, na mocy wezwania S¹du Policji Prostej Okrêgu
£om¿yñskiego z dnia jedenastego lipca roku bie¿¹cego Nr 809 opieraj¹cego na
owej czynnoci z urzêdu obejrzenia na gruncie poleg³ych pod dniem ósmego
lipca tego¿ roku dokonanej, sporz¹dzonego zarazem protoko³u  My proboszcz
parafii burzyñskiej celem spisania aktu stanu cywilnego rzeczonych dwudziestu
siedmiu poleg³ych  dos³ownie wypis z protoko³u obejrzenia za³¹czamy [ ]
ka¿dego z osobna pod liczb¹ porz¹dkow¹ tak jak i w protokole S¹du notujemy 
1. Zw³oki mêskie oko³o lat czterdziestu ubrane w koszulê bia³¹ i gatki
p³ócienne.
2. Zw³oki mê¿czyzny lat dwadziecia mieæ mog¹cego ubrane w palto popielate, spodnie w kratki i kamizelkê perkalikow¹, buty wykrzywione.
3. Zw³oki mê¿czyzny lat do trzydziestu szeciu, palto samodzia³owe gatki
i koszula bia³a.
4. Zw³oki mêskie lat do dwudziestu ubrane w palto samodzia³owe i takie¿
same spodnie oraz kamizelkê i koszulê bia³¹.
5. Zw³oki mê¿czyzny lat do trzydziestu mieæ mog¹cego, ubranie samodzia³owe, spodnie szare p³ócienne, kamizelka br¹zowa.
6. Zw³oki mêskie lat do czterdziestu ubrane w czarmarkê28 br¹zow¹ samodzia³ow¹, koszulê bia³¹ i spodnie szare.
7. Zw³oki mê¿czyzny lat do dwudziestu czterech, palto samodzia³owe,
spodnie p³ócienne, koszula bia³a.
8. Zw³oki numeru osiem, dziewiêæ, dziesiêæ i jedenacie ubrane jednakowo,
palto samodzia³owe, spodnie szare p³ócienne, koszule bia³e, wszyscy ci
trzej mniej wiêcej do dwudziestu dwu lat wieku mieæ mog¹.
12. Zw³oki mê¿czyzny, oko³o lat czterdziestu, ubrane w czamarkê granatow¹
z wyszyciami, spodnie zielone w kratki.
13. Zw³oki mêskie oko³o lat dziewiêtnastu paltosak (sic!) szaraczkowy,
spodnie sukienne, koszula bia³a.
14. Zw³oki mêskie lat oko³o trzydziestu piêciu, palto samodzia³owe, spodnie
szare, koszula zwyczajna.
15. Zw³oki mêskie lat do dwudziestu, palto samodzia³owe, spodnie szare
znacznie zniszczone, koszula perkalowa kolorowa.
16. Zw³oki mê¿czyzny lat oko³o dwudziestu czterech mieæ mog¹cego, ubrane
w palto szaraczkowe, spodnie szare p³ócienne i koszulê bia³¹.
28 Czamara, czamarka  staropolski d³ugi ubiór mêski. Zob. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1978, s. 260.
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17. Zw³oki mê¿czyzny lat oko³o trzydziestu piêciu mieæ mog¹cego ubrane w bluzê
z szarego p³ótna z czerwonymi obwódkami i koszulê cienk¹ webow¹29.
18. Zw³oki mêskie lat do dwudziestu piêciu, koszula bia³a gruba i spodnie
aksamitowe w paski.
19. Zw³oki mêskie do lat trzydziestu szeciu, kamizelka niebieska w kratki,
spodnie zwyczajne i koszula p³ócienna.
20. Zw³oki mêskie lat do dwudziestu omiu, palto samodzia³owe i kamizelka
czarna sukienna, pod ni¹ bia³a pikowa koszula i gatki.
21. Zw³oki mêskie lat do trzydziestu palto dymowe (sic!) spodnie takiego¿
koloru, kamizelka sukienna, koszula bia³a lepsza, chodaki rzemienne.
22. Zw³oki mêskie lat do trzydziestu trzech, bluza z p³ótna szarego czerwonem
oszyta, koszula webowa, gatki p³ócienne.
23. Zw³oki mêskie lat do trzydziestu dwóch, kurtka samodzia³owa, koszula
p³ócienna i spodnie czarne dymowe.
24. Zw³oki mêskie lat do czterdziestu, palto samodzia³owe, koszula zwyczajna,
spodnie sukienne podarte.
25. Zw³oki mêskie lat do trzydziestu omiu, bluza z p³ótna szarego czerwone
obwódki, spodnie kortowe w paski, koszula perkalowa niebieska.
26. Zw³oki mêskie lat do trzydziestu piêciu, kurtka samodzia³owa, koszula
bia³a, gatki p³ócienne i buty zniszczone.
27. Zw³oki mêskie lat do czterdziestu, bluza z p³ótna szarego z ró¿owymi
obwódkami, koszula cienka, bez spodni i gatek.
Po przekonaniu siê naocznym o zejciu z tego wiata wy¿ej w liczbie dwadziecia
siedem osób poleg³ych przez S¹d Policji Prostej Okrêgu £om¿yñskiego pod dat¹
jak wy¿ej opisanych  akt ten stawaj¹cym przeczytany przez nas podpisany.
Stawaj¹cy wiadki pisaæ nie umiej¹.
Xi¹dz W. Szczerbiñski Proboszcz Burzyñski30
W obu dokumentach  zarówno w protokole jak i w napisanym na jego
podstawie akcie zgonu stanu cywilnego  nie wymieniono nazwisk poleg³ych
powstañców. Czes³aw Brodzicki i Donata Godlewska bazuj¹c na publikacjach
S. Zieliñskiego i Z. Kolumny wymieniaj¹ personalia dwunastu. Byli wród
nich: [ ] Maksymilian Ewelina, Maciej Pietraszewski, Zarêba, 30-letni pisarz prewentury z Olszonki, absolwent V klasy gimnazjum ³om¿yñskiego,
40-letni Piotr Sawicki, kancelista magistratu w Augustowie, podoficer 17-letni
Emilian Piasecki, syn organisty z Suwa³k, Rociszewski, syn prezydenta miasta Suwa³ki, 16-letni Sarankiewicz, syn Piotra, uczeñ VI klasy gimnazjum
suwalskiego, Antoni Woronowicz, uczeñ gimnazjum ³om¿yñskiego, Józef Micha³owski, 28-letni syn w³ocianina z £om¿ycy, kancelista trybuna³u w £om¿y,
Alfons Modzelewski, 28-letni kancelista rz¹du gubernialnego w Suwa³kach,
29

Web/weba  cienkie p³ótno lniane. (S³ownik SJP.pl) .
Ksiêga zgonów parafii Burzyn z roku 1863, dok. 28. (W cytowanym dokumencie oraz
kolejnych zachowana jest pisownia oryginalna).
30
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[ ], Marceli Ostafiñski z Warszawy, porucznik strzelców oraz 29-letni Ostafiñski, absolwent Wydzia³u Technicznego w Krakowie, urzêdnik kolei warszawsko-wiedeñskiej31.
Cytowany wczeniej Zieliñski poda³, i¿ w omawianej bitwie odnios³o rany
osiemnastu polskich ¿o³nierzy. Mniej kontuzjowani zapewne opucili pole
walki o w³asnych si³ach lub korzystaj¹c z pomocy kolegów, natomiast ciê¿ko
ranni zostali przewiezieni do wiejskiego szpitala w Burzynie. Nie wiemy ilu
powstañców tam trafi³o lecz dokumenty parafialne wskazuj¹, i¿ trzech z nich
niebawem zmar³o. Trzynastego lipca 1863 r. proboszcz Wincenty Szczerbiñski
umieci³ w ksiêdze zgonów dwa kolejne wpisy. [ ] o godzinie drugiej zpo³udnia umar³ w Burzynie w szpitalu ranny zpola bitwy zpod wsi Sieburczyna
i Wierciszewa przywieziony nazwiskiem Pawe³ Boczanowski vel Boczkowski
z Poniewierza pochodz¹cy lat dwadziecia jeden licz¹cy [ ]32. Wspomniany
¿o³nierz jest jedyn¹, wymienion¹ w oficjalnych dokumentach z imienia, nazwiska oraz miejsca pochodzenia ofiar¹ bitwy.
[ ] o godzinie trzeciej zpo³udnia umar³ w Burzynie w szpitalu Raszek
ranny lat trzydzieci dwa maj¹cy, zpola bitwy zpod wsi Sieburczyna i Wierciszewa przywieziony, z imienia, pochodzenia oraz zamieszkania niewiadomy
[ ]33. Ksi¹dz zapisa³ tylko nazwisko zmar³ego ¦ Raszek. Czternastego lipca
o godzinie trzeciej po po³udniu zmar³ kolejny powstaniec [ ] z imienia
i nazwiska oraz pochodzenia i zamieszkania niewiadomy [ ]34. W tym przypadku proboszcz opisa³ tylko, jak ubrane by³y jego zw³oki.
Zaczerpniête z ksi¹g parafialnych, dane wskazuj¹, i¿ liczba polskich
miertelnych ofiar bitwy pod Sieburczynem wynios³a trzydzieci osób. Jawi
siê jednak wiele innych pytañ, na które sk¹pe ród³a nie pozwalaj¹ udzieliæ
wi¹¿¹cej odpowiedzi. Nadal nie wiemy czy cia³a dwóch oficerów Ludwika
Liczbiñskiego i Micha³a Czempiñskiego pozosta³y na pobojowisku, wród
zw³ok dwudziestu siedmiu osób wymienionych w protokole Nr 809, czy zosta³y zabrane przed przybyciem komisji z £om¿y? Ponadto proboszcz Wincenty
Szczerbiñski nie wspomnia³, gdzie pochowa³ poleg³ych.
W przekazywanych z pokolenia na pokolenie relacjach, oddalony w niewielkiej odleg³oci na zachód od drogi ³¹cz¹cej Sieburczyn z Wizn¹, pokryty
nielicznymi drzewami i zakrzaczeniami pagórek zwany Jurn¹ Gór¹, okrelano miejscem najzaciêtszych walk. Pamiêæ o tocz¹cej siê tam krwawej bitwie przetrwa³a w okolicznych wsiach dziesiêciolecia. Jednak¿e, w miarê
up³ywu czasu, odchodzenia kolejnych generacji oraz w obliczu kataklizmów
wojennych XX w. zaczê³a coraz bardziej zacieraæ siê. Jednak¿e uwzglêdniaj¹c
niezwyk³¹ rolê, jak¹ mog¹ spe³niæ opisywane wydarzenia w procesie tworzenia patriotyzmu i wiadomoci narodowej nale¿y uczyniæ mo¿liwie wszystko,
31

Cz. Brodzicki, D. Godlewska, op. cit., s. 264.
Ksiêga zgonów , op. cit., dok. nr 29.
33 Ksiêga zgonów , op. cit., dok. nr 30.
34 Ibidem, dok. nr 31.
32
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by jak najwierniej je zrekonstruowaæ i upowszechniæ. Wymaga tego patriotyczna powinnoæ obecnych i przysz³ych pokoleñ Polaków, nale¿na p³k. Ramotowskiemu i jego dzielnym ¿o³nierzom, którzy na o³tarzu Ojczyzny z³o¿yli
los swój, a czêstokroæ tak¿e losy swoich bliskich35.

Jurna Góra. Istniej¹cy w dniu 25 kwietnia 2011 r. fragment pagórka
po rozkopaniu i wywiezieniu piasku na budowê dróg.

Pisz¹c ten skromny artyku³, chcê w 150. rocznicê wybuchu powstania
styczniowego uczciæ bohaterów, którzy walczyli na mojej rodzinnej ziemi
w 1863 r., a zw³aszcza tych, którzy na niej polegli. Ponadto ¿ywiê szczer¹
nadziejê, i¿ przedstawiony przeze mnie materia³ archiwalny wzbogaci nieco
wiedzê o przebiegu powstania styczniowego na ziemi ³om¿yñskiej. A mo¿e
stanie siê impulsem sk³aniaj¹cym do podjêcia szerszych badañ nad powstañczymi czynami p³k. Józefa Konstantego Ramotowskiego i jego podkomendnych?
Tymczasem 76 lat póniej, o tê sam¹ przeprawê na Narwi  któr¹ szczêliwie przekroczy³o zgrupowanie p³k. Wawra  toczyli krwawy bój ¿o³nierze
kpt. W³adys³awa Raginisa. W obu przypadkach bohaterskie czyny przodków
oraz ich dzielnych potomków dokonane na wiskim skrawku ziemi wesz³y do
panteonu chwa³y orê¿a polskiego, daj¹c wiadectwo niezwyk³ego powiêcenia
Polaków w walce o niepodleg³oæ Ojczyzny.

35 Zob. A. Matusiewicz [w:] Powstanie styczniowe 18631864.Walka i uczestnicy. Represje
i wygnanie. Historiografia i tradycja, red. W. Caban, W. liwowska, Kielce 2005, s. 74.
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SUMMARY
The article gives homage to members of the January Uprising who fought in the
£om¿a region in 1863, in particularly those who were killed in the battle of Sieburczyn. It is the authors hope that the presented analysis of archive materials will
contribute to our knowledge about the Uprising whose 150th anniversary will be
celebrated in 2013. The article paves the way for further research into the military
accomplishments of Colonel Józef Konstanty Ramotowski and his officers during the
January Uprising.
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BLI¯SZE I DALSZE PODRÓ¯E
ARTURA DOLIÑSKIEGO W WIETLE
JEGO WSPOMNIEÑ
W wieku XIX pisarstwo memuarystyczne by³o bardzo popularne o czym
wiadcz¹ liczne pamiêtniki, dzienniki, ksiêgi pamiêtnicze, raptularze, diariusze czy opisy podró¿y rozproszone w wielu archiwach polskich i zagranicznych, zagubione czêstokroæ w zespo³ach, do których historycy nieczêsto zagl¹daj¹. Ten rodzaj róde³, wymagaj¹cy szczególnej ostro¿noci w ustalaniu
faktów, jest jednoczenie bardzo wa¿nym rodkiem do zrozumienia indywidualnych wiatów, w których poruszali siê bohaterowie przesz³oci; wiatów
materialnych i duchowych, mieszcz¹cych przekonania i wartoci, uprzedzenia, idea³y, autorytety. Stykaj¹c siê z pamiêtnikami mo¿emy porednio
uczestniczyæ w ¿yciu ich autorów, ogl¹daæ przesz³¹ rzeczywistoæ ich oczyma,
odczuwaæ emocje, które s¹ ich udzia³em, ogl¹daæ obrazy codziennoci, do
których ju¿ nikt nigdy nie bêdzie mia³ dostêpu. Tym przyd³ugim wprowadzeniem chcê podzieliæ siê moim osobistym stosunkiem do pamiêtników, które
pozwalaj¹ mi zagl¹daæ trochê jak przez dziurê w p³ocie do wnêtrz domów
ich autorów, daj¹ mo¿liwoæ wspó³uczestniczenia w ich uroczystociach rodzinnych i oficjalnych, przechadzaæ siê starymi brukami miast, podró¿owaæ
z nimi Pamiêtniki, jak ¿adne inne ród³o pozwalaj¹ zrobiæ niezbêdny rekonesans w epoce, poznaæ sposób mylenia ludzi w przesz³oci, lokaln¹ mentalnoæ i wiadomoæ spo³eczn¹. Celowo nie wspominam o ostro¿noci w obcowaniu z nimi  wiele ju¿ kart zapisano na temat ich zwodniczoci,
iluzorycznoci, niepe³noci itp.
Postaci¹, której chcia³abym powiêciæ tu miejsce, jest Artur Doliñski,
którego rêkopis pamiêtnika znalaz³am w Litewskim Pañstwowym Archiwum
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Historycznym w Wilnie1. Jego koleje losu, w pewien sposób dosyæ typowe dla
inteligencji w II po³owie XIX wieku zamieszkuj¹cej gubernie pó³nocno-zachodnie Cesarstwa Rosyjskiego nakrelone na kratach pamiêtnika pozwalaj¹
przyjrzeæ siê ¿yciu elit intelektualnych Wilna i Petersburga. W niniejszym
tekcie chcia³am zwróciæ uwagê na to, co w pamiêtniku uderza  podró¿e
 szczegó³owo naszpikowane przez Doliñskiego detalami w opisach dat
i godzin wyjazdów, warunków podró¿y, cen hoteli, biletów, ¿ywnoci, rodków
komunikacji, opisami spotkañ towarzyskich i rodzinnych. Po lekturze pamiêtnika odnosi siê mylne wra¿enie, jakby ich autor by³ nieustannie
w drodze. Wiêkszoæ ¿ycia spêdzi³ jednak w Petersburgu i w Wilnie  prozie
codziennoci w swoich relacjach powiêci³ jednak zdecydowanie mniej miejsca.
Ignacy Artur Doliñski2 urodzi³ siê 31 lipca 1831 r. w Wilnie. Jego ojciec
Stanis³aw Doliñski herbu Sas (urodzony w 1793 r.) pochodzi³ ze redniozamo¿nej szlachty grodzieñskiej3. Dziedzicznym maj¹tkiem Doliñskich by³y
Szaulicze4 w guberni grodzieñskiej w pobli¿u Wo³kowyska5. Jak wielu szlacheckich synów, Stanis³aw zdecydowa³ siê na karierê urzêdnicz¹ i ju¿
w wieku 17 lat opuci³ rodzinê. Matkê Artura Doliñskiego  Teklê £azarewicz
z domu Eherenkreutz6 pozna³ w Wilnie, pe³ni¹c urz¹d sekretarza kancelarii
wileñskiego gubernatora cywilnego. Tekla by³a wdow¹ po Antonim £azarewiczu herbu Kociesza (17801825)  przedwczenie zmar³ym ma³¿onku, z którym mia³a piêcioro dzieci: Romualda, Antoniego, Nataliê, Teklê i Eufemiê.
Stanis³aw Doliñski i Tekla £azarewicz wziêli lub 2 padziernika 1826 r.
W 1827 r. przysz³a na wiat rodzona siostra Artura Doliñskiego  Karolina,
która jako 17 letnia panna zmar³a, prawdopodobnie na skutek ciê¿kiego
przeziêbienia. W 1831 r. urodzi³ siê Artur  najm³odszy z rodzeñstwa. Pomimo ró¿nicy wieku stosunki z przyrodnim rodzeñstwem uk³ada³y siê bardzo
dobrze. Z zachowanej korespondencji wynika, ¿e Artur Doliñski utrzymywa³
z nimi bliski kontakt, tak¿e po mierci rodziców. Rodzeñstwo wiadczy³o
1 Litewskie Pañstwowe Archiwum Historyczne w Wilnie [dalej LPAH], f. 1135, inw. 20,
sygn. 100, Artur Doliñski, Wspomnienia [ze wzglêdu na du¿¹ liczbê cytatów z tego ród³a dalej
nie bêdê podawa³a sygnatury, tylko autora i tytu³].
2 U¿ywa³ on wy³¹cznie drugiego imienia; w niniejszym tekcie bêdê równie¿ u¿ywaæ imienia Artur.
3 W klasycznych polskich herbarzach Doliñscy w ogóle nie figuruj¹. Krótka wzmianka
o rodzinie Doliñskich herbu Sas osiedlonych w powiecie wo³kowyskim zosta³a umieszczona
jedynie w pracy Jana Ciechanowicza, zob: J. Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego, t. II, Rzeszów 2001, s. 340.
4 Zob.: Szaulicze, S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich,
t. XI, Warszawa 1880, s. 810.
5 Dziadkowie Artura Doliñskiego-rodzice Stanis³awa- Stanis³aw i Franciszka z Weltzów,
zostali pochowani na cmentarzu przykocielnym w. Jerzego w Krzemienicy (parafia katolicka
dekanatu wo³kowyskiego) nieopodal Szaulicz. Stanis³aw zmar³ w wieku 73 lat w 1841 r.,
a Franciszka w 1851 r. w wieku 80 lat.
6 Jej ojciec Micha³ Eherenkreutz by³ kapitanem wojsk polskich. Matka Tekla po mierci
Eherenkreutza ponownie wysz³a za m¹¿ za Rembieliñskiego. Tekla, ¿ona Stanis³awa Doliñskiego, by³a wychowywana przez opiekunów  znan¹ litewsk¹ rodzinê Lachnickich.
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sobie wzajemne wsparcie w trudnych momentach. Artur, po mierci Karoliny,
by³ jedynym dzieckiem Stanis³awa i Tekli Doliñskich. Dzieciñstwo spêdzi³
w Wilnie i w Pryciunach  maj¹tku odziedziczonym po mierci ojca  Antoniego £azarewicza przez jego matkê. Jego przyrodni brat Antoni7 twierdzi³,
¿e jako dziecko by³ czêsto utrapieniem dla rodziców. W krótkiej biografii
Tekli Doliñskiej, któr¹ skreli³ wzmiankowa³, ¿e Artur jako kilkuletni ch³opiec, podczas niefrasobliwej zabawy w trakcie obiadu, o ma³o nie doprowadzi³
do utraty oka przez matkê8. W Wilnie Artur ukoñczy³ gimnazjum i w 1847 r.
otrzyma³ wiadectwo dojrza³oci. Podczas nauki mieszka³ w Wilnie wraz
z rodzicami natomiast przyrodnie rodzeñstwo mieszka³o w Pryciunach. Obok
podstawowego kursu nauk w gimnazjum uczêszcza³ dodatkowo na lekcje
francuskiego oraz gry na fortepianie. Prawdopodobnie zamierza³ podj¹æ studia. wiadczy o tym zachowana korespondencja z przyjacielem Justynem
Krzywickim, który studiowa³ na Uniwersytecie Moskiewskim. W jednym
z listów Doliñski pyta³, który z wydzia³ów na uniwersytecie naj³atwiej ukoñczyæ9. Zastanawia³ siê nad studiowaniem literatury, jednak studiów nigdy nie
podj¹³. Wydaje siê, ¿e g³ówn¹ rolê odegra³a tu kwestia finansowa. W 1849 r.
wyjecha³ do ojca do Nowogrodu i tam podj¹³ pracê w kancelarii10. Do Petersburga wyjecha³ prawdopodobnie w 1855 r., poniewa¿ od lipca 1855 r. rozpocz¹³ pracê w Departamencie Górniczym. Od 1874 r. Departament Górniczy
zosta³ w³¹czony do Ministerstwa Dóbr Pañstwa. Artur Doliñski dos³u¿y³ siê
tam w 1876 r. tytu³u radcy stanu i przyzwoitej emerytury. W miecie nad
New¹ pozna³ równie¿ swoj¹ przysz³¹ ma³¿onkê, Kleopatrê Brittick. By³a ona
córk¹ lekarza Cyryana Britticka. W 1869 r. Artur Doliñski zarêczy³ siê z ni¹
(mia³a wówczas 20 lat) i 27 kwietnia 1870 r. zawarli zwi¹zek ma³¿eñski.
Z tego zwi¹zku przysz³y na wiat dwie córki Ludwika (9 III 1871) i Genowefa
(3 I 1874). Rodzina Doliñskich mieszka³a w Petersburgu, przyje¿d¿aj¹c rzadko na wypoczynek wakacyjny do Pryciun. W 1884 r. Doliñscy opucili Petersburg i zamieszkali w Wilnie. W Pryciunach 28 sierpnia 1891 r. zmar³a
w wieku 41 lat ¿ona Doliñskiego Kleopatra. Nag³a strata ¿ony i spadaj¹cy na
Artura obowi¹zek wychowania dwóch córek musia³y byæ dla niego du¿ym
7 Antoni £azarewicz (18171909) ukoñczy³ gimnazjum w Wilnie i w latach 18381860
pracowa³ jako urzêdnik w wileñskiej Izbie Skarbowej, a nastêpnie w w zarz¹dzie dóbr pañstwa.
Potem zaj¹³ siê folwarkiem Pryciuny, gdzie mieszka³ do mierci. By³ mi³onikiem historii Wilna
i zbieraczem pami¹tek z przesz³oci. Pisa³ wiersze, przyczynki historyczne, elementarze dla
dzieci; prace publikowa³ zazwyczaj w³asnym nak³adem pod pseudonimem W³adys³aw Teliñski
vel Tekieliñski. Pracowa³ te¿ nad histori¹ cmentarzy wileñskich, których opis pozostawi³
w rêkopisie  przekaza³ go Lucjanowi Uziêble. Jego nagrobek znajduje siê na Rossie; zob.:
M. Jackiewicz, Wileñska Rossa, Olsztyn 1993, s. 132133.
8 Rêkopis niedokoñczonej biografii Tekli Doliñskiej, skrelonej przez Antoniego £azarewicza, znajduje siê we Wspomnieniach Artura Doliñskiego; zob: LPAH, f. 1135, inw. 20, sygn.
100, k. 102120.
9 LPAH, f. 1135, inw. 20, sygn. 6497, List Justyna Krzywickiego do Artura Doliñskiego,
Twer 8 stycznia 1848 , nr 20.
10 LPAH, f. 1135, inw. 20, sygn. 6497, List Tekli £azarewicz do Artura Doliñskiego, Wilno
15 listopada 1849, nr 31; List Romualda £azarewicza do Artura Doliñskiego, 5 grudnia 1849, nr 34.
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obci¹¿eniem psychicznym. Dopiero po kilku latach od tego traumatycznego
wydarzenia Doliñski zacz¹³ uczestniczyæ w ¿yciu publicznym. W Wilnie kilkakrotnie zostawa³ cz³onkiem Rady Miejskiej i bra³ aktywny udzia³ w pracach
wielu komisji (bud¿etowej, rewizyjnej, do spraw bruków, do spraw owietlenia itd.), pe³ni³ obowi¹zki sêdziego przysiêg³ego w s¹dzie kryminalnym,
udziela³ siê w ró¿nych organizacjach (np. by³ za³o¿ycielem i prezesem Towarzystwa Homeopatycznego, nale¿a³ do Towarzystwa Opieki nad Zwierzêtami,
dzia³a³ w Biurze Nêdzy Wyj¹tkowej). W roku 1896 przyj¹³ propozycjê utworzenia filii Rosyjskiego Towarzystwa Ubezpieczeñ, którego zosta³ agentem.
W Wilnie utrzymywa³ szerokie stosunki towarzyskie, organizowa³ spotkania
muzyczne, bale, wydawa³ obiady itd. Obraca³ siê w krêgach inteligencji, by³
czêstym gociem teatrów, oper, galerii sztuki. W swoim domu goci³ polskie
elity intelektualne (m.in. Ignacego Paderewskiego, Elizê Orzeszkow¹). By³
uzdolniony muzycznie, gra³ na fortepianie, czasami piewa³, chocia¿ po
mierci ma³¿onki zdarza³o siê to bardzo rzadko11. W lutym 1904 r. w wieku
30 lat zmar³a jego m³odsza córka Genowefa (prawdopodobnie z powodu powik³añ po przejciu b³onicy). Rok póniej odszed³ jego brat Antoni, po którym
w spadku otrzyma³ Pryciuny. Doliñski zmar³ 16 listopada 1909 r. w wieku
78 lat. Osierocona Ludwika  starsza córka- wst¹pi³a do bezhabitowego zakonu Sióstr od Anio³ów i odziedziczone Pryciuny przekaza³a zakonowi. Ca³a
rodzina Doliñskich zosta³a pochowana w Wilnie na Rossie w rodzinnym grobie.
Wspomnienia Artura Doliñskiego by³y spisywane w latach 18741909
w formie notatek z wybranego dnia lub kilku dni (w zamyle autora mia³ to
byæ prawdopodobnie dziennik). Wystêpuj¹ w nich jednak nawet kilkuletnie
luki (rêkopis nie zachowa³ siê w ca³oci). Wspomnienia dziel¹ siê na dwie
czêci: czêæ pierwsza obejmuje lata 18741879  jest to okres pobytu
w Petersburgu i czêæ druga, obejmuj¹ca lata 18921909, kiedy z córkami
mieszka³ w Wilnie. Prawdopodobnie Doliñski spisywa³ pamiêtniki równie¿
przed 1874 r., niestety nie zachowa³y siê one do dnia dzisiejszego. Czêciowo
wydarzenia z jego ¿ycia pomiêdzy rokiem 1879 a 1892 mo¿na odtworzyæ
z korespondencji i lunych fiszek, które zosta³y zszyte wraz z pamiêtnikiem
(karty 50121). By³ to trudny okres dla Doliñskiego  zmar³a jego ¿ona,
z któr¹ by³ bardzo zwi¹zany, musia³ stawiæ czo³a obowi¹zkom ojca samotnie
wychowuj¹cego dorastaj¹ce córki i podj¹æ decyzje co do ich dalszych losów.
Zdecydowa³ siê pozostaæ w rodzinnych stronach i prawdopodobnie wp³ynê³a
na to, obok uzyskania wieku emerytalnego, potrzeba pomocy w wychowaniu
dzieci. Wilno i pobliskie Pryciuny  wiat do którego têskni³, sta³y siê miejscem, w którym móg³ ukoiæ swój ból i têsknotê.
W wietle swoich pamiêtników ich autor jawi siê nam jako cz³owiek
uporz¹dkowany, wrêcz pedantyczny, maj¹cy jasno wytyczone cele i konsekwentnie do nich zmierzaj¹cy. Artur Doliñski by³ bohaterem dwóch wiatów
11 O zami³owaniu do muzyki Artura Doliñskiego wiadczy zachowany Zbiór pieni Artura
Doliñskiego z Pryciun; Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie, F. 1511058.
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 wiata ziemiañskiego, który wyra¿a³ siê w umi³owaniu domu rodzinnego,
przywi¹zaniu do najbli¿szych, religijnoci  oraz przedstawicielem wiata
inteligencji, robi¹cym karierê w Rosji, pe³nym szacunku dla swych prze³o¿onych, zorganizowanym, pragmatycznym, przewiduj¹cym. W jego osobowoci
dostrzec mo¿na rozdarcie duszy. Niema³¹ trudnoæ stwarza okrelenie
wiatopogl¹du politycznego Doliñskiego. Jego ojciec by³ lojalnym pracownikiem kancelarii gubernatora, robi³ karierê urzêdnicz¹ w Rosji, nie przy³¹czy³
siê do ¿adnego zrywu narodowego. Id¹c w jego lady Artur postanowi³ nie
anga¿owaæ siê politycznie i jako 18-letni m³odzieniec wyjecha³ do Rosji za
prac¹. Zasili³ koloniê polsk¹ w Petersburgu i utrzymywa³ kontakty z wieloma Polakami tam mieszkaj¹cymi, przyjani³ siê zw³aszcza z polskimi duchownymi. Do osób, z którymi utrzymywa³ kontakty tak¿e po opuszczeniu
Petersburga, nale¿a³ m.in. arcybiskup Szymon Marcin Koz³owski12, ksi¹dz
Franciszek Albin Symon13 , ksi¹dz Franciszek Dobrowolski14. Wieloletnia
praca w rosyjskich urzêdach nie przynosi³a mu chyba wielkiej satysfakcji.
Rosjan pozna³ dobrze, wiedzia³, jak z nimi postêpowaæ, jakim byæ podw³adnym, kilku z nich darzy³ szacunkiem, nigdy siê jednak z ¿adnym nie zawi¹za³ bli¿szej znajomoci. Praca w Departamencie Górniczym stanowi³a raczej
przykry obowi¹zek. Sumiennie wykonywa³ swoje zadania, jednak mo¿na
odnieæ wra¿enie, ¿e pracowa³ na emeryturê. Cieszy³ siê nawet, ¿e jego
departament zosta³ w³¹czony do Ministerstwa Dóbr Pañstwowych, bo to
dawa³o mu mo¿liwoæ otrzymania emerytury w wysokoci 512 rubli, a nie
218 (jak¹ mia³ odbieraæ wczeniej). Emerytura i powrót na Litwê, gdzie
chcia³ rozpocz¹æ nowe ¿ycie, stanowi³y mobilizacjê do pracy podczas pobytu
w Rosji. Nie pragn¹³ zrobienia w Rosji b³yskotliwej kariery, jak wielu Polaków uczyni³o15.
W Petersburgu czytywa³ polskie czasopisma16, bywa³ na spotkaniach
z Polakami, chodzi³ na coniedzielne nabo¿eñstwa do polskiego kocio³a pod
wezwaniem w. Stanis³awa. Poszukiwa³ miejsc zwi¹zanych z polsk¹ kultur¹
 na wystawach w Akademii Sztuk Piêknych zwraca³ wy³¹cznie uwagê na
dzie³a polskich artystów (Siemiradzkiego, Kowalewskiego, Makowskiego).
Bardzo surowo ocenia³ dzia³ania socjalistów, którzy doprowadzali do rozruchów w Petersburgu i dokonywali zamachów na Aleksandra II: [ ] Wyrzutki te spo³eczeñstwa nie znaj¹ w sercu Boga a w mózgu ani odrobiny rozumu.
12 Rektor Akademii Duchownej w Petersburgu w latach 18771885 oraz arcybiskup mohylewski w latach 18941899; zob. szerz.: M. ¯ywczyñski, Koz³owski Szymon Marcin, w: Polski
s³ownik biograficzny, t. IV, Wroc³aw 1970, s. 31.
13 Rektor Akademii Duchownej w Petersburgu w latach 18851897; por. L. Bazylow,
Polacy w Petersburgu, Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk£ód 1984, s. 252253.
14 Wieloletni proboszcz parafii w. Stanis³awa.
15 Por.: W. Caban, Droga Józefa Przec³awskiego do ugody z Rosj¹, w: Miêdzy irredent¹
a kolaboracj¹. Postawy spo³eczeñstwa polskiego wobec zaborców, pr. zb. pod red. S. Kalembki
i N. Kasparka, Olsztyn 1999, s. 8195.
16 Miêdzy innymi prenumerowa³ Tekê Wileñsk¹  widnieje w spisie prenumeratorów,
zob.: Teka Wileñska 1858, nr 5, s. 411. Czytywa³ te¿ krakowski Czas i Kraj.
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Trzeba nie mieæ ¿adnych uczuæ szlachetnych, ¿eby targaæ siê na te g³ówne
osnowy istnienia ka¿dego spo³eczeñstwa, które bez nich ostaæ siê nie mo¿e,
bo sam Bóg ustanowi³ taki porz¹dek rzeczy. Niesumiennie i nielogicznie
by³oby myleæ inaczej [ ]17. Takie zachowania , zdaniem autora pamiêtnika, mog³y tylko odwlec konieczne w Cesarstwie Rosyjskim liberalne reformy.
W pogl¹dach politycznych zbli¿a³ siê najbardziej do polskich konserwatystów.
Zreszt¹ by³ sta³ym czytelnikiem krakowskiego Czasu, który uwa¿a³ za jedno z najlepszych czasopism politycznych. Postawa konserwatywna przejawia³a siê nie tylko w stosunku do socjalistów, ale równie¿ w przywi¹zaniu do
tradycji i religii18.
Pod wzglêdem postawy narodowej Doliñski by³ najbli¿ej stanowiska ugodowego. Jego racjonalne mylenie o rzeczywistoci prowadzi³o do lojalizmu,
braku sprzeciwu wobec zaistnia³ej sytuacji narodowej, pesymizmu je¿eli chodzi o mylenie o jakichkolwiek przeobra¿eniach politycznych. Ewentualne
zmiany, jego zdaniem, mog³y zajæ wy³¹cznie na skutek decyzji cesarza. Dostrzega³ on logikê zaistnia³ej sytuacji politycznej i usprawiedliwia³ wszelkie
dzia³ania Rosjan, potrafi³ siê odnaleæ, godnie zarabiaæ, pi¹æ siê po szczeblach
kariery urzêdniczej. Nigdy nie wspomina³ o powstaniu styczniowym, wskutek którego jego brat Romuald opuci³ Litwê i wyjecha³ do Rzymu, a szwagier, Karol Mongin, zosta³ zes³any w g³¹b Rosji, gdzie zakoñczy³ ¿ycie. Mog³y
byæ to tematy tabu, których obawia³ siê poruszaæ, móg³ te¿ patrzeæ na to jako
naturaln¹ konsekwencjê niepos³uszeñstwa. Nie poruszy³ te¿ w swoim pamiêtniku sprawy odzyskania Pryciun, które po powstaniu mia³y zostaæ odebrane (o czym poni¿ej).
Artur Doliñski stanowi przyk³ad polskiego inteligenta urzêdniczego pochodzenia szlacheckiego, ¿yj¹cego w Cesarstwie Rosyjskim, który z jednej
strony racjonalnie podchodzi do rzeczywistoci i odnajduje miejsce w urzêdniczym wiecie Petersburga i Wilna, z drugiej ma ogromn¹ potrzebê zachowania ci¹g³oci tradycji ziemiañskich. Podró¿e Doliñskiego to z jednej strony
podró¿e rosyjskiego urzêdnika, z drugiej typowego ziemianina kresowego.
W okresie pobytu w Petersburgu najczêciej wyje¿d¿a³ na daczê, rzadko odwiedza³ rodzinne Pryciuny i Wilno. Po przeprowadzce do Wilna jego wyjazdy
do zaprzyjanionych rodzin stanowi³y g³ówn¹ rozrywkê. Celebrowa³ wielotygodniowe pobyty na wsi, ciesz¹c siê rozrywkami typowymi dla szlacheckiego
dworu. Jednoczenie podró¿owa³ jako agent towarzystwa ubezpieczeniowego
po g³ównych miastach guberni zachodnich. Sam prowadzi³ w Wilnie dom
otwarty, inicjowa³ spotkania polskich elit intelektualnych i artystycznych. Wyjazdy do Petersburga stanowi³y w wiêkszym stopniu obowi¹zek s³u¿bowy,
natomiast kulturalnym i towarzyskim punktem odniesienia staje siê dla nie17

A. Doliñski, Wspomnienia, k. 45.
Por. L. Biliñski, Znamiona polityki narodowej i krajowej tak zwanych Stañczyków,
Lwów 1883; M. Król, Konserwatyci a niepodleg³oæ, Warszawa 1985; J. Bartyzel, Konserwatyzm bez kompromisu: studium z dziejów zachowawczej myli politycznej w Polsce, Warszawa
2001; B. Szlachta, Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Kraków 2003.
18
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go Warszawa. Lektura pamiêtnika Doliñskiego przywodzi porównanie jego
¿ycia do wielkiej podró¿y. Stanowi on swoist¹ kronikê z bli¿szych i dalszych
podró¿y, z których autor zdaje skrupulatne sprawozdania.
* * *
Monotonia pracy w Departamencie Górniczym w czasie pobytu Doliñskiego w Petersburgu rzadko przerywana by³a nag³ymi wypadkami (po¿ar
kamienicy) lub rozrywkami, które pamiêtnikarz skrupulatnie odnotowywa³.
Pewn¹ odskoczni¹ od codziennoci by³ okres wakacyjny, który na kartach
wspomnieñ zajmuje sporo miejsca. W latach 18701876 okres letni Artur
Doliñski spêdza³ na daczy w powiecie peterhofskim w Bobylsku (w domu
Andrzeja Monakowa). Dalsze wyjazdy uniemo¿liwia³a praca w departamencie  23 razy w tygodniu by³ zmuszony jedziæ do Petersburga w sprawach
s³u¿bowych. Podczas wakacji wraz z ¿on¹ i córkami zwiedza³ Peterhof i jego
okolice, p³ywa³ parostatkami lub promami po Newie, podziwia³ carskie pa³ace i ogrody, uaktywnia³o siê tak¿e jego ¿ycie towarzyskie. W 1876 r. du¿e
wra¿enie wywar³a na nim wizyta ksiêcia Umberto i arcyksiê¿ny austriackiej
Marii Adelajdy, której by³ wiadkiem: [ ] 11 Lipca widzielimy w katolickiej
kapliczce pod Peterhofem Nastêpcê tronu w³oskiego Humberta19 i Ma³¿onkê
Jego Margarytê20. Ksi¹¿ê Humbert ma lat oko³o 30, nie³adny, niewielkiej
urody, bardzo ciemnej p³ci, wejrzenia surowego ale rycerskiego, podobny do
ojca. Ksiê¿na Sabaudzka, pomimo ¿e W³oszka, wiat³a blondynka p³ci bia³ej,
bardzo przystojna. Ca³ej mszy klêcz¹c s³ucha³a. Ksi¹¿êta Leñchtenberzy
i wiele innych osób oraz kilku w³oskich oficerów stanowili ich orszak [ ]21.
Czas wakacji uprzyjemnia³y liczne spotkania. Szczególn¹ okazj¹ by³y
urodziny pamiêtnikarza obchodzone uroczycie 31 lipca. W dniu swoich
45 urodzin Doliñski odnotowa³:
[ ] O godz. 10 z rana wszyscy zgromadzili siê na balkonie i miê tam
wezwano, wtedy to nast¹pi³y ogólne powinszowania i oddawanie podarunków. Potem pilimy herbatê. Od godz. 11 do 12 z rana trwa³ muzyczny
poranek, który sk³ada³ siê z omiu numerów. Donat wykona³ na fortepianie
6 utworów Szopena, Szumana, Talberga i Leszetyñskiego22 oraz dwa numera
z wiolonczel¹, na której gra³ m³ody uczeñ Piotr Czugarynow. Potem nast¹pi³o
niadanie zatem obiad, na którym zdrowie moje pili szampanem. Wieczorem
mia³y byæ spalone bengalskie i elektryczne ognie, oraz urz¹dzona iluminacja,
19 Ksiê¿ê Humbert (w³. Umberto), pochodzi³ z dynastii sabaudzkiej. W 1978 roku zosta³
królem W³och. By³ synem Wiktora Emanuela II i arcyksiê¿niczki austriackiej Marii Adelajdy
Habsburg. Zosta³ zamordowany przez anarchistê Gaetano Bresci 29 lipa 1900 roku.
20 Margherita (Ma³gorzata) Sabaudzka (1851-1926). By³a córk¹ Ferdynanda ksiêcia Genui
i El¿biety Saksoñskiej. W 1868 roku wysz³a za Humberta. Z ich zwi¹zku urodzi³ siê Wiktor
Emanuel III, ksi¹¿ê Neapolu, póniejszy król W³och.
21 A. Doliñski, Wspomnienia, k. 15.
22 Teodor Leszetyñski (18301915) pianista i kompozytor, wyk³adowca w Sankt-Petersburskim Pañstwowym Konserwatorium im. Miko³aja Rimskiego-Korsakowa.

216

Maria Korybut-Marciniak

ale wielki wiatr temu przeszkodzi³, pierwszego wiêc pogodnego dnia rozrywka ta siê dope³ni. Dope³ni³a siê nazajutrz 1 Sierpnia [ ]23.
W okresie petersburskim Artur Doliñski rzadko odwiedza³ Wilno i swoje rodzinne Pryciuny. W 1877 r. przyjecha³ w rodzinne strony po 13 latach
niebytnoci. Prawdopodobnie nie chcia³ siê nara¿aæ na podejrzenia ze strony
w³adz carskich  by³ pracownikiem Ministerstwa Dóbr Pañstwa, chcia³ wypracowaæ na swoim stanowisku godziw¹ emeryturê za rodzina by³a w krêgu
podejrzanych o udzia³ w powstaniu. Jego szwagier, Karol Mongin (m¹¿ przyrodniej siostry Natalii), zosta³ oskar¿ony przez w³adze carskie o udzielanie
pomocy powstañcom. Zosta³ zes³any do miasta Sterlitamak w guberni orenburskiej, sk¹d nigdy nie powróci³  zmar³ w 1869 r. Pryciuny mia³y zostaæ
poddane sekwestrowi, ale dziêki znajomociom wród urzêdników uda³o siê
tego unikn¹æ. Ciekawie przedstawiaj¹ siê dalsze losy maj¹tku. System prawnych ograniczeñ, jakie postanowi³ wprowadziæ carat w celu ograniczenia pozycji polskiego ziemiañstwa w guberniach zachodnich, dotkn¹³ równie¿ Pryciuny24. W 1867 r. pod przymusem zosta³y one sprzedane za sumê 16 000
rubli Rosjaninowi  Aleksandrowi Gorbamowowi. By³o to jedyne wyjcie
prawne. Prawdopodobnie nowy w³aciciel by³ zwi¹zany z Arturem Doliñskim,
poniewa¿ maj¹tek pozosta³ faktycznie w rêkach dawnych w³acicieli  gospodarstwem zajmowa³ siê Antoni £azarewicz.
Podró¿ kolej¹ z Petersburga do Wilna trwa³a ponad 20 godzin. Podró¿owa³ wówczas z ¿on¹, dzieæmi i nian¹. W swoich pamiêtnikach odnotowywa³
osoby, które odwiedza³ podczas tych wyjazdów. Zatrzymywa³ siê u rodziny
 w Wilnie u swojej przyrodniej starszej siostry Tekli. Szczególnie du¿o miejsca powiêca³ w spisywanych wspomnieniach pobytom w Pryciunach, gdzie
zawsze by³ serdecznie przyjmowany przez przyrodnie rodzeñstwo  Antoniego, Nataliê i Eufemiê. Przywi¹zanie do dworu, do ludzi, którzy go tworzyli,
do miejsc, które przemierza³ w dzieciñstwie by³o typowe dla inteligenta pochodzenia ziemiañskiego, który wyjecha³ do Rosji robiæ karierê urzêdnicz¹,
lecz nigdy nie zapuci³ tam korzeni. W pamiêtniku Doliñskiego wakacje
w Pryciunach s¹ bardzo szczegó³owo opisane, przebija w tych opisach têsknota do lat dzieciñstwa, do rodowiska, w którym wzrasta³, do prostoty ¿ycia
ziemiañskiego. Ju¿ sama podró¿ do dworu wywo³ywa³a wiele emocji.
30 czerwca we czwartek o godzinie 12.20 po po³udniu wyjechalimy
z ¿on¹ i dzieæmi z Wilna do Pryciun, drog¹ ko³ow¹, koczem zaprzêgniêtym
czterema pocztowymi koñmi. Chcia³em przejechaæ t¹ drog¹, któr¹ zwykle
jecha³em ze p. Mam¹ w dzieciñstwie. By³y to wówczas po drodze nastêpuj¹ce ober¿e, niby stacje: za Wilnem o milê Romansówka, potem Wierszówka,
Topiele, Wilniszki (wie), Dêbówka, Bezdany, Skirzobole, Dolna i Pryciuny.
Obecnie wiele z tych ober¿y pokasowano, z innych porobiono zacianki, nato23

A. Doliñski, Wspomnienia, k. 16.
Zob. szerz. R. Jurkowski, Ziemiañstwo polskie Kresów pó³nocno-wschodnich 18641904,
Warszawa 2001, s. 106177.
24
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miast stanê³y niektóre nowe karczmy. W Bezdanach popasywalimy wiêcej
godziny i jechalimy w ogóle nie spiesz¹c, bo rodzeñstwo tego ¿¹da³o, chc¹c
przygotowaæ siê na nasze przyjêcie. Natalia z Antosiem pojechali do Pryciun
przed trzema dniami. Eufemia za z córkami Tyci¹ i Tanieczk¹ oraz wnukiem Kostusiem przybyli tylko godzinê przed nami, Tekla zmuszona by³a
zostaæ dla interesów w Wilnie jeszcze na dni parê. Deszcz, chocia¿ niewielki
pada³ od rana gdy wyjechalimy, jednak po popasie w Bezdanach (gdzie za
garniec lekkiego piwa wziêto z nas tylko 20 kopiejek) deszcz usta³. Oko³o
wpó³ do szóstej dojechalimy do granicy pryciuñskiej, gdzie przy samych
kopcach spotka³ nas konno lenik  Micha³ W¹sowicz, który pozdrowi³ nas
i powiedzia³, ¿e wszyscy w Pryciunach przesy³aj¹ nam najmilsze uszanowanie i z utêsknieniem nas czekaj¹, przytem poda³ ¿onie i dzieciom trzy bukieciki z³o¿one z polnych pryciuñskich kwiatów. Gdy ruszylimy dalej lenik
galopowa³ przed nami o kroków kilkadziesi¹t. Ko³o ober¿y Dolnej wszyscy
zatrzymalimy siê. Wysz³a tam na nasze spotkanie arendarzowa Ala Kirowa
z matk¹ i dzieæmi i uprzejmie prosi³a, abymy wst¹pili do niej na chwilê. Nie
mog¹c odmówiæ, zaszlimy na chwilê do czysto przybranej izby, gdzie stó³
zastawiony by³ piwem, poziomkami i jeszcze jakim napojem. Skosztowalimy wszystkiego, wyszlimy z karczmy, gdzie przedstawiali siê nam gospodarze z pobliskiej pryciuñskiej wioski Baliñce oraz kilku mê¿czyzn i niewiast
z innych miejscowoci pryciuñskich. Stamt¹d ruszylimy dalej poprzedzeni
przez lenika, jad¹c ju¿ ci¹gle ziemi¹ pryciuñsk¹, przez wioskê Szukiszki,
gaj, Brzyzyszki. Oko³o 6.30 po po³udniu stanêlimy w Pryciunach. Dom
mieszkalny znalelimy ozdobionym chor¹gwiami ró¿nokolorowymi, latarenkami, wieñcami z dêbu, którymi ozdobiona by³a g³ówna brama przed dziedziñcem. Na facjacie pa³acyku w górze zawieszony by³ ogromnej wielkoci
herb nasz dziedziczny, otoczony chor¹gwiami i zielenin¹. Przy ganku spotka³a nas Natalia i Eufemia z chlebem i sol¹ oraz wszyscy inni cz³onkowie
rodziny. Na fortepianie przez siostrzenicê wykonywa³ siê marsz Pryciun.
Dzieciom i ¿onie podane by³y wieñce kwiatów i bukiety [ ]25.
Pobytom w Pryciunach towarzyszy³y wyjazdy do zaprzyjanionych dworów. Doliñscy odwiedzali m.in. Romerów w Antonoszu, Daukszów w Rubinie,
Pileckich w Alfonsowie, Rabcewiczów w Korejwiszkach. Na dworze pryciuñskim tak¿e organizowano spotkania, obiady, koncerty, iluminacje. Po mierci
Kleopatry Doliñskiej i przeprowadzce do Wilna Artur czêsto wysy³a³ do Pryciun córki, sam pozostawa³ w Wilnie.
Kierunek podró¿y Doliñskiego i jego córek wyznacza³a przyjañ, jak¹
nawi¹za³ z ziemianinem Janem Wierzbowskim, w³acicielem Feliksowa26
w pobli¿u Nowogródka. Wierzbowski, podobnie jak Doliñski, wychowywa³
25

A. Doliñski, Wspomnienia, k. 2224.
To folwark szlachecki w powiecie nowogródzkim, stanowi³ w³asnoæ dziedziczn¹ Magnuszewskich a Wierzbowski znalaz³ siê w ich posiadaniu po polubieniu Marii Magnuszewskiej,
która wnios³a Feliksowo w posagu. Po jej mierci folwark pozosta³ w rêkach Wierzbowskiego,
zob.: A. Jelski, Feliksowo, SGKPIL, t. II, s. 380.
26
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samotnie dwie córki (dziewczêta by³y w podobnym wieku), a ta znajomoæ
wyranie dzia³a³a na Doliñskiego terapeutycznie. Podczas pierwszej wizyty
w Feliksowie pamiêtnikarz przyznawa³, ¿e atmosfera tam panuj¹ca spowodowa³a odzyskanie dawnej radoci. Klimat Feliksowa, zabawy, które tam organizowano, sposób ¿ycia  wszystko to przywo³ywa³o wspomnienia z dzieciñstwa i sta³o siê sta³ym sposobem na odreagowanie ¿ycia w miecie. Doliñski
nie tylko popisywa³ siê tam swoim g³osem, ale równie¿ tañczy³, jedzi³ konno,
bra³ udzia³ w zabawach na wie¿ym powietrzu. Córki Doliñskiego i Wierzbowskiego zaprzyjani³y siê i bardzo lubi³y spêdzaæ w Feliksowie okres wakacji i karnawa³. Czas spêdzany z Wierzbowskimi urozmaica³y liczne odwiedziny w pobliskich dworach, nabo¿eñstwa w Nowogródku, a tak¿e zwiedzanie
okolic Nowogródka, m.in. wyprawy nad jezioro wite. Doliñski wspomina
czêsto imprezy urodzinowe swoje i swoich córek, którym gospodarz Feliksowa nadawa³ wyj¹tkow¹ oprawê  ¿ywe obrazy i iluminacjê alei lipowej. Oto
jeden z opisów takiej wizyty, odbytej w maju 1895 r.:
[ ] Ca³a rodzina Wierzbowskich i moje córki spotka³y mnie o wiorstê
z bukietem. Droga usypana by³a kwiatami. Wieczorem by³y ¿ywe obrazy.
Dalej czas p³yn¹³ bardzo weso³o przy nadzwyczajnej uprzejmoci i gocinnoci gospodarzy. Odzyska³em dawny humor. Uniesiony pr¹dem ogólnej weso³oci du¿o piewa³em, nawet tañczy³em i figlom i swawolom koñca nie by³o.
Sam pan Jan Wierzbowski lat 54 i jego starsza córka Ida lat 18 i m³odsza
Maria lat 14 na wycigi nam dogadzali, jak nie mniej i panna Maria Chodorowska ich wychowawczyni. Wêz³y najcilejszej, najczulszej przyjani miêdzy naszymi rodzinami zaciniête. Tyle mamy wspólnego w przekonaniach
i przyzwyczajeniach, ¿e przyjañ ta trwaæ powinna na zawsze [ ]27.
Wyjazdy Doliñskiego do Petersburga, gdy na sta³e osiad³ w Wilnie mia³y
pocz¹tkowo charakter towarzyski. Jedzi³ z córkami w odwiedziny do starych
znajomych . Stara³ siê, ¿eby córki pozna³y te¿ miasto swojego dzieciñstwa
i mog³y za¿yæ wy¿szej kultury.
[ ] 1 Maja 1892 roku o godzinie 2.20 w pi¹tek wyjechalimy z Wilna do
Petersburga, gdzie stanêlimy pomylnie nazajutrz o godzinie 11 z rana.
Spotkani i gocinnie podejmowani przez krewnych, zalokowani bylimy
w osobnym mieszkaniu na trzecim piêtrze o 4 pokojach. Tego¿ dnia o godzinie 7 po po³udniu bylimy na majowym nabo¿eñstwie w kociele w. Stanis³awa a potem na herbacie u dawnego przyjaciela  ksiêdza dziekana Franciszka Dobrowolskiego. Ludnoæ przez lat 8 tak siê zmieni³a, ¿e bardzo ma³o
spotkalimy znajomych twarzy. Wszak¿e garstka znajomych w Petersburgu
jeszcze pozosta³a. Wci¹gu bytnoci w stolicy odwiedzi³em dawnych i nowych
znajomych [ ]. Córki w towarzystwie swego wuja ogl¹da³y osobliwoci stolicy: Ermita¿, ogród botaniczny etc.; wszystko to widzia³y w dzieciñstwie, ale
w pamiêci siê ich zatar³o. W Petersburgu prowadzilimy ¿ycie bardzo nieregularne; od obiadu wstawalimy czasem oko³o godziny 7.30, a debata wie27
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czorna ci¹gnê³a siê nieraz do pó³nocy. Wrócilimy z Petersburga do Wilna
zupe³nie szczêliwie i w dobrym zdrowiu [ ]28.
Czêæ podró¿y Artura Doliñskiego by³a podyktowana obowi¹zkami s³u¿bowymi, zw³aszcza od momentu, gdy otrzyma³ nominacjê na agenta generalnego w towarzystwie ubezpieczeniowym i otworzy³ w Wilnie swoje biuro
(1896). Otrzyma³ on plenipotencjê na dzia³alnoæ nie tylko w guberni wileñskiej, ale równie¿ grodzieñskiej, kowieñskiej, witebskiej, mohylewskiej i miñskiej. Ta praca wymaga³a wyjazdów, które czêstokroæ ³¹czy³ z i odwiedzinami
znajomych. Raz do roku organizowane by³y zjazdy towarzystwa ubezpieczeniowego w Petersburgu. Po raz pierwszy w takim zabraniu Doliñski bra³
udzia³ w 1897 r.:
7 lutego w pi¹tek o godzinie 8.30 wieczorem wyjecha³em z Wilna,
a nazajutrz tj. 8 lutego w sobotê o godzinie 10.30 z rana stan¹³em w Petersburgu, zatrzymawszy siê przy ulicy Wielkiej Koniuszennej w domu nr 23,
w umeblowanych pokojach, którymi zarz¹dza pani Wiktoria Ossêdowska. Za
pokoik na trzecim piêtrze p³acê 1,5 rubla dziennie. Mia³em pokój pod nr 12.
Odwiedzi³em Zarz¹d Assekuracyny, Departament Górniczy i niema³o
znajomych [ ].
By³em na w³oskiej operze dwa razy  na «Hugenotach» i «Demonie».
W zarz¹dzie asekuracyjnym pozna³em wszystkich urzêdników i by³em bardzo uprzejmie przez wszystkich przyjêtym.
16 lutego o godzinie 2 po po³udniu by³em na Ogólnym dorocznym Zgromadzeniu Towarzystwa Asekuracyjnego, a wieczorem o 7 na paradnym obiedzie dawanym przez Zarz¹d. By³o 14 osób.
18 lutego
Dyrektor Amburger wyda³ obiad (o 7) na 30 osób. By³em w liczbie zaproszonych. Trzy mowy by³y skierowane do mnie  trzy razy odpowiada³em na
toasty na czeæ moj¹. Potem piewa³em za co urz¹dzono mnie wielkie owacje.
Amburger ca³owa³ i dziêkowa³. Opuci³em towarzystwo o godzinie 4 wieczorem (bawiono siê tam do 5 godziny z rana). Z wielu urzêdnikami Zarz¹du
bardzo siê zbli¿y³em.
Wyjecha³em z Petersburga w rodê 19 lutego o godzinie 8 wieczorem,
stan¹³em w Wilnie nazajutrz to jest 20 lutego w czwartek o godzinie 10.30
z rana29.
Do zarz¹du towarzystwa ubezpieczeniowego Doliñski by³ wzywany co
jaki czas. Nawet pomimo problemów ze zdrowiem wywi¹zywa³ siê z tych
obowi¹zków. Petersburg by³ dla niego miastem przyjaznym, pe³nym wspomnieñ. Zawsze odwiedza³ tam starych znajomych. W 1903 r. zosta³ zaproszony na jubileusz 75-lecia towarzystwa. Wówczas do Petersburga wybra³ siê ze
swoj¹ córk¹ Ludwik¹. Obok udzia³u w uroczystociach towarzystwa oprowadza³ j¹ po miecie, pokazywa³ zabytki Petersburga, bywa³ z ni¹ w teatrze.
28
29

Ibidem, k. 122.
Ibidem, k. 172174.

220

Maria Korybut-Marciniak

26 lutego w [1903] wieczorem z Lusi¹ udalimy siê do Petersburga,
dok¹d by³em zaproszony na 75-letni jubileusz Towarzystwa asekuracyjnego
1-go Rosyjskiego 1827 r., którego zostajê Generalnym Agentem. Jubileusz ten
obchodzono uroczycie w dniu 2 marca w niedzielê. O godzinie 11 rano my
agenci z³o¿ylimy zarz¹dzaj¹cemu dyrektorowi Aleksandrowi Amburgerowi
adres uznania w kosztownej oprawie zebrany poród nas kapita³ 10 000 rubli.
Ja da³em do sk³adki 50 rubli na stypendium im. Amburgera w Petersburskiej
politechnice na fakultecie asekuracyjnym. Urzêdnicy centralnego zarz¹du
i inspektorowie Towarzystwa z³o¿yli równie¿ adres i kilka grup fotograficznych, portretowych, ozdobionych ³adnymi malowid³ami akwarelowymi w futera³ach mahoniowych w kszta³cie stolika, kosztuj¹cego 800 rubli. By³y to
prywatne owacje skierowane do dyrektora zarz¹dzaj¹cego Amburgera.
Uroczysty akt jubileuszowy rozpocz¹³ siê o godzinie 1 po po³udniu w Sali
towarzystwa. Po odprawionym nabo¿eñstwie prezes towarzystwa senator
Walerian Po³owcew mia³ mowê okrelaj¹c¹ historiê i rozwój towarzystwa
w ci¹gu lat 75. Za tem odczytane by³y i z³o¿one adresy na imiê zarz¹du
towarzystwa, w kosztownych oprawach; od agentów i od urzêdników centralnego biura inspektorów. Zatem urzêdnik Ministerium Spraw Wewnêtrznych
wypowiedzia³ powinszowanie Ministra Plewego, Minister za Skarbu Witte
powinszowa³ Towarzystwu d³ugim listem, który by³ odczytany. Nastêpnie
deputacje od ró¿nych Towarzystw krajowych i zagranicznych od przedstawicieli prasy asekuracyjnej od banków, komitetów gie³dowych, Cesarskiego po¿arowego Towarzystwa etc. etc. Towarzystwa asekuracyjne krajowe, oprócz
bardzo pochlebnego adresu ofiarowa³y kolumnê marmurow¹, na której masywna srebrna grupa i dwa lwy podejmuj¹ce symboliczn¹ tarczê a nad ni¹
futera³ do adresu. Kosztowa³o to podobno oko³o 1000 rubli. W koñcu prezes
Towarzystwa w krótkim przemówieniu podziêkowa³ wszystkim i zaprosi³
obecnych na niadanie, które odby³o siê w tym¿e gmachu z wielk¹ wspania³oci¹. Nie brak³o tam ani wyszukanego jad³a, ani szampana, ani mów.
Nazajutrz 3 marca Zarz¹d Towarzystw wyda³ wielki obiad na 250 osób
w restauracji Kontana, specjalnie dla urzêdników centralnego biura (180
osób), inspektorów i przyjezdnych agentów.
Trzeba wiedzieæ, ¿e agentów naszego towarzystwa w ca³ym kraju jest
300, ale na jubileusz zaproszono tylko 20. By³em wiêc wyró¿niony przez to
zaproszenie. Przy obiedzie wyznaczono mi miejsce obok inspektora Szlikiewicza. Obiad rozpocz¹³ siê o 7.30 po po³udniu i trwa³ kilka godzin. Muzyka
zagra³a marsza Towarzystwa 1827 roku specjalnie na ten cel skomponowanego przez inspektora Benoa. Wyg³oszona by³a i oda na czeæ towarzystwa,
u³o¿ona przez jednego z urzêdników. Potem trzy razy grano i piewano hymn
narodowy. Toastów i mów by³o bez koñca. Potrawy wyszukane, sto³y w kwiaty
ubrane, wina wymienite. Towarzystwo zap³aci³o za obiad podobno 3000 rubli.
We wtorek 4 marca odfotografowana zosta³a grupa przyjezdnych agentów
z dyrektorem Amburgerem i jego dwoma pomocnikami, w ogóle dwadziecia
kilka osób. Przy po¿egnaniu Amburger wrêczy³ mi z³oty pami¹tkowy ¿eton.

Bli¿sze i dalsze podró¿e Artura Doliñskiego w wietle jego wspomnieñ

221

W Petersburgu stalimy w hotelu Brystol na rogu Woniesieñskiego prospektu i Morskiej ulicy, p³acilimy po 4 ruble dziennie za dwa pokoje.
Zwiedzilimy wystawê Akademii Sztuk Piêknych, Wystawê Kostiumów
w Pa³acu Taurydzkim, Publiczn¹ Bibliotekê, Zak³ad rzemielniczy dla sierot
ksiêdza Maleckiego i wspania³y szpital homeopatyczny [ ]Wrócilimy do
Wilna zdrowo i pomylnie w dniu 8 marca 1903 roku rano30.
W celu zorganizowania agentów ubezpieczeniowych Doliñski w 1898 r.
odby³ podró¿ po guberni miñskiej. W pamiêtnikach zawar³ opisy miejscowoci, w których by³ po raz pierwszy w ¿yciu: Nowej Myszy, Bobrujska, S³ucka
i Miñska.
[ ] 30 czerwca o godzinie 9.30 z rana, udaj¹c siê przez Nowogródek,
Nowojeln¹, Baranowicze do miejscowoci Nowej Myszy, gdzie stan¹³em tego¿
dnia o godzinie 5.30 po po³udniu. Ksiêdza Antoniego Ganicza w domu nie
zasta³em, pojecha³ do chorego i wróci³ nazajutrz z rana. Po powrocie jego
wys³ucha³em Mszy wiêtej. Koció³ du¿y, murowany, pod wezwaniem Przemienienia Pañskiego, ³adnie utrzymany. Spotka³em tam pani¹ Izabelkê Kod³ubajow¹, wdowê, z domu Mackiewiczównê, po 49 latach niewidzenia.
Miasteczko Nowa Mysz ma 200 domów katolickich, parafia obszerna,
chocia¿ ma tylko 4000 parafian. Po gocinnym przyjêciu ksiêdza Ganicza
wyjecha³em z Nowej Myszy 1 lipca oko³o godziny 1.30 po po³udniu i przez
Baranowicze, Miñsk pojecha³em kolej¹ do Bobrujska, gdzie stan¹³em 2 lipca
o godzinie 5 z rana. Powiatowe miasto Bobrujsk rozrzucone na du¿ej przestrzeni i podzielone na du¿e kwarta³y. Domy drewniane, jednopiêtrowe, ulice
szerokie ale b³otniste i niebrukowane za wyj¹tkiem jednej szosowej. Mieszkania i hotele doæ drogie. Za lichy pokój w hotelu Szapiry p³aci³em1 rubel za
dobê oprócz dodatków. ¯ywnoæ tako¿ nie tania. Bobrujsk ma jakoby 60 000
mieszkañców (po³owa ¯ydów) katolików jest niewielu. Ma³y drewniany koció³ek na krañcu miasta nie przenosi objêtoci w. Kazimierza w Katedrze
Wileñskiej. W ca³ym miecie mowa wyj¹tkowo rosyjska. W obrêbie bobrujskiej fortecy istnia³ kiedy du¿y murowany koció³, ale przed 12 laty spali³
siê. Obecnie jest tu 1 koció³, 2 cerkwie i oko³o 60 wiêkszych i mniejszych
¿ydowskich bo¿nic. Jedzi³em do fortecy i ogl¹da³em j¹ szczegó³owo. Jest to
osobne doæ obszerne miasto nad sp³awn¹ rzek¹ Berezin¹ (szersza od Wilii)
z mnóstwem szañców, fortyfikacji i domów skarbowych, wy³¹cznie murowanych. Powiadaj¹, ¿e ca³a forteca ma 12 wiorst obwodu. Forteca ju¿ skasowana. Wojska du¿o jednak pozosta³o. Ogólne wra¿enie Bobrujsk wywiera niesystematyczne. Wszystko tu wieje ch³odem i ponure, nieswojskie, nie ma
¿ycia, ruchu, weso³oci.
2 lipca wieczorem wyjecha³em z Bobrujska (dyli¿ansem) omnibusem
a nazajutrz 4 lipca o godzinie 11.30 z rana stan¹³em w S³ucku. Oko³o 16 mil
drogi (110 wiorst) przeby³em w ci¹gu 15 godzin, nie wyjmuj¹c dwóch godzinnych wypoczynków. W S³ucku odwiedzi³em 80-letniego staruszka Lucjana
30
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Symonowicza i jego ¿onê  krewn¹ Jasia Wierzbowskiego. Zatrzyma³em siê
w hotelu Centralnym przy g³ównej Szossowej ulicy. Za ma³y pokoik p³acê
50 kopiejek bez dodatków. ¯ycie jest tu tañsze i ³atwiejsze ni¿ w Bobrujsku.
Stó³ (w klubie). Dobry miasto ma wygl¹d, sympatyczniejszy. Z jêzykiem polskim ³atwiej siê spotyka. Koció³ katolicki murowany, doæ obszerny, prawie
jak Nowogródzki, ale le utrzymany. Modl¹cych siê ma³o.
Bardzo malowniczy strój wi¹teczny tutejszych wieniaczek: spódniczka
bia³a lub kolorowa, krótka do kostek, u do³u obowi¹zkowo szeroki szlak
wzorzysty. Kaftanik d³ugi, pod nim kamizelka. Na g³owie turbanik z chustki
wzorzystej z dwoma koñcami spadaj¹cymi na plecy. U dziewcz¹t z przodu
g³owa odkryta i turbanik nie zakrywa w³osów, u kobiet za zamê¿nych w³osy
ca³kiem pod turbanikiem schowane. S³uck to stolica blondynek. Na 100 kobiet 75 jasnow³osych. Objecha³em ca³e miasto, obejrza³em miejsce pogorzeli
 ogromny plac w gruzach, bo te¿ przed paru miesi¹cami 400 domów sp³onê³o.
Kilka ulic brukowanych. Najlepsze: Szossowa i Szeroka wi¹¿¹ca porodku
bulwar. Koció³ katolicki (murowany), cerkwi 6, zbór kalwiñski (murowany
jeden), bo¿nic ¿ydowskich 15. Gimnazjum klasyczne omioklasowe. Mieszkañców przesz³o 20 000. Przy krañcu miasta przep³ywa rzeka S³ucz szerokoci
jak nasza Wilejka31.
14 wrzenia o pó³nocy wyjecha³em do Miñska, gdzie stan¹³em oko³o
godziny 8 z rana 15 wrzenia w hotelu Paryskim przy ulicy Zachariewskiej.
Za³atwiwszy interes z hrabi¹ Czapskim objecha³em lepsze ulice miasta
i by³em w kociele by³ym katedralnym po³o¿onym w najlepszej czêci miasta.
£adny, du¿y koció³ i dobrze utrzymany, znalaz³em jeszcze czêæ nabo¿eñstwa. Katolików 1300. Drugiego kocio³a  na Z³otej Górce nie mog³em widzieæ, bo by³ zamkniety. Topografia Miñska ³adna, wszêdzie zielonoæ, ogrody,
bulwary, skwery. Gubernatorska i Zachariewska ulice maj¹ du¿e domy
i chodniki asfaltowane, s¹ ³adne magazyny, rzeka wis³ocz Ma³a. Miasto ma
charakter ruski32.
W okresie wprowadzania swoich córek do ¿ycia towarzyskiego Doliñski
zintensyfikowa³ wyjazdy do Warszawy. Pomimo tego, ¿e mia³ tam rodzinê33,
stolicy Priwislinskowo kraja nie odwiedza³ zbyt czêsto. Czasami wybiera³
siê tam w celu niezbêdnych zakupów (np. dwudniowy wyjazd po zakup instalacji sanitarnych do remontowanej kamienicy). W drugiej po³owie lat 90.
podró¿e z córkami do Warszawy odbywa³ 23 razy do roku. Mia³o to zapewne
na celu wprowadzenie córek do rodowiska inteligencji, zapoznanie ich
z najnowszymi trendami w sztuce malarskiej i teatralnej. Warszawa, podobnie jak Petersburg, mia³y byæ dla jego córek miejscem kontaktu z kultur¹; ta
pierwsza jednak przede wszystkim z kultur¹ narodow¹. Dodatkowo Genowefa, która odziedziczy³a po ojcu talent muzyczny, przez pó³ roku pobiera³a
31
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w Warszawie lekcje piewu u piewaczki operowej Józefy Szlezygirówny.
Dziêki tym podró¿om Doliñski odnowi³ stosunki rodzinne, by³ zapraszany
z córkami na wiêta, luby swoich bratanków itd. Dodatkowo poznawa³ polskie elity intelektualne i nawi¹zywa³ ciekawe znajomoci.
Skrupulatnoæ we wszelkiego rodzaju rachunkach Artura Doliñskiego
zaowocowa³a interesuj¹cymi zestawieniami wydatków, które po ka¿dej podró¿y odnotowywa³ w swoich pamiêtnikach. G³ównym rodkiem transportu
by³y koleje. Wilno w II po³owie XIX w. by³o dobrze skomunikowane z Petersburgiem, Warszaw¹ i z g³ównymi miastami guberni pó³nocno-zachodnich34.
Poci¹gi rzadko ulega³y opónieniom. Funkcjonowa³a kolej poleska i rosyjska.
W niektórych przypadkach Doliñski musia³ korzystaæ z dyli¿ansów, krótsze
odleg³oci pokonywa³ w doro¿kach. Ceny podró¿y nie by³y ma³e. Podró¿ do
Petersburga w 1894 r. ( Doliñski wraz z córkami spêdzi³ tam 24 dni) kosztowa³a 480 rubli, podró¿ do Warszawy w 1997 r. 231 rubli, a w 1999 r. a¿ 613
rubli. Zdecydowanie tañsze by³y wyjazdy do Feliksowa, które plasowa³y siê
w granicach kilkunastu-kilkudziesiêciu rubli. W tym przypadku wydatki
obejmowa³y koszty biletów, ewentualne prezenty dla gospodarzy oraz napiwki dla s³u¿by. W sprawozdaniach rachunkowych autor wspomnieñ odnotowywa³ nie tylko koszty w³aciwych podró¿y, ale tak¿e ceny ró¿nych rozrywek, które nie nale¿a³y do najtañszych. I tak np. w Warszawie w 1999 r. na
widowiska Doliñski wyda³ 85 rubli, w Petersburgu w 1994 r. teatra, bale
i ró¿ne rozrywki (oprócz toalety) stanowi³y wydatek 88 rubli. Toaleta córek
na bale to wydatek rzêdu 200 rubli. W rachunkach z podró¿y Doliñski wyró¿nia³: bilety kolejowe, koszty przejazdów po miastach, ¿ywnoæ (tutaj niewielkie
kwoty), hotele, podarunki dla krewnych i znajomych, datki dawane s³u¿bie,
wydatki na lekarzy i leki. Wydatki na pobyty w Warszawie i Petersburgu,
które najczêciej trwa³y od dwóch tygodni do miesi¹ca by³y czêsto wy¿sze ni¿
pobierana przez Doliñskiego emerytura radcy stanu  512 rubli. Cena przejazdu poci¹giem z Wilna do Petersburga jednej osoby wynosi³a oko³o 15 rubli.
Na przejazd w obie strony z córkami Doliñski wydawa³ ju¿ ponad 130 rubli.
Bilety kolejowe, op³acenie koni i tragarzy do Feliksowa dla trzech osób nie
przekracza³y 35 rubli. Podró¿ kolej¹ w dwie strony do Warszawy (3 osób)
kosztowa³a 54 ruble.
Hotele i prywatne kwatery mia³y ró¿ne ceny. Pokój w hotelu Centralnym
w Grodnie kosztowa³ za dobê 1 rubla i 20 kopiejek, prywatna kwatera
w Petersburgu  2 ruble, Grand Hotel w Warszawie kosztowa³ za dobê
2 ruble i 40 kopiejek, a dodatkowo trzeba by³o wykupiæ opa³ za 25 kopiejek
za dobê. Warunki w hotelach i na kwaterach nie by³y komfortowe i Doliñski
ubolewa³ niekiedy nad niskim standardem, wysokoci¹ dodatkowych kosztów
(wypo¿yczenie samowaru) lub niemi³¹ obs³ug¹. Podczas wyjazdów bardzo
rzadko sto³owa³ siê restauracjach-zazwyczaj na ¿ywnoæ wydawa³ niewiele,
np. w Warszawie w ci¹gu dwóch tygodni wyda³ niespe³na 26 rubli. Bywa³
34
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raczej na proszonych obiadach u rodziny i znajomych. W Petersburgu i w Warszawie musia³ korzystaæ z doro¿ek, na które tygodniowo wydawa³ oko³o
5 rubli. Podarunki dla krewnych i znajomych wynosi³y oko³o 20 rubli.
Artur Doliñski lubi³ wyjazdy. Na kartach spisanych wspomnieñ zajmowa³y one wa¿ne miejsce. Wysoko stawia³ sobie zw³aszcza nawi¹zywanie nowych znajomoci, ale te¿ spotkania ze starymi przyjació³mi i krewnymi. Byæ
mo¿e liczne wyjazdy towarzyskie by³y sposobem na oderwanie siê od codziennej samotnoci, która z pewnoci¹ doskwiera³a mu po mierci ¿ony. Podczas
podró¿y bacznie obserwowa³ charakter odwiedzanych miejscowoci, zwraca³
uwagê na architekturê miast i indywidualne cechy mieszkañców. Ceni³ sobie
rozrywki kulturalne  teatr, operê, sztuki plastyczne  na co nigdy nie szczêdzi³ rodków finansowych. W swoich wspomnieniach jawi nam siê jako cz³owiek w drodze, cz³owiek w ci¹g³ej podró¿y, w której poszukuje on ukojenia,
potwierdzenia swojej wartoci i w³asnej, zagubionej w trudnych realiach to¿samoci.
SUMMARY
Artur Doliñski (18311909) was born to a relatively affluent family of landed
gentry in the Eastern Borderlands. He shared the fate of many intellectuals inhabiting the north-western guberniyas of the Russian Empire in the second half of the
19th century. Doliñskis memoirs provide valuable insights into the life of intellectual
elites in Vilnius and Saint Petersburg. The familys financial problems forced Doliñski to take up employment in the Mining Department in Saint Petersburg. Doliñski
settled in Vilnius after retiring. His memoirs speak of the dilemma faced by a young
man who was forced to leave the Eastern Borderlands and embark on a civil servants
career in the Russian Empire for purely financial reasons. Doliñski recalls his journeys from Petersburg to Vilnius, his home village of Pryciuny and Warsaw, as well as
his visits to families of landed gentry in the Eastern Borderlands and western
guberniyas where he traveled on business as an agent of a Russian insurance
company. Doliñskis memoirs give a fascinating and detailed account of his journeys
across Russia and the partitioned Poland in the 19th century.
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ZWI¥ZKI KSIÊDZA WALENTEGO BARCZEWSKIEGO
Z GAZET¥ OLSZTYÑSK¥
Mimo ¿e ks. Walenty Barczewski (18561928) napisa³ w autobiografii,
drukowanej po raz pierwszy w Gazecie Olsztyñskiej na pocz¹tku marca
1925 r., ¿e by³ zaanga¿owany przy narodzinach trzech warmiñskich gazet
polskich, w tym tak¿e Gazety Olsztyñskiej, to historycy nie chcieli w to
uwierzyæ. Napisa³ w swojej autobiografii: Przy zak³adaniu trzech gazet polskich dla Warmii by³ tak¿e czynny ks. B.[arczewski], mianowicie «Gazety
Olsztyñskiej» 1886, «Nowin Warmiñskich» 1890 i «Warmiaka» 1893, wspomaga³, redagowa³, pisywa³ i przez co siê znacznie przyczyni³ do utrzymania
i rozszerzenia poprawnego jêzyka i ducha polskiego na Warmii i Mazurach1.
Gdyby by³o inaczej, zapewne zabraliby g³os ¿yj¹cy jeszcze wówczas poeta
Andrzej Samulowski i Joanna Pieniê¿na b¹d te¿ dobrze znaj¹cy pocz¹tki
tego polskiego pisma Eugeniusz Buchholz.
Przyznajê, ¿e w swoich opracowaniach równie¿ pomija³em ten fakt. Wynika³o to z tego, ¿e zarówno Nowiny Warmiñskie jak i Warmiak w swoich
programach nie identyfikowa³y siê z programem ruchu polskiego. Ma³o tego,
redaktor Warmiaka z lat 18971904 ks. Jan Jab³oñski nie widzia³ nic
zdro¿nego w germanizowaniu mieszkañców po³udniowej Warmii2. Raczej
przyjmowano, ¿e proboszcz z Br¹swa³du bardziej wtedy podziela³ pogl¹dy
partii Centrum. Tymczasem postawa ks. Barczewskiego zdawa³a siê byæ bardziej z³o¿ona. By³ Polakiem z krwi i koci. Polskoæ wyniós³ z domu rodzinnego, a potem j¹ jeszcze bardziej pog³êbia³ w Che³mnie. I tej polskoci chcia³
1 Wiaros³aw [ks. W. Barczewski], Z pimiennictwa polskiego na Warmii w XIX stuleciu,
Gazeta Olsztyñska, [dalej GO], 1925, nr 54 z 6 III.
2 J. Jasiñski, wiadomoæ narodowa na Warmii w XIX wieku. Narodziny i rozwój, Olsztyn
1983, s. 309.
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s³u¿yæ na po³udniowej Warmii. Nie jest wykluczone, ¿e z chwil¹ objêcia parafii w Br¹swa³dzie ju¿ myla³ mo¿e o mandacie poselskim. Zdawa³ sobie jednak sprawê, ¿e g³osami Polaków z okrêgu Olsztyn  Reszel go nie pozyska.
Dlatego poszukiwa³ porozumienia z polskim skrzyd³em partii Centrum i pragn¹³ wype³niaæ rolê szlachetnego mediatora miêdzy ruchem polskim a niemiecka parti¹3, d¹¿y³ najpierw do wystawienia, jak to mia³o miejsce na
Górnym l¹sku, wspólnego z Centrum kandydata. Kiedy w 1893 r. Polacy
wystawili znanego dzia³acza pomorskiego, duszpasterzujacego w diecezji
che³miñskiej, a wiêc niezale¿nego od biskupa warmiñskiego, ks. Antoniego
Wolszlegiera z D¹brówna, to ksi¹dz Barczewski na wiecu w ówczesnym Wartemborku (teraz Barczewo) próbowa³ wyst¹piæ przeciw tej kandydaturze, ale
nie dopuszczono go do g³osu. Ostatecznie ks. Wolszlegier zdoby³ mandat
pos³a do niemieckiego. Parlamentu. To zwyciêstwo Polaków jeszcze bardziej
wp³ynê³o na antypolsk¹ postawê biskupa warmiñskiego ks. Andrzeja Thiela.
Biskup wyda³ 1 IX 1893 r. znamienne ostrze¿enie w jêzyku polskim i niemieckim. Pisa³: Podczas lat ostatnich powtórnie rozpowszechniali chytrzy
i ambitni awanturnicy i agitatorzy, niby w interesie polskiej narodowoci,
ustnie i pimiennie najniegodliwsze nieprawdy i oszczerstwa przeciwko waszemu Kocio³owi wiernym kap³anom i nawet przeciw waszym biskupom.
[ ] W waszej chwalebnej przyrodzonej niewinnoci nie macie ¿adnego pojêcia, jacy niedobrzy s¹ ci z daleka przybyli zes³añce albo pieniêdzmi okupieni
najemnicy podburzania. Oni najprzód chc¹ was w podstêpny sposób oderwaæ
od waszych wiernych katolickich kap³anów i biskupów, aby was póniej wydaæ herezji, rosyjskiej schizmie albo niedowiarstwu socjalistów4. Da³ w nim
wyraz swemu zacietrzewieniu i braku chêci zrozumienia za³o¿eñ programowych ruchu polskiego na po³udniowej Warmii. Nie mo¿na by³o wszak pos¹dzaæ ludzi skupionych wokó³ Gazety Olsztyñskiej o brak katolickiej orientacji. Pismo stara³o siê z ca³¹ otwartoci¹ pog³êbiaæ wiadomoæ religijn¹,
³¹czy³o j¹ jednak zawsze z polsk¹ tradycj¹ tej ziemi.
Sukces polskiego duchownego, ks. Wolszlegiera, sk³oni³ biskupa i ksiê¿y
z partii Centrum do wydawania z pocz¹tkiem 1894 r. katolickiego czasopisma Warmiak. Nowe pismo mia³o przeciwstawiæ siê aspiracjom politycznym
Gazety Olsztyñskiej, d¹¿y³o do jednoci z katolikami polskimi na p³aszczynie wyznaniowej, jêzykowej i historycznej. W swoich za³o¿eniach zmierza³o
do zgody z Polakami. Pierwszym redaktorem Warmiaka, co spotka³o siê ze
zdziwieniem Polaków, zosta³ ks. Barczewski. Nie mia³ on jednak swobody
dzia³ania w redakcji. Rzekomo od¿egnywa³ siê od druku artyku³ów przeciwko
wspó³pracownikom Gazety. Ju¿ jako proboszcz w Br¹swa³dzie wyst¹pi³
z artyku³ami przeciwko germanizacyjnym posuniêciom inspektora szkolnego
3

W. Ogrodziñski, Wstêp do: W. Barczewski, Kiermasy na Warmii i inne pisma wybrane,
wyda³ i wstêpem poprzedzi³, Olsztyn 1977, s. 11.
4 Obwieszczenie i ostrze¿enie, Pastoralblatt für die Diözese Ermland, 1893, nr 11 z 1 XI,
s. 128
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Augusta Spohna5. Zamieci³ te¿ kilka wa¿nych artyku³ów ród³owych z historii i etnografii polskiej Warmii.
W latach 18941897 ks. Barczewski a¿ trzykrotnie przyjmowa³ i rezygnowa³ ze stanowiska redaktora Warmiaka6. Wydaje siê, ¿e jego rezygnacje
by³y form¹ demonstrowania protestu przeciw narzuconej przez wiêkszoæ
centrow¹ zbyt ostrej polityki wobec Gazety Olsztyñskiej7. W 1896 r. na
zebraniu ksiê¿y z partii Centrum, jak wynika ¿e sprawozdania zamieszczonego w Gazecie: ks. proboszcz Barczewski mia³ bardzo piêkn¹ i duchem
katolickim i polskim przesi¹gniêt¹ mowê. Zachêca³ do uczenia w domu polskiej mowy, wskazuj¹c, ¿e polska mowa nie upada, ale siê podnosi, ¿e upaæ
nie mo¿e, bo Pan Bóg da³ narodowi polskiemu wielkich i natchnionych mê¿ów, poetów, którzy nam pozostawili piêkne pieni i wiersze. W³anie po
upadku Polski, w³anie w niewoli Pan Bóg tych mê¿ów wzbudzi³ przez co
pokaza³, ¿e nie chce upadku, ale podniesienia siê narodu polskiego. Dzi
ka¿dy mo¿e siê przekonaæ, ¿e przemoc¹ ducha narodu zabiæ nie mo¿na, ale
im wiêcej siê Polaków t³oczy, tym wiêcej oni poczuwaj¹ siê do obrony praw
swoich8.
W 1904 ks. Barczewski zosta³ wci¹gniêty w osobliwy proces s¹dowy,
który redaktor Gazety Seweryn Pieniê¿ny wytoczy³ proboszczowi parafii
w Ramsowie ks. Juliuszowi Weichslowi za napisanie w Warmiaku, ¿e Gazeta Olsztyñska najêta jest moskiewskimi rublami do podszczuwania9.
W pierwszej instancji Pieniê¿ny wygra³ sprawê i ksiêdza Weichsla skazano
na zap³acenie grzywny w wysokoci 40 marek lub odsiedzenie 10 dni wiêzienia. Proboszcz z Ramsowa z³o¿y³ apelacjê. Sprawa toczy³a siê 18 VI 1904 r.
przed olsztyñsk¹ Izb¹ Karn¹. Jako wiadków przedstawi³: by³ego redaktora
Allensteiner Volksblatt i wydawcê Warmiaka Eugeniusza Buchholza, rolnika [Mieczys³awa] Kuszê z Jarot i w³anie ks. Barczewskiego. Wymienieni
wiadkowie nie byli w stanie potwierdziæ faktu finansowania polskiego pisma
rublami moskiewskimi. Na to proboszcz z Ramsowa powo³a³ jeszcze dwóch
wiadków: kupca Werbera, z którym Pieniê¿ny rzekomo odby³ podró¿ do
Warszawy oraz niejakiego Bia³ojana, usuniêtego z pracy w Allensteiner
Volksblatt. Bia³ojan zezna³, ¿e przed siedmiu laty Pieniê¿ny mia³ mu powiedzieæ, ¿e na utrzymanie Gazety otrzymuje pieni¹dze z zagranicy. Bez nich
pismo by upad³o. Ksiêdzu Barczewskiemu natomiast ks. Weichsel uczyni³
zarzut, ¿e ten w przesz³oci mia³ powiedzieæ mu o moskiewskich rublach,
5 J. Ob³¹k, Z dzia³alnoci ks. Walentego Barczewskiego, Komunikaty Mazursko-Warmiñskie (dalej KMW) 1958, nr 2, s. 119.
6 Ks. W. Barczewski redagowa³ Warmiaka w okresach miêdzy 15 I a 15 II 1894,
nastêpnie miêdzy 15 VI 1894 a 26 IV 1895, wreszcie miêdzy 8 i a 2 IV 1897 r.
7 J. Jasiñski, Polityczne poszukiwania ks. Walentego Barczewskiego na Warmii, w: Studia
ofiarowane profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w 80 rocznicê urodzin, Warszawa, 1987, s. 636.
8 GO, 1896 nr 44 z 30 V.
9 Nasz proces z ks. prob. Weichslem z Ramsowa, GO, 1904 nr 72 z 21 VI; J. Ch³osta,
Procesy s¹dowe Gazety Olsztyñskiej, KMW, 1974, nr 3, s. 242243.
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bêd¹cych chlebem gazety. Wspomina³ te¿ o prywatnym licie proboszcza
z Br¹swa³du na ten temat, który siê nie zachowa³. S¹d Apelacyjny uwolni³
ks. Weichsla od kary. Identyczny werdykt uniewinniaj¹cy ksiêdza wyda³ równie¿ Wy¿szy S¹d Apelacyjny w Królewcu, do którego odwo³a³ siê z kolei
Seweryn Pieniê¿ny. W tamtych czasach przed niemieckim s¹dem Polak zawsze sta³ na straconej pozycji.
O ile do koñca 1906 r. ks. Barczewski, broni¹c spraw Polaków do w³asnego jêzyka i podtrzymywania kultury przodków, nie anga¿owa³ siê bezporednio w dzia³ania ruchu polskiego, dziêki czemu przeszed³ obronn¹ rêk¹ ca³¹
kampaniê niemieckiego radcy szkolnego Augusta Spohna przeciw niemu jako
obroñcy polskoci w parafii br¹swa³dzkiej, to póniej zmieni³ taktykê dzia³ania. Przekona³ siê, ¿e wspó³dzia³aj¹c z niemieck¹ parti¹ Centrum nie bêdzie
móg³ nic wiêcej uczyniæ dla utrzymania polskoci po³udniowej Warmii i postanowi³ przyj¹æ zaproszenie do kandydowania do parlamentu niemieckiego
z ramienia dzia³aczy skupionych wokó³ Gazety Olsztyñskiej. Podczas pogrzebu kanonika Augustyna Karaua w styczniu 1907 r. oznajmi³ zgromadzonym konfratrom, ¿e zamierza przyj¹æ to zaproszenie. Jego informacja wywo³a³a zaniepokojenie warmiñskich duchownych. W tej sytuacji wycofa³ siê
z kandydowania, ale z³o¿y³ wa¿ne owiadczenie, drukowane w Gazecie Olsztyñskiej: Szanownemu Komitetowi Wyborczemu na powiat olsztyñsko-reszelski odpowiadam na honoruj¹ce mnie pismo z 18 grudnia, i¿ czeka³em tak
d³ugo na zgodê centrowców, spodziewaj¹c siê jakiego korzystnego dla nas
kompromisu. Poniewa¿ centrum w tym wzglêdzie znowu nic nie uczyni³o,
uwa¿am za s³uszne i konieczne postawienie na Warmii dla Polaków w³asnego
polskiego kandydata. Ja, niestety, ofiarowanej przez lud polski kandydatury
przyj¹æ nie mogê, jakkolwiek zrazu owiadczy³em gotowoæ do jej przyjêcia.
Z powodu pogrzebu ksiêdza kanonika Karaua zesz³ej soboty by³o we Fromborku du¿o ksiê¿y obecnych, bez wyj¹tku centrowych, którzy o mojej ewentualnej kandydaturze z r¹k polskich z tak¹ ujm¹ i grob¹ siê wyra¿ali, i¿
trudno mi przeciw takim ocieniom wyst¹piæ. Mia³bym pocz¹wszy od ks.
Biskupa do najni¿szego kapelana, wszystkich ksiê¿y, prócz paru bliskich znajomych za wrogów i przy wyborach za przeciwników. Gdziebym siê podzia³
w razie nieprzejcia? Przesiedlono by mnie w niemieckie strony, gdziebym
usech³, jak ks. dra Bilitewskiego przesadzono do Wolfsdorfu [Wilczkowa pod
Lubominem  J.Ch.], gdzie obecnie choruje i usycha. Czy¿ nie korzystniej dla
narodu na zdobytym pewnym stanowisku pracowaæ, jak puszczaæ siê na
niepewne, nowe pola zwodnicze10. Popar³ wiêc kandydaturê Polaka Leona
Czarliñskiego z Torunia, ale ju¿ w 1911 r. w wyborach jego nazwisko znajdowa³o siê na pierwszym miejscu na licie. Uzyska³ wówczas 7549 g³osów. Nie
zosta³ pos³em, ale nikt z reprezentantów ruchu polskiego na Warmii nie
10 Ks. proboszcz Barczewski kandydatury przyj¹æ nie mo¿e!, GO, 1907, nr 5 z 10 I; por.
ks. W. Barczewski, Kiermasy na Warmii, wyd. VII. Pos³owie, noty, s³owniczek, wykaz nazw
miejscowoci J. Ch³osta, Olsztyn, 2002, s. 162.
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zdoby³ dot¹d tylu g³osów. Napisano w Gazecie: Nie zdo³alimy t¹ raz¹
zwyciê¿yæ naszych przeciwników, lecz mimo to nie mamy najmniejszego powodu do zniechêcenia i w¹tpienia w si³ê naszego ludu polskiego. Odnielimy
wielkie zwyciêstwo, bo choæ kandydat nasz nie przeszed³, to jednak¿e zebralimy na niego o w³asnych si³ach dot¹d najwy¿sz¹ liczbê 7549 polskich g³osów,
a zatem o 2100 wiêcej jak przed cztery laty11. Dalej: Czeæ, uszanowanie
i nieskoñczona wdziêcznoæ nale¿y siê te¿ zacnemu kandydatowi ks. proboszczowi Barczewskiego, który stan¹wszy po stronie ludu polskiego i w obronie
praw tego ludu nie zra¿a³ siê ¿adnymi grobami i wszelkie zaczepki oraz
przeladowania z mi³oci dla ludu tego znosi³ i niejednokrotnie jeszcze znosiæ
bêdzie. Lud polski okaza³ swymi g³osami, jakim zaufaniem obdarza swego
kandydata, a to samo zaufanie przelewa lud ten tak¿e na ks. dr Bilitewskiego i ks. Poetscha, bo i oni swym ujêciem siê za ludem polskim przyczynili siê
niema³o do osi¹gniêcia tak powa¿nej liczby polskich g³osów12.
* * *
Trzeba przyj¹æ, ¿e ks. Walenty Barczewski by³ wprowadzony w zamiary
utworzenia Gazety Olsztyñskiej. Swoje kontakty z polskim pismem jednak
do 1907 r. uzale¿nia³ od stanowiska biskupa Thiela wobec ruchu polskiego,
skupionego wokó³ Gazety. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ, ¿e bra³ w jakim
zakresie udzia³ w pracach przygotowawczych do druku pierwszych numerów.
Na pewno informowa³ go o tym, a mo¿e te¿ wprowadzi³ w tok pracy, przysz³y
redaktor Gazety Jan Liszewski, który w 1885 r. przez osiem tygodni mieszka³ u ks. Barczewskiego, wtedy wikarego w Biskupcu13. Przysz³y redaktor
móg³ zasiêgaæ rady, a nawet uzyskaæ jakie wsparcie finansowe. Indagowany
przez biskupa w tej sprawie biskupiecki proboszcz ks. Edward Herrmann
napisa³ w licie z 25 V 1886 r., ¿e ks. Barczewski zaopiekowa³ siê Liszewskim
tylko z mi³osierdzia, bez ¿adnych pobudek politycznych, bo po³o¿enie materialne Liszewskiego by³o nadzwyczaj trudne. Po odbyciu s³u¿by wojskowej
cierpia³ na chorobê serca i tyfus, a przy tym nie mia³ rodków na leczenie.
Liszewski zrewan¿owa³ siê tym, ¿e w pierwszym numerze Gazety z 16
kwietnia 1886 r. ukaza³o siê og³oszenie o mo¿liwoci zakupienia w redakcji
niewielkiej ksi¹¿eczki Dziesiêæ us³ug do Najwiêtszego Serca Jezusowego
pod³ug B³. Ma³gorzaty Marii Alakok wraz z wielu modlitwami o³tarza, której
autorem by³ wikary z Biskupca. Dodajmy do tego, ¿e og³oszenie to by³o
powtarzane a¿ w dziesiêciu pierwszych numerach pisma. Janusz Jasiñski
sugerowa³, ¿e Barczewski móg³ nawet pisaæ do Gazety teksty o tematyce
religijnej i historii Warmii14. Potwierdzeniem tego mog¹ byæ teksty zawarte
11

Nasz kandydat ks. Walenty Barczewski, GO, 1911, nr 26 z 2 III.
Ibidem.
13 R. Traba, Niemcy, Warmiacy, Polacy. Z dziejów niemieckiego ruchu katolickiego i stosunków polsko-niemieckich w Prusach, Olsztyn 1994, s. 106107.
14 J. Jasiñski, Polityczne poszukiwania..., s. 631.
12

230

Jan Ch³osta

w Gazecie15. Odbywa³o siê to wszystko w okresie, kiedy Barczewski zaanga¿owa³ siê w pracê Towarzystwa Czytelni Ludowych, wp³aca³ sk³adki na rzecz
towarzystwa do Poznania i za³o¿y³ pierwsz¹ w tym rejonie biblioteczkê TCL
w Rzecku, prowadzon¹ przez krawca Augusta Klomfasa.
Ju¿ jako proboszcz w Br¹swa³dzie, wraz z dwoma innymi duchownymi,
odprawi³ 26 lipca 1894 r. w olsztyñskim kociele w. Jakuba mszê w. ¿a³obn¹
za duszê by³ego redaktora Gazety Jana Liszewskiego i bra³ udzia³ w uroczystociach pogrzebowych.
W sposób szczególny potraktowano w Gazecie 25-lecie wiêceñ kap³añskich ks. Barczewskiego. W artykule przedstawiono jego biografiê, wymieniono dotychczasowe miejsca pos³ugi religijnej, a w podsumowaniu napisano:
Jakkolwiek lud polski na Warmii szanuje i powa¿a wszystkich kap³anów, to
jednak szczególnym przywi¹zaniem i sympati¹ obdarza dostojnego Jubilata,
ksiêdza proboszcza Barczewskiego, który niczym nie zra¿ony stoi zawsze po
stronie upoledzonego ludu polskiego na Warmii. Oby nam Pan Bóg da³
wiêcej takich kap³anów rodaków, a zapewne za¿ywaliby Polacy na Warmii
wiêkszych swobód tak w ¿yciu prywatnym, jak i w kociele16. Kilka dni po
tym, jak nikt inny z ksiê¿y warmiñskich, ks. Barczewski podziêkowa³
w Gazecie za z³o¿one ¿yczenia17.
Od 1910 r. wspó³praca ks. Barczewskiego z Gazet¹ Olsztyñsk¹ zacieni³a siê jeszcze bardziej. Oto 11 lipca tego roku na posiedzeniu Prowincjonalnego Komitetu Wyborczego w Pelplinie, na którym ustalono poparcie kandydata Centrum ks. Paw³a Rohmana w najbli¿szych wyborach, w³anie ks.
Barczewski zosta³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego tego komitetu. Odt¹d wraz
z ks. dr. Robertem Bilitewskim wystêpowa³ na wiecach.. Sprawozdania z tych
wieców zamieszczono w Gazecie. W swoim wyst¹pieniu na wiecu w Grylinach z udzia³em pó³ tysi¹ca osób, który odbywa³ siê na placu we wsi, ks.
Barczewski porówna³ ucisk Polaków w pañstwie pruskim z uciskiem pierwszych chrzecijan. Jak oni w katakumbach kryæ siê musieli tak i nam obecnie
na naszej polskiej ziemi odmawia siê dachu nad g³ow¹ i jeszcze jedynie pod
go³ym niebem wolno siê nam zbieraæ i przeladowców naszych oskar¿aæ. Mimo
to z pogodnym czo³em patrzeæ mo¿emy, bo Bóg, który nas Polakami stworzy³
nie zezwoli na to, a¿eby nas wrogowie wytêpili18. Zgromadzenie to spotka³o
siê z krytyczn¹ ocen¹. Ksi¹dz dziekan Józef Teschner z Olsztyna w sprawozdaniu do biskupa napisa³: My jako reprezentanci partii Centrum zostalimy
przez polskie gazety obrzuceni b³otem, a ks. Barczewski nic nie uczyni³, aby
to zmieniæ. Jest skandalem, jeli Barczewski i Bilitewski dzia³aj¹ przeciwko
proboszczom warmiñskich parafii, w których wystêpuj¹ na wiecach19.
15

GO, 1886, nr 13 z 9 VII; nr 14 z 16 VII; nr 16 z 30 VII; nr 19 z 20 VIII.
25-letni jubileusz kap³añski, GO, 1908 nr 144 z 8 XII.
17 GO, 1908, nr 147 z 15 XII.
18 Wiec polski w Grylinach, 1910 nr 96 z 16 VIII.
19 Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej w Olsztynie, sygn. A-279, pismo ks. J. Teschnera
z 10 X 1910 r.
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W kolejnych wyborach do Reichstagu, po mierci ks. kanonika Jana
Hirschberga (zm. 19 XII 1910) na rok przed up³ywem kadencji, Prowincjonalny Komitet Wyborczy zdecydowa³ siê zg³osiæ na pos³a w okrêgu Olsztyn
 Reszel na pierwszym miejscu ks. Walentego Barczewskiego, obok ks. Roberta Bilitewskiego i Andrzeja Samulowskiego z Gietrzwa³du. Polacy przeprowadzili kampaniê wyborcz¹ z du¿ym rozmachem. Urz¹dzono jedenacie
wieców we wsiach po³udniowej Warmii z udzia³em dzia³aczy z Wielkopolski
i Pomorza. A¿ na siedmiu wiecach wyst¹pi³ sam proboszcz z Br¹swa³du.
W ka¿dym z wieców bra³o udzia³ od 200 do 500 osób. Wszystkie by³y szczególn¹ manifestacj¹ polskoci, wytykano na nich gwa³ty zadawane Polakom,
upominano siê o prawa do swobodnego ¿ycia polskiego w pañstwie niemieckim.
Kandydatem partii Centrum by³ ks. Kunibert Krix, od sierpnia 1897
roku proboszcz w Lamkowie, aktywny dzia³acz niemieckich organizacji
ch³opskich Ermländischer Bauerverein oraz Landwirtschaftlicher Verein
w Olsztynie. Mówi³ swobodnie po polsku i zapowiedzia³ wiele razy, ¿e bêdzie
ubiega³ siê o prawa do jêzyka ojczystego polskich Warmiaków. Ksi¹dz Krix
i inni dzia³acze centrowi twierdzili nie bez racji, ¿e ks. Barczewski ze wzglêdu na ilociowy stosunek Polaków i Niemców w okrêgu olsztyñsko-reszelskim nigdy nie uzyska mandatu poselskiego, tak wiêc jego obietnice przedwyborcze i tak nie znajd¹ swego pokrycia. W tych wyborach uzupe³niaj¹cych
centrowcy uzyskali jeszcze o 1701 g³osów wiêcej ni¿ w poprzednich20.
Tak¿e i w nastêpnych wyborach, w styczniu 1912 r, nie uda³o siê  mimo
urz¹dzonych dziesiêciu wieców we wsiach pod Olsztynem i Biskupcem  ks.
Barczewskiemu zostaæ pos³em Reichstagu. Na ostatnim wiecu w Barczewie
w blisko godzinnym przemówieniu kandydat przedstawi³ swój program:
owiadczy³, ¿e jako Polak z krwi i koci chce stan¹æ w obronie s³usznych
praw ludu polskiego, tak gospodarzy, jak i rzemielników, wyrobników i robotników, równie¿ w obronie wiary i mowy polskiej. Mowa ks. Barczewskiego
wywar³a na s³uchaczach wielkie wra¿enie i lud gor¹co dziêkowa³ swemu kap³anowi za tak gor¹ce s³owa21. By³ ostro atakowany przez Ermländische
Zeitung. Zarzucano mu, ¿e nale¿a³ do partii Centrum, a teraz rozbija jednolity lud warmiñski. W zwi¹zku z tym z³o¿y³ owiadczenie, ¿e zawsze wypowiada³ siê za polityk¹ pokojow¹ z centrowcami na Warmii i proponowa³
podzia³ mandatów poselskich: dwóch dla Centrum i jednego dla ruchu polskiego22. Kandydat Centrum ks. Kunibert Krix z Lamkowa uzyska³ a¿
12 205 g³osów i to on zosta³ pos³em.
W tym samym 1912 r. ksi¹dz Barczewski wzi¹³ udzia³ w XXIII Kongresie
Eucharystycznym, który odby³ siê miêdzy 10 a 15 wrzenia tego roku. Patronat nad tym kongresem obj¹³ sam cesarz Franciszek Józef I. Wziê³o w nim
udzia³ wielu Polaków. Z tego powodu w szczególny sposób podkrelono zas³ugi Jana III Sobieskiego w pamiêtne zwyciêstwo na Turkami. Proboszcz
20

J. Jasiñski, wiadomoæ narodowa na Warmii, op. cit., s. 349.
Wielki wiec w Wartemborku, ibidem, 1912, nr 6 z 13 I.
22 Owiadczenie, ibidem, 1912, nr 2 z 4 I.
21

232

Jan Ch³osta

z Br¹swa³du przebywa³ w Wiedniu jako przedstawiciel Gazety Olsztyñskiej,
co nie bez satysfakcji skomentowano: nasz lud polsko-warmiñski ma na
Kongresie Eucharystycznym tak¿e swego zastêpcê w osobie czcigodnego ks.
Barczewskiego, który w niedzielê [7 IX 1912] wyjecha³ do Wiednia23.
W Gazecie wydrukowano trzy relacje z Wiednia24. Wszystkie s¹ raczej
opisem manifestacji katolików z ca³ego wiata, ani¿eli omówieniem merytorycznych tematów, podjêtych na kongresie. Napisano te¿ o udziale Polaków
(na kongresie by³o ich blisko 15 tysiêcy ze wszystkich zaborów) oraz odprawionych nabo¿eñstwach w kociele w. Micha³a przez ówczesnego arcybiskupa lwowskiego Józefa Bilczewskiego.
* * *
W czasie pierwszej wojny wiatowej ks. Barczewski wspiera³ finansowo
Gazetê Olsztyñsk¹, wydrukowa³ w oficynie Joanny Pieniê¿nej opracowanie
Geografia polskiej Warmii, a po zakoñczeniu dzia³añ wojennych stan¹³ na czele
Warmiñskiej Rady Ludowej, reprezentowa³ Warmiê na Sejmiku Dzielnicowym
w Poznaniu, na którym obrano go wicemarsza³kiem. Bra³ udzia³ w dzia³aniach
Polaków w okresie poprzedzaj¹cym plebiscyty w 1920 r. Bra³ udzia³ jako przewodnicz¹cy w zjedzie delegatów towarzystw ludowych oraz w wiecu owiatowym Towarzystwa Czytelni Ludowej w Olsztynie 2 marca 1920 r., na którym
wyg³osi³ d³u¿sze wyst¹pienia na temat czytelnictwa polskiego na Warmii,
mówi³ o biblioteczkach TCL, dzia³alnoci Franciszka Szczepañskiego z Lamkowa i potrzebie rozwiniêcia czytelnictwa ksi¹¿ek i gazet polskich25. W Gazecie
wydrukowano te¿ owiadczenie ks. Barczewskiego: Podczas publicznego wiecu w Br¹swa³dzie 27 czerwca 1920 r. oznajmi³em, ¿e zarzuty jakobym pobiera³ wysokie wynagrodzenie za agitacjê s¹ zupe³nie nieprawdziwe. Mimo to
trzy dni póniej na zebraniu Zwi¹zku Utrzymania Warmii (za³o¿onego przez
zdrajców Jab³oñskiego i ¯abkê) jaki mówca g³osi³ publicznie, ¿e pobieram
6000 marek miesiêcznie za agitacjê i ¿e widziano jak p. [Jan] Baczewski
wyp³aca³ mi tê sumê. [ ] Co do g³osowania odpowiedzieæ mogê na ró¿ne
zapytania z Warmii i Mazur, ¿e g³os oddam jedynie za Polsk¹26.
Po przegranym przez Polskê plebiscycie bra³ udzia³ w tworzeniu Zwi¹zku
Polaków w Prusach Wschodnich. Wraz z ksiê¿mi Bilitewskim i Karolem
Langwaldem wszed³ do Komisji Szkolnej. Dwukrotnie, w 1921 i 1924 r. by³
wybierany do sejmiku prowincjonalnego w Królewcu.
W 1921 r. ks. Barczewski wydrukowa³ wiele tekstów religijnych Gazecie i w jej dodatku pt. Goæ Niedzielny, m.in. we wrzeniu i padzierniku
cztery artyku³y powiêcone kultowi Matki Bo¿ej na Wschodzie. W ostatnim
zawar³ trzy modlitwy odpustowe za schizmatyków greckich, u³o¿one przez
23

GO, 1912, nr 108 z 12 IX.
Ibidem, 1912, nr 110 z 17 IX; nr 111 z 19 IX; nr 112 z 21 IX.
25 Pierwszy wiec owiatowy TCL w Olsztynie, ibidem, 1920, nr 30 z 6 III.
26 Owiadczenie ks. Walentego Barczewskiego, proboszcza w Br¹swa³dzie na polskiej Warmii, ibidem, 1920, nr 82 z 8 VII.
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papie¿y Piusa XI, Benedykta XV i Leona XIII27. W grudniu ukaza³y siê
kazania na cztery niedziele Adwentu28, we wrzeniu nadto zamieszczony
zosta³ fragment Geografii sztumskiego Powila29, Gazeta wydrukowa³a tak¿e ca³oæ tego opracowania. Kiedy pod koniec 1921 r. rozpoczêto  jako
III wydanie  druk Kiermasów na Warmii, Eugeniusz Buchholz napisa³: Jest
to temat najciekawszy dla Warmiaka ju¿ nie raz rozpoczêty, a dot¹d niedokoñczony. S¹ to «Kiermasy na Warmii», bij¹ce serdecznoci¹, rzewnoci¹, prostot¹, a przy tym swojskoci¹ i wiernoci¹, ¿e trudno oderwaæ siê od nich30.
Nastêpnie Kiermasy ks. Barczewskiego wydano w oddzielnej ksi¹¿ce.
W 1922 r. z delegacj¹ 40 przedstawicieli z po³udniowej Warmii i Powila
ks. Barczewski uda³ siê do Fromborka, aby biskupowi Augustynowi Bludauowi przedstawiæ memoria³, przedstawiaj¹cy potrzeby duszpasterskie Polaków
w diecezji. W tym dokumencie m.in. napisano: Niech Jego Ekscelencja
Ksi¹dz Biskup raczy ³askawie uwzglêdniæ przede wszystkim proby rodziców
polskich, którzy pragn¹, by ich dziatwa mog³a s³uchaæ S³owa Bo¿ego w jêzyku polskim, ojczystym [...] by przygotowanie do pierwszych Sakramentów
wiêtych odbywa³o siê w jêzyku polskim. Spo³eczeñstwo nasze zanosi do
Ciebie Wysoki Pasterzu proby, by nie zmniejszano ilociowo polskich nabo¿eñstw i umo¿liwiono utrzymanie polskiego piewu kocielnego31. Ksi¹dz
Barczewski przedstawi³ ordynariuszowi wówczas m³od¹ poetkê Mariê Zientarównê, która z tej okazji wyg³osi³a specjalnie napisany wiersz. Mimo obietnic
ksiêdza biskupa, z³o¿ony memoria³ pozosta³ bez odpowiedzi.
Nie mo¿na wykluczyæ, chocia¿ nikt o tym dot¹d nie pisa³, ¿e ks. Barczewski spowodowa³ zatrudnienie w dniem 10 wrzenia 1921 r. Marii Zientarówny w redakcji Gazety Olsztyñskiej. Poetka by³a przecie¿ jego uczennic¹,
a on czytelnikiem Jej debiutanckich wierszy, z których pierwszy Pory roku
ukaza³ siê w Gazecie z dat¹ 4 grudnia 1920 r.
Wa¿n¹ pozycjê w dorobku ks. Barczewskiego stanowi cykl artyku³ów
w Gazecie Olsztyñskiej, powiêconych pimiennictwu polskiemu na Warmii. Drukowa³ je pod tytu³em Z pimiennictwa polskiego na Warmii w XIX
stuleciu (1924 i 1925); w przybli¿eniu  jak ustali³ T. Oracki  by³o to 105
odcinków oraz Pimiennictwo polskie na Warmii w XIX i XX stuleciu (1925,
1927 i 1928), oko³o 30 odcinków32. Po³owa tekstów, zawartych w tych opraco27 Wiaros³aw, Czeæ Marii na Wschodzie, Goæ Niedzielny (dalej GN), 1921, nr 38 z 17 IX;
nr 39 z 24 IX; nr 40 z 1 X; nr 41 z 8 X.
28 Kazania na niedziele Adwentu, ibidem, 1921, nr 49, 50, 51, 52.
29 Wiaros³aw, Geografia sztumskiego Powila, ibidem, 1921 nr 46 z 12 XI.
30 Pustelnik [E. Buchholz], Pogadanka literacka. To i owo, ibidem, 1921, nr 42 z 15 X.
31 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Konsulat RP w Kwidzynie sygn. 3672 k. 9.
Sprawozdanie z audiencji ludnoci polskiej w Prusach Wschodnich u biskupa dr. Augustyna
Bludaua 21 IX 1922 r.
32 T. Oracki, Rozmówi³bym kamieñ
Z dziejów literatury ludowej oraz pimiennictwa
regionalnego Warmii i Mazur w XIX i XX wieku, Warszawa 1976, s. 297. Ustalenie dok³adnej
liczby odcinków tych opracowañ ks. Barczewskiego jest niemo¿liwe ze wzglêdu na braki
w rocznikach Gazety Olsztyñskiej z lat 1924, 1925, 1927 i 1928.
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waniach, znalaz³a siê w wydaniu ksi¹¿kowym pt. Nowe kocio³y katolickie na
Mazurach, wydrukowanym w 1926 r.
Poród wydrukowanych opracowañ wyró¿niaj¹ siê Kiermasy na Warmii,
z wydania na wydanie wci¹¿ wzbogacane przez autora, stanowi¹ce prawdziw¹ pere³kê pimiennictwa warmiñskiego. A wszystkie prace ks. Barczewskiego zosta³y przez profesora Kazimierza Nitscha nazwane ma³¹ encyklopedi¹
polskiej Warmii33. Trudno o bardziej trafne okrelenie spucizny zas³u¿onego proboszcza z Br¹swa³du.
* * *
Trzeba przyj¹æ, ¿e ksi¹dz Barczewski by³ zawsze zwi¹zany z Gazet¹
Olsztyñsk¹. Nie mo¿na pomin¹æ tego, co napisa³ we wspomnieniach. Ze
wzgl¹du na wrogie stanowisko biskupa warmiñskiego Andrzeja Thiela wobec
ruchu polskiego proboszcz z Br¹swa³du swoje kontakty w latach 18941906
z pismem Pieniê¿nych nieco rozluni³. W nastêpnych latach wspiera³ materialne olsztyñskie pismo i w nim drukowa³ swoje najwa¿niejsze prace.
SUMMARY
In his autobiography, initially printed in Gazeta Olsztyñska in early March 1925,
Father Walenty Barczewski (18561928) wrote that he had actively contributed to
the birth of three Polish newspapers in the region of Warmia, including Gazeta
Olsztyñska. Historians were reluctant to give credence to his words. The autobiography claims that a certain father B.[arczewski] edited and wrote articles for three
Polish newspapers in Warmia: Gazeta Olsztyñska, founded in 1886, Nowiny Warmiñkie, started in 1890, and Warmiak, founded in 1893. He thus contributed significantly to the preservation of the Polish language and the Polish spirit in Warmia and
Mazury. Jan Ch³ostas article discusses Father Walenty Barczewskis collaboration
with Gazeta Olsztyñska.

33

K. Nitsch, Kiermasy na Warmii, Jêzyk Polski, 1922, R. 7, t. 5, s. 153.
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RUCH KOMUNISTYCZNY
NA ZIEMIACH POLSKICH W LATACH 19181923
W WIETLE MATERIA£ÓW OPERACYJNYCH
I OPRACOWAÑ AGEND MINISTERSTWA
SPRAW WEWNÊTRZNYCH II RP*
Listopad 1918 r. w dziejach ówczesnego wiata, w tym szczególnie narodu i pañstwa polskiego sta³ siê okresem szczególnym. Koñczy³a siê krwawa i
d³uga wielka wojna wiatowa, która nie tylko przemeblowa³a mapê polityczn¹ starego kontynentu, ale tak¿e stanowi³a istotny czynnik umo¿liwiaj¹cy
przeorientowania siê struktury spo³ecznej i ustrojowej w Europie, szczególnie w Rosji. wiat odleg³y by³ ju¿ od tego, który cztery lata wczeniej rozpêta³ I wojnê wiatow¹.
Dla narodu polskiego jesieñ 1918 r. stanowi³a z jednej strony kres pañstwowego niebytu, z drugiej pocz¹tek II RP, a zarazem zmagañ o jej ukszta³towanie
i przetrwanie, zmagañ, które nie ograniczy³y siê wy³¹cznie do konfrontacji
z polityczno-militarnym zagro¿eniem zewnêtrznym, ale tak¿e skoncentrowane
by³y na przeciwdzia³aniu wszelkim formom akcji, podjêtych przez czynniki
wewn¹trzpañstwowe, a wymierzonym w trwa³oæ, terytorialn¹ nierozerwalnoæ, suwerennoæ i niepodleg³oæ Polski.
Tworzenie struktur pañstwowych stanowi³o efekt ogólnospo³ecznego
pêdu do restauracji w³asnego pañstwa. Oczywicie proces ten nie by³ pozbawiony politycznych swarów czy te¿ konfrontacji, które nie mia³y tylko lokalnego charakteru1, ale  niezale¿nie od ideologiczno-politycznych animozji
* W przytaczanych cytatach zachowano oryginaln¹ pisowniê.
1 Szerzej zob. P. £ossowski, Zerwane pêta, Warszawa 1986, passim; idem, Kszta³towanie siê
pañstwa polskiego i walka o granice (listopad 19181  czerwiec 1921), w: Historia dyplomacji
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 zarówno polskie partie prawicowe, centrowe, jak i lewicowe za priorytet
stawia³y sobie cele ukierunkowane na utrzymanie niepodleg³oci i suwerennoci Polski. Na marginesie ówczesnych pr¹dów polityczno-spo³ecznych
w Polsce (m.in. niepodleg³ociowych), a czêsto ukierunkowuj¹c siê przeciw
nim jesieni¹ 1918 r. pocz¹³ organizacyjnie kszta³towaæ siê ruch komunistyczny, którego g³ównym filarem sta³a siê Komunistyczna Partia Robotnicza Polski (KPRP). Z racji swoich ideologicznych fundamentów, stoj¹cych w sprzecznoci z ogólnonarodowymi d¹¿eniami oraz przepisami prawa obowi¹zuj¹cego
na terytorium pañstwa polskiego2, jak równie¿ z powodu swoich ideowopersonalnych powi¹zañ z bolszewick¹ Rosj¹, a w konsekwencji i systematycznie postêpuj¹cego ca³kowitego podporz¹dkowania siê Moskwie, podmiot ten
znalaz³ siê w orbicie operacyjnego zainteresowania wyspecjalizowanych
struktur pañstwowych (MSW, MSZ, formacji ochrony granic oraz wojska
polskiego). Niew¹tpliwy prym w operacyjnym rozpoznaniu, inwigilacji, a w konsekwencji w zatrzymywaniu dzia³aczy KPRP/KPP oraz innych formacji komunistycznych i komunizuj¹cych wiod³y agendy MSW.
Niniejszy tekst jest prób¹ odtworzenia stanu wiedzy: o programie, dzia³alnoci politycznej i organizacyjnej ruchu komunistycznego w pierwszych latach
jego istnienia (19181923)3, wyra¿anej przede wszystkim w formie organizowanych zjazdów i konferencji partyjnych, jakim dysponowa³ resort spraw wewnêtrznych i podleg³e mu struktury centralne, wiedzy, która by³a systematycznie rozbudowywana przez ca³y okres dwudziestolecia miêdzywojennego.
polskiej, t. IV: 19181939, pod red. P. £ossowskiego, Warszawa 1995, passim; W. Suleja, Józef
Pi³sudski, Wroc³awWarszawaKraków 1995, s. 183185; Ró¿nymi drogami do niepodleg³oci.
Z Krzysztofem Kawalcem, W³odzimierzem Sulej¹ i Paw³em Wieczorkiewiczem rozmawia Marek
Ga³êzowski, Biuletyn IPN 2008, nr 1112 (9495), s. 422.
2 Dekret o wprowadzeniu stanu wyj¹tkowego, Dz.Pr.P.P. z dn. 2 I 1919, nr 1 poz. 79;
Archiwum Akt Nowych (dalej AAN), 9/1181, Komunizm wobec prawa,1921 r., k. 1; K. Trembicka, Miêdzy utopi¹ a rzeczywistoci¹. Myl polityczna Komunistycznej Partii Polski (19181938),
Lublin 2007, s. 57. Przeciw dzia³aniom organizacji komunistycznej wykorzystywano tak¿e zarz¹dzenia MSW, wprowadzaj¹ce z dniem 1 IV 1919 r. na terenie b. Królestwa Polskiego stan
wyj¹tkowy; zob. W. Kozyra, Polityka administracyjna ministrów spraw wewnêtrznych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 19181939, Lublin 2009, s. 241. W latach póniejszych wydano kolejne
akty prawne, które wykorzystywane by³y w akcji antykomunistycznej w niepodleg³ej Polsce;
zob. Kodeks karny, Dz. U. RP z dn. 11 VII 1932, nr 60, poz. 571, rozdzia³ XVII i XVIII; Dekret
Prezydenta RP o niektórych przestêpstwach przeciwko bezpieczeñstwu pañstwa z dn. 22 X 1934,
Dz. U. RP, 1934, nr 99, poz. 851; Dekret Prezydenta RP o ochronie interesów pañstwa z dn.
28 XI 1938, Dz. U. RP, 1938, nr 91, poz. 623. Na temat prawodawstwa II RP wobec dzia³alnoci
nastêpczyni KPRP, tj. KPP zob. referat Adama Romana Kellera z 1935 r.; AAN, 9/1191, Wywrotowe
partie polityczne, 19351936 r., k. 56.
3 Lata 19181923 tworz¹ spójn¹ i logiczn¹ cezurê czasow¹ w dziejach KPRP, w ogóle
ruchu komunistycznego w II RP. Data 1918 wi¹¿e siê z powstaniem partii i pocz¹tkiem konsolidowania siê dzia³aczy komunistycznych w Polsce pod jednym dominuj¹cym szyldem organizacyjnym. Z kolei rok 1923 zamyka okres kszta³towania siê struktur KPRP, koñczy siê te¿ walka
II RP o przebieg granicy wschodniej, co w sposób niew¹tpliwy rzutowa³o na taktykê i dzia³ania
wobec Polski i Polaków podjête ze strony KPRP, czego wyrazem sta³y siê tezy i uchwa³y
II Zjazdu partii.
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W MSW ju¿ od 1918 r. kwesti¹ inwigilacji i infiltracji rodowisk komunistycznych zajmowa³o siê Biuro Wywiadowcze4. Od marca do maja 1919 r.
zadania te przej¹³ istniej¹cy w ramach Wydzia³u Informacji specjalny Referat
do Walki z Organizacjami Skrajnymi, a nastêpnie nowo powsta³y Referat IV
 do Walki z Komunizmem5. W kolejnych latach zmieniaj¹ca siê struktura
wewnêtrzna ministerstwa spowodowa³a przeniesienie problematyki komunistycznej do kompetencji Wydzia³u Bezpieczeñstwa Departamentu Politycznego6. Ponadto od 1919 r. wspomniana kwestia znalaz³a siê w dyspozycji agendy Komendy G³ównej Policji Pañstwowej (KG PP), jak¹ by³a tworzona
jesieni¹ tego roku na bazie Biura Wywiadowczego MSW policja polityczna
 Inspektorat Defensywy Politycznej7, a od sierpnia 1920 r. Wydzia³ IV KG PP8,
zast¹piony nastêpnie w 1923 r. przez S³u¿bê Informacyjn¹9, a ostatecznie
w kwietniu 1924 r. przez Wydzia³ V KG PP, czyli Policjê Polityczn¹10. Na
4 A. Pep³oñski, Policja Pañstwowa w systemie organów bezpieczeñstwa Drugiej Rzeczypospolitej, Szczytno 1991, s. 2228. Wskutek zaanga¿owania siê szefa Biura w przygotowanie
styczniowego zamachu stanu podleg³a mu agenda zosta³a rozwi¹zana w marcu 1919 r.; zob. te¿
W. Kozyra, op. cit., s. 239.
5 A. Pep³oñski, op. cit., s. 31.
6 W jego ramach problematyk¹ komunistyczn¹ zajmowa³ siê Referat II Informacyjny,
Referat III Organizacji Wywrotowych oraz Referat VII Ruchu Zawodowego, A. Pep³oñski,
op. cit., s. 3941.
7 Szerzej zob. A. Misiuk, Instytucje policyjne w II Rzeczypospolitej, Przegl¹d Policyjny
1999, nr 1(53)2(54), s. 6869; idem, Policja Pañstwowa 19191939. Powstanie, organizacja,
kierunki dzia³ania, Warszawa 1996, s. 253. Inspektorat podlega³ formalnie szefowi Sekcji Bezpieczeñstwa i Prasy MSW, która to ukierunkowana by³a na prowadzenie obserwacji i dokonywanie analiz wszelkich przejawów ¿ycia spo³eczno-politycznego w kraju, m.in. poprzez inwigilacjê, infiltracjê rodowisk uznawanych za antypañstwowe. Ponadto dzia³ania antykomunistyczne
prowadzone by³y tak¿e przez Warszawskie Biuro Korespondencyjne oraz Oddzia³ Wywiadowczy
Dowództwa G³ównego Milicji Ludowej; W. Kozyra, op. cit., s. 239.
8 W. Kozyra, op. cit., s. 252253. Pod adresem Wydzia³u minister Józef Kuczyñski kierowa³ pewne zastrze¿enia odnonie do zbyt du¿ego zaanga¿owania si³ i rodków znajduj¹cych siê
w jego dyspozycji do obserwacji legalnych ugrupowañ, podczas gdy ca³a uwaga [ ] powinna
byæ obecnie skierowana przeciwko PKRP i jej zamierzeniom wywrotowym; AAN, 9/975, Do
Naczelnika Wydz. IV D. G³ównej Komendy Pol. Pañst., Warszawa 26 VI 1921 r., k. 1819.
9 Zob. AAN, 9/977 (dop³ywy), Pismo L.T.B.3000 z dn. 26 IV 1923 r. Organizacja S³u¿by
Informacyjnej, k. 34-36. Do zadañ S³u¿by Informacyjnej nale¿a³o: 1) ledzenie wszelkich przejawów ¿ycia politycznego, spo³ecznego, narodowociowego i zawodowego o ile one ze wzglêdu na
swój charakter, tendencje lub taktykê zagra¿aj¹ ca³oci, ustrojowi lub bezpieczeñstwu Rzeczypospolitej i informowanie o tem w³adz, 2) Tropienie szpiegostwa politycznego i wojskowego
[ ]; ibidem, k. 34. Zadania szczegó³owo ukierunkowywa³a instrukcja MSW S³u¿ba Informacyjna kierunek techniczny; zob. AAN, MSW, 9/977 (dop³ywy), k. 40. Ponadto podstaw¹ prawn¹
funkcjonowania i dzia³añ S³u¿by by³y wydane przez MSW 27 VII 1923 r. Przepisy wykonawcze
do okólnika MSW nr 10 z dnia 26 IV 1923 r.; zob. AAN, 9/977 (dop³ywy), k. 3739 (zob. te¿
AAN, 9/977 (dop³ywy), k. 5253 verte.); W. Kozyra, op. cit., s. 264.
10 W. Kozyra, op. cit., s. 265. Wedle tajnej instrukcji MSW okrelaj¹cej strukturê oraz
zadania Policji Politycznej, dzia³ania jej winny byæ ukierunkowane na ledzenie wszelkich
przejawów ¿ycia politycznego i spo³ecznego oraz ciganie ich o ile ze wzglêdu na swój charakter,
tendencje lub taktykê zagra¿aj¹ ca³oci, ustrojowi lub bezpieczeñstwu Rzeczypospolitej;
AAN, 9/979 (dop³ywy), Organizacja Policji Politycznej, Warszawa 12 VIII 1925 r., k. 148. Zagadnienie przeznaczenia Policji Politycznej szerzej omawia³a tajna instrukcja Komendanta G³ównego
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odcinku wojskowym akcj¹ antykomunistyczn¹ zajmowa³y siê agendy kontrwywiadowcze Oddzia³u II Sztabu Generalnego11, z którymi  zgodnie z wytycznymi w³adz administracyjnych  mia³y cile wspó³pracowaæ mia³y agendy podleg³e MSW12, przy czym jak pokaza³a praktyka, owa wspó³praca nie
zawsze uk³ada³a siê bezkonfliktowo13.
Zainteresowanie struktur pañstwowych czynnikami komunistycznymi
wynika³o przynajmniej z dwóch powodów: 1) zaklasyfikowania ich jako elementy wywrotowe, 2) postrzegania ich jako jaczejki sowieckiego wywiadu
w Polsce, w ogóle reprezentantów godz¹cych w polsk¹ racjê stanu interesów
Kremla14.
Policji Pañstwowej z sierpnia 1925 r., w której stwierdzano, ¿e rzeczona agenda s³u¿y
w szczególnoci za do zapobiegania rozruchom wewnêtrznym zagra¿aj¹cym ustrojowi i bezpieczeñstwu Pañstwa, ujawniania knowañ antypañstwowych i nielegalnych objawów ¿ycia politycznego. Poufnej i szczegó³owej inwigilacji podlegaæ mia³y wszelkie zwi¹zki i partje spo³eczno
 polityczne dzia³aj¹ce nielegalnie i stoj¹ce na gruncie antypañstwowym, jak np. Komunistyczna Partia Polski itp.; AAN, 9/979 (dop³ywy), Instrukcja o sposobie prowadzenia s³u¿by w zakresie resortu policji politycznej przez powiatowe komendy PP, 27 VIII 1925 r., k. 156; A. Pep³oñski,
op. cit., s. 102103, 109, 112114; A. Misiuk, Policja Pañstwowa , s. 251287.
11 A. Pep³oñski, op. cit., s. 131144; idem, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Warszawa
2002, passim; idem, MSZ, Oddzia³ II oraz formacje ochrony granic wobec ruchu komunistycznego w Polsce (19181926), Z pola walki 1985, nr 1(109), s. 89103; zob. te¿ T. Böhm, Z dziejów
naczelnych w³adz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja i kompetencje Ministerstwa
Spraw Wojskowych w latach 19181939, Warszawa 1994.
12 AAN, 9/977 (dop³ywy), Pismo L.T.B.3000 z dn. 26 IV 1923 r. Organizacja S³u¿by Informacyjnej, k. 34; AAN, 9/1055 (dop³ywy), Pismo poufne MSW nr 5.B.465. Do Pana Ministra
Spraw Wojskowych, Warszawa 25 VII 1924 r., k. 30; AAN, 9/976 (dop³ywy), Okólnik nr 12,
Warszawa 31 V 1922 r., k. 38.
13 Szerzej zob. H. Skrzeczowski, Wspó³dzia³anie wojskowych s³u¿b informacyjnych z Policj¹ Pañstwow¹ w II Rzeczypospolitej, Toruñ 2003, passim; AAN, 9/975 (dop³ywy), Okólnik nr 7,
Warszawa 28 VI 1921 r., k. 53.
14 Podporz¹dkowanie to by³o g³ównie dostrzegane przez polskie czynniki polityczne i wojskowe. M.in. w 1935 r. p³k Tadeusz Pe³czyñski, pe³ni¹cy wówczas funkcjê Szefa Oddzia³u
II Sztabu Generalnego stwierdzi³, ¿e [...] komunizm sam w sobie nie by³by bardziej grony ni¿
ka¿da inna doktryna polityczna, gdyby jego kierownictwo nie znajdowa³oby siê w Moskwie; cyt.
za T. Wyrwa, Wywiad i polityka w stosunkach polsko-francuskich przed 1939 rokiem, Zeszyty
Historyczne 1984, z. 67, s. 206; zob. M. Kornat, Bolszewizm, totalitaryzm, rewolucja, Rosja.
Pocz¹tki sowietologii i studiów nad systemami totalitarnymi w Polsce (19181939), t. 1, Kraków
2003, s. 459; K. Trembicka, Komunistyczny model bezpieczeñstwa pañstwa, [w:] wiat wokó³
Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myli politycznej w pierwszej po³owie
XX wieku, pod red. W. Parucha, K. Trembickiej, Lublin 2007, s. 467. W opracowaniach MSW
powiêconych zagadnieniom komunizmu kwestiê podporz¹dkowania KPRP-KPP Moskwie definiowano w sposób jednoznaczny. Czytamy tam m.in.: Ruch komunistyczny w Polsce, podobnie
jak i w innych pañstwach traktowaæ nale¿y wy³¹cznie jako cz¹stkê miêdzynarodowego ruchu
komunistycznego, kierowanego i podsycanego przez Moskwê. [ ] Na gruncie Polskim wykorzystuje Komintern dla swej akcji równie¿ i miejscowy element czêciowo ideowy za w wiêkszoci
wypadków sprzedajny, który bêd¹c suto op³acany ze rodków Kominternu, wprowadza do ¿ycia
spo³ecznego w Polsce zamêt i destrukcyjne wywrotowe knowania; AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle, organizacje komunistyczne, 1930, k. 3435; zob. te¿ AAN, 9/1143, Wydzia³
Bezpieczeñstwa, odpis: instrukcji Komitetu Wykonawczego III Miêdzynarodówki Komunistycznej pt. Robota agitacyjna Kominternu za granic¹. O utworzeniu jaczejek komu[nistycznych]
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W kwestii pierwszej materia³y MSW w sposób jednoznaczny zdefiniowa³y
znaczenie pojêcia organizacja wywrotowa. Wed³ug wyk³adu opracowanego
przez radcê Adama Romana Kellera z Departamentu Politycznego Wydzia³u
Bezpieczeñstwa MSW, a bêd¹cego efektem wieloletnich obserwacji i krytycznych analiz ideowo-politycznych za³o¿eñ komunizmu, za wywrotow¹ spo³ecznie uznawano partiê, która pragn¹æ unicestwienia lub radykalnego przekszta³cenia istniej¹cego porz¹dku spo³ecznego, politycznego i moralnego,
d¹¿y do unicestwienia swych programowych celów w zakresie ¿ycia spo³eczno-kulturalnego, wbrew woli wiêkszoci spo³eczeñstwa, bezprawnie, rodkami
gwa³tu a¿ do rewolucji, t.j. zupe³nej reorganizacji, albo gwa³townego przewrotu
w³¹cznie. Inaczej te partje nazwaæ mo¿na rewolucyjnemi15. Czynnikiem warunkuj¹cym zaklasyfikowanie danego podmiotu jako wywrotowego stawa³o
siê przede wszystkim jego stosunek do zagadnienia rewolucji spo³ecznej16,
zw³aszcza realizowanej na wzór bolszewicki, a wiêc jego taktyka dzia³ania,
nie za sam stosunek do danego ustroju spo³ecznego. To  zdaniem Kellera
 pozwoli³o przeprowadziæ bardzo czytelny podzia³ wszelkich organizacji polityczno-spo³ecznych w Polsce na grupê stronnictw niewywrotowych17 oraz
wywrotowych  rewolucyjnych. W tej ostatnie grupie wyszczególniano organizacje legalne18 oraz nielegalne, czyli te uwa¿aj¹ce siê za partie polityczne,
mimo ¿e dzia³aj¹ w podziemiach konspiracji19. Za naczeln¹ przedstawicieli ugrupowañ robot. [niczyich], 1921, k. 110. Alicja Be³cikowska, której analizy dotycz¹ce ruchu
komunistycznego zamieszczane by³y w opracowaniach MSW (zob. AAN, 9/1188, k. 3435) podkrela³a, ¿e podporz¹dkowanie kompartii Kominternowi stanowi³o doskona³e narzêdzie s³u¿¹ce
realizacji polityki Moskwy: Zaznaczyæ wypada, ze Miêdzynarodówka moskiewska posiada
w stosunku do poszczególnych partii komunistycznych w³adzê dyktatorsk¹, ¿e uwa¿aæ j¹ mo¿na
za jedn¹ partiê, dzia³aj¹c¹ w ró¿nych krajach, a zarz¹dzan¹ z orodka w Moskwie; Komunizm
wobec parlamentaryzmu. Przyczynki i dokumenty do dziejów komunizmu miêdzynarodowego
i polskiego, oprac. i wstêp A. Be³cikowska, Warszawa 1922, s. 6.
15 AAN, 9/1191, Wywrotowe partie polityczne, 19351936 r., k. 2; zob. te¿ AAN, 9/1187,
Organizacje antypañstwowe, 1930 r., k. 1124.
16 W swym opracowaniu Adam R. Keller podkrela³, ¿e przewodni¹ cech¹ ka¿dej rewolucji jest przemoc, gwa³t, który przerywa, rujnuje, niszczy istniej¹cy porz¹dek prawny; AAN,
9/1191, Wywrotowe partie polityczne, 19351936 r., k. 2. Tak¿e w sporz¹dzonym w 1930 r. na
potrzeby Wydzia³u Bezpieczeñstwa MSW referacie Edmunda Steiborna pt. Organizacje antypañstwowe zwraca siê uwagê na rudymentarn¹ cechê dzia³añ komunistów, tj. d¹¿noæ do natychmiastowego uspo³ecznienia rodków produkcji poprzez krwawy przewrót, który mia³by
zapewniæ realizacjê naczelnego has³a ideologii bolszewickiej, a zatem i urzeczywistnienie celu
czynników komunistycznych, tj. dyktatury proletariatu. Ta wedle informacji MSW polegaæ
mia³a na zaprzeczeniu rz¹dów parlamentarnych; AAN, 9/1187, k. 45.
17 Tj. takich, które zosta³y nies³usznie nazwane legalnymi, odrzucaj¹cych gwa³towny
przewrót (podkrel. K.S.), która obejmuje ca³¹ skalê partii: zachowawczych (konserwatywnych)
poprzez umiarkowane i postêpowe a¿ do radykalnych nawet, ale rozwojowych, reformistycznych
czyli ewolucyjnych; AAN, 9/1191, Wywrotowe partje [sic!] polityczne, 19351936 r., k. 3.
18 Wród tych referat powsta³y na potrzeby MSW wyró¿nia³: tzw. przybudówki t.j. wiadomie ulegaj¹ce w wiêkszym lub mniejszym stopniu, kierownictwu partii komunistycznej, albo
wprost przez nie stworzone , albo popierane finansowo oraz podmioty niezale¿ne od partii
komunistycznej zwalczane przez ni¹ i odwrotnie zwalczaj¹ce, niekiedy nawet doæ ostro partiê
komunistyczn¹; ibidem, k.3.
19 Ibidem, k. 3.
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kê tej ostatniej grupy Keller uznawa³ KPP (wiêc i jej poprzedniczkê KPRP)
oraz jej autonomiczne przybudówki20 .
W kwestii drugiej, centralny aparat pañstwowy mia³ pe³n¹ wiadomoæ
wykonywania przez KPRP roboty wywiadowczo-agenturalnej na rzecz Rosji
bolszewickiej, a nastêpnie ZSRS. M.in. MSW posiada³o instrukcjê Egzekutywy Miêdzynarodówki Komunistycznej z sierpnia 1923 r., w której kierownictwo Kominternu nakazywa³o komunistom podjêcie dzia³añ wywiadowczych
na rzecz Moskwy. Te polegaæ mia³y na zbieraniu szczegó³owych informacji
dotycz¹cych polskich w³adz wojskowych, policyjnych i cywilnych21. Ponadto
potwierdzeniem agenturalnej, prosowieckiej, a co za tym idzie antypañstwowej roli KPRP, a nastêpnie KPP, by³a dzia³alnoæ Wydzia³u Wojskowego partii, która koncentrowa³a siê nie tylko na akcji agitacyjnej w szeregach wojska polskiego, ale g³ównie na jego wywiadowczej infiltracji
i inwigilacji, jak równie¿ na prowadzeniu dzia³añ o charakterze sabota¿owo-dywersyjnym22. Kreatorem wizerunku ruchu komunistycznego w Polsce,
20 Ibidem, k. 34. Do nich zaliczano: KPZB, KPZU oraz ZMK w Polsce; H. Cimek, Komunici  Polska  Stalin 19181939, Bia³ystok 1990, s. 14; szerzej zob. J. Radziejewski, Komunistyczna Partia Zachodniej Ukrainy19191929. Wêz³owe problemy ideologiczne, Kraków 1976;
A. Bergman, Komunistyczna Partia Zachodniej Bia³orusi, [w:] Sprawy bia³oruskie w II Rzeczypospolitej, Warszawa 1984, s. 2048; L. Krzemieñ, Zwi¹zek M³odzie¿y Komunistycznej w Polsce.
Pierwsze dziesiêciolecie (19181928), Warszawa 1972; AAN, 9/1187, Organizacje antypañstwowe,
1930 r., k. 1922; AAN, 9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP, [1933], k. 7.
21 Zob. AAN, 9/1055 (dop³ywy), Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych. Do Urzêdu Wojewódzkiego Oddz[ia³] Informacyjny w Lublinie. W sprawie akcja informacyjno-wywiadowcza Egzekutywy Miêdzynarod[ówki] Komun[istycznej] w Polsce, Warszawa dn. 11 marca 1924 r., k. 1623;
zob. te¿. KPP wobec poleceñ III Miêdzynarodówki prowadzenia akcji wywiadowczej w Polsce,
oprac. M. Przenios³o, Kieleckie Studia Historyczne 1995, t. 13, s. 231238. Na potrzebê
infiltracji oraz agitacji K w armii wskazywa³ punkty 4 i 14 z 21 tez Zinowiewa; K. Trembicka, Miêdzy utopi¹ , s. 160165. Zob. te¿ S. Jankowski [H. Glass], Metody ekspansji komunizmu. Dzieje ukszta³towania systemu w latach 19191939, Londyn 1982, s. 126, 128; AAN,
9/1191, Wywrotowe partie polityczne, 19351936 r., k. 67.
22 Szerzej na temat usi³owañ infiltracji struktur WP przez KPRP/KPP oraz prób powstrzymania tej dzia³alnoci zob. A. Pep³oñski, MSZ, Oddzia³ II
, s. 9495; idem, Zwalczanie
dzia³alnoci wywrotowej w wojsku polskim w latach 19181939, Przegl¹d Wschodni 2000, t. 7,
s. 257272; idem, Likwidacja organizacji komunistycznej w 16. Pu³ku U³anów Wielkopolskich,
S³upskie Studia Historyczne 2001, nr 9, s. 317323; I. Paw³owski, Polityka i dzia³alnoæ
wojskowa KPP 19181928, Warszawa 1964, passim. P. Borek, Dzia³alnoæ KPP w garnizonie
siedleckim w latach 19271938, Szkice Podlaskie 2007, z. 15, s. 4660; idem, Komunistyczna
Partia Polski w garnizonie bialskim (19271938), Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2005, nr 4,
s. 2233; M. Krzysztofiñski, Dzia³alnoæ Wydzia³ów Wojskowych Komunistycznej Partii Polski
i Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy na terenie Dowództwa Okrêgu nr X w Przemylu
w latach 19241938, Glaukopis 2007/2008, nr 9/10, s. 139176; P. Gontarczyk, Polska Partia
Robotnicza droga do w³adzy 19411944, Warszawa 2003, s. 3337; K. Trembicka, Miêdzy utopi¹ , s. 166169; AAN, 9/1187, Organizacje antypañstwowe, 1930 r., k. 16. Rozmiary i znaczenie dla partii komunistycznej tzw. roboty wojskowej ujawnia instrukcja Kominternu przechwycona przez MSW podczas likwidacji KW KZMP w Warszawie w VIII 1931 r.; AAN, 9/1068,
Koniecznoæ i znaczenie roboty wród armii, [1931], k. 212 verte; zob. te¿ AAN, 1201, Sprawozdanie z ruchu komunistycznego i anarchistycznego za czas od 1 wrzesnia 1930 r. do 31 grudnia
1932 r., k. 87103. Sprawozdanie te podkrela³o, ¿e robota w wojsku nale¿y do najwa¿niejszych zadañ partii stawianych jej przez III MK; ibidem, k. 9091.
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jako tworu stanowi¹cego de facto narzêdzie realizacji zadañ i celów sowieckiej polityki zagranicznej, by³a postawa komunistów, w tym cz³onków KPRP,
w tracie wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919192123.
Abstrahuj¹c od analiz MSW, wynikaj¹cych z oceny faktycznych dzia³añ
KPRP, istotn¹ determinant¹ klasyfikuj¹c¹ formacje komunistyczn¹ jako podmiot wywrotowyantypañstwowy by³ stosunek doñ niepodleg³ociowych, legalnych, polskich organizacji politycznych. Ten bez w¹tpienia wp³ywa³ na
charakter i intensywnoæ antykomunistycznych dzia³añ centralnych struktur
pañstwowych, w tym i MSW. W tej materii szczególn¹ uwagê zwraca inicjatywa podjêta przez pos³ów Zwi¹zku Ludowo-Narodowego, którzy na 14 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego wyst¹pili wobec Wysokiej Izby z nag³ym
wnioskiem w sprawie zwalczania agitacji bolszewickiej i unicestwienia orodków bolszewizmu czynnego w Polsce24. G³ówny inicjator uchwa³y, czo³owy
polityk stronnictwa narodowego ks. Kazimierz Lutos³awski uwa¿a³, ¿e rudymentarnym celem osaczonego ju¿ ze wszystkich stron i gin¹cego z w³asnej,
do absurdu doprowadzonej dzikoci, bolszewizmu jest atak na odradzaj¹ce
siê Pañstwo Polskie25, atak który mia³by zostaæ zrealizowany wespó³ z wrogo nastawionymi wobec niepodleg³ociowej polityki Warszawy si³ami zbrojnymi Niemiec. W uchwale podkrelano, ¿e na terenie Polski pod okiem w³adz
organizuje siê i funkcjonuje ruch komunistyczny, który kolportuje swoj¹ nie23 KPRP postrzega³a wojnê lat 19191921 jako wstêp do wyst¹pieñ rewolucyjnych
w Polsce, który zaowocowaæ mia³ w konsekwencji powstaniem Polskiej Republiki Rad Delegatów
Robotniczych, to z kolei sk³ania³o aktyw partyjny do propagandowo-politycznego, jak i agenturalnego wspierania dzia³añ bolszewickich, skierowanych przeciw Polsce; zob. Wa¿niejsze uchwa³y partii od zjazdu zjednoczeniowego w grudniu 1918 r. do konferencji partyjnej w kwietniu 1920 r.,
Warszawa 1920, s. 1112, 2324; L. Ziaja, Ewolucja za³o¿eñ programowo-politycznych KPP
(19181938), Z pola walki 1985, nr 3(111), s. 2728; H. Lauer-Brand, Komunizm w Polsce.
Trzy lata na przoduj¹cych pozycjach, [w:] Pisma i przemówienia, Warszawa 1970, s. 36,
5461; W. Kozyra, op. cit., s. 248; E. Horach, Lubelska organizacja KPRP wobec wojny polskobolszewickiej w 1920 roku, Annales UMCS 1996, sec. F, vol. 51, s. 143147. Na temat postrzegania i oceny przez MSW dzia³alnoci KPRP podczas wojny polsko-bolszewickiej zob. AAN, 9/1189,
Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP, [1933], k.5-6. Postawa komunistów wobec wojny polskobolszewickiej by³a systematycznie monitorowana przez aparat operacyjny MSW, czego dowodem
jest m.in. sprawozdanie Biura Wywiadowczego. Czytamy w nim: Wiadomoæ o posuwaniu siê ku
Polsce wojsk sowieckich o¿ywi³ ruch komunistyczny w Rzeczypospolitej. Nadziejom komunistów
z tego powodu dano wyraz na licznych tajnych zebraniach, o których B.W. informowa³o [ ].
Przywódcy wydali rozkazy, zwi¹zane z mobilizacj¹ wszystkich si³ na ca³ym terenie Polski i organizowanie sympatyków w tym kierunku, a tak¿e wzmo¿ono agitacjê. Jednoczenie B.W. stwierdzi³o,
¿e pieni¹dze na ten cel p³yn¹ nie tylko z Rosji, ale i z Niemiec. Na jednym z zebrañ przywódców
zaprojektowano otwarcie biura werbunkowego bolszewickiego; AAN, 9/1196, Sprawozdanie
z dzia³alnoci B.[iura] W.[ywiadowczego] za miesi¹c styczeñ 1919 roku, k. 2.
24 Biblioteka Sejmowa (BS), Sprawozdanie stenograficzne z 14 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 14 marca 1919 r., s. 765. Zob. te¿ K. Sacewicz, Powstrzymaæ zapêdy rewolucyjne.
Antykomunistyczne inicjatywy parlamentarne Zwi¹zku Ludowo-Narodowego (19191928). Zarys
problemu, s. 46, (referat wyg³oszony na konferencji pt. Komunici, kryptokomunici, sowieccy
poputczycy w II RP. Ludzie, struktury, dzia³alnoæ, zorganizowanej przez IPN Oddzia³ w Rzeszowie w dniach 30 listopada  2 grudnia 2011 r., maszynopis w zbiorach autora i organizatorów).
25 BS, Sprawozdanie stenograficzne z 14 posiedzenia , s. 765.
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legaln¹ literaturê, przemyca broñ, pieni¹dze oraz agitatorów, jak równie¿
instaluje swoje jaczejki w ró¿nych formach grupowej aktywnoci spo³ecznej,
b¹d te¿ niektóre ca³kowicie opanowuje, jak m.in. Rady Robotnicze26. Wobec
powy¿szego, co ZLN ocenia³ jednoznacznie jako przygotowywanie zamachu
stanu, a tak¿e wyraz prowadzonej zdradzieckiej akcji szpiegowskiej, autorzy
uchwa³y zwracali siê do Sejmu o podjêcie najenergiczniejszych kroków
i zorganizowanej, planowej walki rz¹du, przy pomocy fachowej organizacji
wywiadowczej i obronnej, oraz przy wspó³dzia³aniu ca³oci spo³eczeñstwa27.
26 Wskazanie na Rady Delegatów Robotniczych (RDR) jako instytucjê spo³eczno-polityczn¹
ca³kowicie opanowan¹ przez komunistów by³o pewnym uogólnieniem problemu. Niew¹tpliwie
na forum prac Rad ujawnia³y siê bardzo silne zakusy KPRP id¹ce w kierunku ich zdominowania lub te¿ ca³kowitego opanowania, zw³aszcza ¿e KPRP, powszechnie uwa¿a³a je za formê
dyktatury proletariatu (szerzej zob. Rady Delegatów Robotniczych w Polsce 19181919, oprac.
H. Bicz, Moskwa 1934, s. 4953, 9697). Niemniej jednak wobec opozycyjnej postawy niepodleg³ociowego PPS (ta da³a siê zauwa¿yæ chocia¿by w kwestii stosunku do rz¹du Jêdrzeja Moraczewskiego, co uwypukla³y odezwy frakcji partyjnych odczytane na posiedzeniu Warszawskiej
Rady Delegatów Robotniczych w dniu 15 I 1919 r.; zob. ibidem, s. 9697; Rady Delegatów
Robotniczych w Polsce 19181919. Materia³y i dokumenty, t. 1: Warszawska Rada Delegatów
Robotniczych, oprac. H. Buczek, Z. Szczygielski, Warszawa 1962, s. 168170 ) mocno zwalczanego przez KPRP (o zjawisku tym jednoznacznie mówi³ w wyst¹pieniu sejmowym pose³ ZLN
ks. Lutos³awski, zob. BS, Sprawozdanie stenograficzne z 14 posiedzenia , s. 767768; zob. te¿
K. Trembicka, Miêdzy utopi¹ , s. 141) inicjatywy te w skali kraju  poza Zag³êbiem D¹browskim  zawiod³y, kompromituj¹c zdolnoci i mo¿liwoci organizacyjne oraz skutecznoæ spo³ecznego oddzia³ywania partii komunistycznej. Na temat relacji na linii PPS-KPRP zob. K. Sacewicz, Wojna na lewicy  pierwsze starcie. Walka o hegemoniê w warszawskich Radach Delegatów
Robotniczych pomiêdzy KPRP a PPS (19181919), s. 150 (referat wyg³oszony na konferencji pt.
Komunici w miêdzywojennej Warszawie, zorganizowanej przez IPN Oddzia³ w Warszawie
w dniu 4 grudnia 2012 r., maszynopis w zbiorach autora i organizatoró); M. Przenios³o, Partie
polityczne II Rzeczypospolitej wobec komunistów polskich w latach 19181921, Czasy Nowo¿ytne 1999, t. VII, s. 8792; idem, Stosunki PPS  KPRP w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej na przyk³adzie województwa kieleckiego, Kieleckie Studia Historyczne 1995, t. 13,
s. 127135; K. Maj, Kszta³towanie siê taktyki jednolitego frontu w miêdzynarodowym i polskim
ruchu komunistycznym w latach 19211922, Z pola walki 1965, nr 1(29), s. 3637; H. Cimek,
op. cit., s. 814. Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych dziêki raportom nadsy³anym przez Sekcjê
Bezpieczeñstwa Publicznego i Prasy Wydzia³u Informacji doskonale orientowa³o siê w istocie konfliktu pomiêdzy KPRP a PPS (zob. AAN, 9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP, [1933],
k. 5), jak równie¿ monitorowa³o dzia³ania socjalistów, maj¹ce na celu zahamowanie wp³ywów
komunistycznych w Radach (zob. AAN, 9/1197, Sprawa Zjazdu Rad Delegatów Robotniczych, Warszawa 26 V 1919 r., k. 160162; AAN, 9/1197, Raport 84. Posiedzenie Rady Delegatów Robotniczych,
Warszawa 7 VI 1919 r., k. 219; AAN, 9/1197, Projektowany strajk powszechny ze strony komunistów,
Warszawa 12 VI 1919 r., k. 248250; AAN, 9/1197, Raport 86. Przed jutrzejszym posiedzeniem przedstawicieli wiêkszych Rad Delegatów Robotniczych w Polsce, Warszawa 14 VI 1919 r., k. 258259) oraz
wykorzystywa³o (z ró¿nym skutkiem) dzia³alnoæ Rad do infiltracji i aresztowañ dzia³aczy KPRP
(zob. AAN, 9/1197, Raport 87. Aresztowanie dokonane w dniu posiedzenia Narady Wiêkszych Rad
Delegatów Robotniczych, Warszawa 16 VI 1919 r., k. 265268).
27 BS, Sprawozdanie stenograficzne z 14 posiedzenia , s. 765. W projekcie uchwa³y zwracano siê do w³adz pañstwowych, a w szczególnoci do MSW i MSWoj., aby te instytucje wykorzystuj¹c swoje agendy podjê³y dzia³ania zmierzaj¹ce: do likwidacji orodków drukowania i kolporta¿u antypañstwowej literatury bolszewickiej: do wyeliminowania przyby³ych do Polski agitatorów;
do uniemo¿liwienia przemytu do Polski dla KPRP broni oraz funduszy pieniê¿nych; oraz do
przed³o¿enia niezw³ocznie Komisji Spraw Zagranicznych wszystkich posiadanych materia³ów,
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Sejm Ustawodawczy RP wielokrotnie debatowa³ nad wnioskami nag³ymi
oraz rezolucjami powiêconymi problemowi dzia³alnoci ruchu komunistycznego w Polsce28, co niew¹tpliwie wytwarza³o atmosferê politycznej akceptacji
dzia³añ si³owych resortów pañstwa wymierzonych w czynniki komunistyczne.
Tak jak zosta³o to ju¿ podkrelone w omawianym okresie g³ówn¹ si³a polityczn¹ w Polsce, a zw³aszcza w parlamencie, determinuj¹c¹ wszelkie inicjatywy
o charakterze antykomunistycznym by³ ZLN29. Niemniej jednak nie oznacza
to wcale biernoci i absencji innych polskich rodowisk politycznych w debacie
dotycz¹cej zagadnienia przeciwdzia³ania akcjom czynników komunistycznych, b¹d w ogóle w krytycznej dyskusji nad istot¹ komunizmu30.
dotycz¹cych akcji bolszewickiej w Polsce, w celu umo¿liwienia zarz¹dzeñ Sejmowych dla zabezpieczenia Polski przez skoordynowanie miêdzynarodowej akcji ochronnej przeciwko zarazie
bolszewizmu; ibidem, s. 765. Za³o¿enia te natrafi³y na zdecydowany opór ze strony lewicy,
zw³aszcza PPS; ibidem, s. 769, 775776; K. Sacewicz, Powstrzymaæ , s. 67.
28 K. Sacewicz, Powstrzymaæ , s. 513; M.in. na 17 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego
trwa³a dalsza burzliwa debata nad nag³ym wnioskiem pos³ów ZLN wniesionym na 14 posiedzeniu sejmu, która zakoñczy³a siê g³osowaniem i skierowaniem wniosku do prac w Komisji
Administracyjnej; BS, Sprawozdanie stenograficzne z 17 posiedzenia Sejmu ustawodawczego
z dnia 21 marca 1919 r., s. 919961; Sejm, Gazeta Warszawska (dalej GW), 22 III 19191, nr 80,
s. 23. Podczas 76 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego debatowano nad sprawozdaniem Komisji Administracyjnej, a nastêpnie po burzliwej dyskusji przyjêto rezolucje, która wzywa³a Ministra Spraw Wewnêtrznych wobec stosowania terroru i gwa³tu przez agitatorów komunistycznych w szpitalach warszawskich [ ] do przedsiêwziêcia energicznych rodków;
BS, Sprawozdanie stenograficzne z 76 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 24 lipca 1919 r.,
s. LXXVI/26-LXXVI/42. Z kolei na 260 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego debatowano nad
zg³oszonym przez pos³ów ZLN projektem ustawy w sprawie tymczasowych zarz¹dzeñ w przedmiocie zwalczania knowañ przeciwpañstwowych. Po bardzo burzliwej debacie projekt nie zosta³ przyjêty, ale te¿ go nie odrzucono kieruj¹c do dalszych prac na forum Komisji Prawniczej
i Administracyjnej; BS, Sprawozdanie stenograficzne z 260 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego
z dnia 15 listopada 1921 r., s. CCLX/6- CCLX/39. 30 XI 1921 r. Sejm obradowa³ nad nag³ym
wnioskiem PSL  Wyzwolenie w sprawie antypañstwowej agitacji p. Zamorskiego podczas
której kolejny raz Wysoka Izba pochyli³a siê nad problematyk¹ aktywnoci komunistycznej
w Polsce; BS, Sprawozdanie stenograficzne z 266 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia
30 listopada 1921 r., s. CCLXVI/22-CCLXVI/49.
29 Niew¹tpliwie wynika³o to z za³o¿eñ programowych Zwi¹zku. W projekcie programu
ZLN przedstawionym w³adzom zwi¹zkowym podczas II Zjazdu ZLN w padzierniku 1919 r.,
czytamy: D¹¿enia do rewolucji i gwa³townych przemian spo³ecznych godz¹ce w podstawy bytu
pañstwowego, musz¹ byæ zwalczane na równi z zakusami wrogów zewnêtrznych; Projekt programu ZLN, GW, 24 X 1919, nr 291. Poza wnioskami oraz interpelacjami poselskimi, tak¿e,
a mo¿e i przede wszystkim to publikacje na ³amach organów prasowych zwi¹zanych z parti¹ lub
te¿ ideowo bliskich rodowisku demokratyczno  narodowemu uzewnêtrznia³y antykomunizm,
antybolszewizm ZLN; zob. m.in. Wszechbolszewizm. Instrukcja bolszewicka, GW, 3 IV 1919,
nr 92; Walka z bolszewizmem, GW, 5 IV 1919, nr 94; Niebezpieczeñstwo ronie, GW, 13 IV
19191, nr 102; Bolszewizm niemiecki, GW, 17 IV 1919, nr 106; Bolszewizm a Polska cz. 1,
GW, 3 II 1920, nr 33; Bolszewizm a Polska cz. 2, GW, 4 II 1920, nr 34; Bolszewizm a Polska
cz. 3, GW, 5 II 1920, nr 35. Zob. te¿ E . Maj, Zwi¹zek Ludowo Narodowy 1919-1928. Studium
z dziejów myli politycznej, Lublin 2000, s. 422424.
30 Ze zrozumia³ych wzglêdów antykomunizm charakteryzowa³ postawy rodowisk konserwatywnych, których emanacj¹ pogl¹dów by³ m.in. dziennik krakowski Czas; zob. m.in. Ewolucje komunizmu, Czas, 12 II 1921, nr 34; Socjalici i komunici, Czas, 28 II 1921, nr 48;
Aresztowanie komunistów we Lwowie, Czas, 9 IV 1921, nr 129.
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Na pozycjach antykomunistycznych sta³a równie¿ PPS, mimo ¿e w opinii
rodowisk demokratyczno-narodowych wspiera³a wiele inicjatyw komunistycznych31. Niemniej jednak to dzia³ania partii socjalistycznej spowodowa³y zahamowanie rosn¹cych wp³ywów KPRP w wielu Radach Delegatów Robotniczych
w 1919 r., a w konsekwencji ich likwidacjê. Stanowisko partii wobec dzia³alnoci czynników komunistycznych uzewnêtrznia³o siê m.in. na ³amach jej sztandarowych organów prasowych, kreuj¹c tym samym niechêtn¹, niekiedy tylko powci¹gliw¹, ale systematycznie rozwijaj¹c¹ siê postawê antykomunistyczn¹
szeregów partyjnych, w ogóle ca³ego spo³ecznego zaplecza partii. W opinii socjalistów dzia³ania KPRP parali¿owa³y pracê Rad Robotniczych, mia³y niew¹tpliwy
charakter antyniepodleg³ociowy, a tak¿e anarchizowa³y ca³oæ ¿ycia spo³eczno-politycznego w Polsce, maj¹c znamiona akcji wywrotowej, wrêcz wichrzycielskiej, która ponadto dezorganizowa³a walkê o interesy robotników32. To,
31 Antywojenna retoryka PPS by³a przez formacje prawicowe postrzegana jako skorelowana z antywojenn¹ akcj¹ komunistów; zob. m.in. Pod czerwonym sztandarem, GW, 27 VII 1919,
nr 234; Has³a antypañstwowe PPS, GW, 21 IX 1919, nr 258; W s³u¿bie u komunistów, GW,
22 IX 1919, nr 259; Socjalici za bolszewikami, GW 4 I 1920, nr 4; Agitacja socjalistów za
pokojem, GW, 11 II 1920, nr 41. Druga strona nie pozostawa³a d³u¿na stosuj¹c okrelenia
typu wichrzenia endecko-komunistyczne, lub te¿ dowodz¹c istnienie wspólnego komunistyczno-endeckiego, nieformalnego frontu nienawici wobec Pi³sudskiego i PPS; szerzej zob. I. Kêpa,
Stereotyp przeciwnika na ³amach polskiej prasy robotniczej w latach odzyskiwania niepodleg³oci,
Kwartalnik Historyczny 1986, nr 4, s. 1087; Endecy i komunici, Naprzód, 26 II 1922, nr 47.
32 Na temat antykomunistycznej postawy PPS zob. m.in. Bolszewicy  komunici i R.D.R.
w Polsce, Robotnik 8 VI 1919, nr 211; Kryzys w Radach Del. Rob., Robotnik, 18 VI 1919,
nr 220; W walce z wichrzeniem komunistów, Robotnik, 25 VI 1919, nr 227; Warcholstwo
komunistyczne w Zwi¹zkach Zawodowych, Robotnik, 3 X 1919, nr 326; Komunistyczny kramik, Robotnik, 17 X 1919, nr 340; XVII Kongres PPS (Drugi dzieñ obrad), Robotnik, 23 V
1920, nr 137; Komunizm przy pracy, cz. II, Robotnik, 8 I 1921, nr 7; ¯ebrz¹cy bolszewizm,
Robotnik, 12 VIII 1921, nr 215; O polskich komunistach, Robotnik, 26 VIII 1921, nr 228;
O polskich komunistach cz. II, Robotnik, 27 VIII 1921, nr 229; Jednolity front. Napisa³ pose³
Ignacy Daszyñski, Naprzód, 24 III 1922, nr 69; Kongres PPS. Stosunek partii do zwi¹zków
zawodowych, Robotnik, 7 X 1923, nr 273; Najnowsze has³a komunistów polskich, Robotnik,
21 XI 1923, nr 318. Istotnym wydarzeniem kszta³tuj¹cym postawê PPS wobec KPRP by³o
przyjêcie przez obraduj¹c¹ w dniach 14-15 V 1922 r. Radê Naczeln¹ PPS rezolucji autorstwa
Kazimierza Czapliñskiego, która definitywnie odrzuca³a mo¿liwoæ jakiejkolwiek wspó³pracy
z komunistami. Czytamy w niej: [ ] Rada Naczelna PPS odrzuca wspó³dzia³anie z III Miêdzynarodówk¹ i parti¹ komunistyczn¹, zw³aszcza ¿e komunici ujawnili swe prawdziwe oblicze
w ruchu zawodowym, ogromnie utrudniaj¹c walkê klasowych zwi¹zków zawodowych sw¹ taktyk¹ «jaczejek» i demagogii; Rada Naczelna PPS, Naprzód, 19 V 1922, nr 111. Doæ istotnym
aspektem antykomunistycznej dzia³alnoci PPS jest fakt, ¿e bardzo krytycznie ustosunkowywa³a siê ona do wszelkich zg³aszanych, m.in. przez ZLN, projektów ustaw wyj¹tkowych maj¹cych
na celu stworzenie norm prawnych umo¿liwiaj¹cych zwalczanie dzia³alnoci komunistycznej;
zob. Ustawa wyj¹tkowa, Robotnik, 10 XI 1921, nr 304; K. Sacewicz, Powstrzymaæ , s. 7. Nale¿y
nadmieniæ, ¿e antykomunizm PPS reprezentowany przez partiê ju¿ od pocz¹tku II RP by³ konsekwencj¹ nie tylko ró¿nic ideowych i taktycznych, które uzewnêtrzni³y siê na p³aszczynie pracy w Radach
Robotniczych, ale tak¿e wynika³ z wrogiej, wrêcz agresywnej postawy KPRP wobec rz¹du Jêdrzeja
Moraczewskiego; zob. AAN, 9/1188, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle, organizacje komunistyczne,
1930, k. 35; Platforma polityczna, [w:] KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1: III Zjazd (19181923), oprac.
F. Kalicka, S. Zachariasz, Warszawa 1954, s. 4142. Henryk Lauer-Brand dzia³ania PPS okrela³
mianem socjalzdrady i stwierdza³, ¿e to z t¹ organizacj¹ KPRP bêdzie toczyæ ciê¿kie boje;
H. Lauer-Brand, op. cit., s. 62, 67. Wart zasygnalizowania jest fakt, ¿e ruch socjalistyczny
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zdaniem PPS, sta³o siê przyczyn¹ marginalizacji kompartii, a w konsekwencji doprowadzi³o do ca³kowitego bankructwa komunizmu w Polsce33.
Antykomunistyczne has³a oraz postawy by³y wyra¿ane tak¿e przez ugrupowania ludowe34. Organ prasowy partii Wincentego Witosa Piast pisa³:
Bracia ch³opi, pamiêtajcie o tem, ¿e bolszewizm przyniesie Wam utratê
wolnoci i utratê wszelkich praw, jakie lud zdoby³ z Polsk¹ i zdobywa. Pêdcie
od siebie precz agitatorów bolszewickich [ ] Ka¿dego, kto agituje [ ] przeciw
zg³oszeniu siê do wojska [ ] nale¿y oddaæ pod s¹d i kulê mu w ³eb wpakowaæ,
bo to zdrajca Ojczyzny, to naprawdê najgorszy wróg ludu35. Tak¿e Ch³opskie
Stronnictwo Radykalne w swym programie politycznym z 20 marca 1922 r.
wprost okreli³o komunizm jako wroga interesów ch³opskich i ideologii ch³opskiej36. Tak¿e PSL Wyzwolenie, mimo swojego lewicowego charakteru, postrzega³o komunistów jako czynnik antypañstwowy, zale¿ny od obcych37.
Analizuj¹c genezê ruchu komunistycznego na ziemiach polskich MSW doskonale zdawa³o sobie sprawê, ¿e jego pocz¹tki wykazywa³y jedynie personalne, ale nie organizacyjne powi¹zania z ruchem robotniczym w Rosji. Dostrzegano i definiowano istotne ró¿nice pomiêdzy socjalizmem i komunizmem38,
w swym antykomunizmie nie by³ monolitem, czego dowodem by³o podejmowanie wspó³pracy
z komunistami przez roz³amowe frakcje PPS, m.in. w postaci PPS  Opozycja; zob. K. Kawecka,
PPS  Opozycja (19191920), Z pola walki 1961, nr 3, s. 38-60; J. Holzer, Mozaika polityczna
drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 209; H. Lauer-Brand, op. cit., s. 6465; H. Walecki,
Komunistyczna Partia Polski, [w:] Wybór pism, t. II: 19181937, oprac. J. Radziejewski, Warszawa 1967, s. 137.
33 Bankructwo komunizmu polskiego, Robotnik, 8 IX 1920, nr 245; Bankructwo komunizmu w Polsce, Naprzód, 6 IX 1922, nr 200.
34 M. Przenios³o, Partie polityczne , s. 9495.
35 Siewcy bolszewizmu, Piast, 11 VII 1920, nr 28. Zob. te¿ Bolszewizm, Piast, 27 V 1918,
nr 43; Precz z bolszewizmem z Polski!, Piast, 14 IX 1919, nr 37; Grone skutki bolszewickiej
dyktatury, Piast, 24 VIII 1919, nr 34. W artykule 8 dzia³u I (Zasady i cele) programu PSL
Piast, przyjêtym na Kongresie Wszechdzielnicowym w dniu 20 XI 1921 r., partia w sposób
jednoznaczny opowiada³a siê przeciwko wszelkim próbom narzucenia spo³eczeñstwu dyktatury
mniejszoci; zob. Materia³y ród³owe do historii polskiego ruchu ludowego, t. II: 19181931,
oprac. S. Giza, S. Lato, Warszawa 1967, s. 60.
36 Materia³y ród³owe do historii polskiego ruchu ludowego , s. 74; Programy stronnictw
ludowych. Zbiór dokumentów, oprac. S. Lato, W. Stankiewicz, Warszawa 1969, s. 211; szerzej
zob. E. Walczak, Ch³opskie Stronnictwo Radykalne 19191928, Warszawa 2001.
37 25 XI 1923, Warszawa, Sprawozdanie ze zjazdu PSL Wyzwolenie, na którym dosz³o do
po³¹czenia z PSL Jednoæ Ludowa, [w:] Materia³y ród³owe do historii polskiego ruchu ludowego , s. 99100; zob. te¿ G³os Ludu, Wyzwolenie, 2 XII 1923, nr 49.
38 Wedle referatu Wydzia³u Bezpieczeñstwa MSW: Komunizm  jest to kierunek spo³eczno-polityczny, maj¹cy na celu zrównanie wszystkich klas i zaprowadzenie wspólnej w³asnoci,
przy zastosowaniu ¿elaznej w³adzy, za Socjalizm  ujmuj¹c najogólniej  jest to system
ekonomiczny maj¹cy na celu wprowadzenie spo³ecznej (wspólnoty) w³asnoci i rodków pracy
oraz zorganizowanie produkcji i podzia³u bogactw za porednictwem pañstwa demokratycznego; AAN, 9/1191, Wywrotowe partje polityczne, 19351936 r., k. 8. Zob. te¿ S. Jankowski
[H. Glass], op. cit., s. 55. Bardzo wnikliw¹ analizê ró¿nic pomiêdzy socjalizmem i komunizmem
przeprowadzi³ w 1930 r. autor opracowania MSW pt. O ruchu socjalistycznym w ogóle, organizacje komunistyczne; zob. AAN, 9/1188, k. 36. Na temat ró¿nic pomiêdzy socjalizmem ewolucyjnym a socjalizmem rewolucyjnym, którego skrajn¹ form¹ wg. Alicji Be³cikowskiej by³ komunizm, oraz o jego rudymentarnych celach zob. Komunizm wobec parlamentaryzmu , s. 56.
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wskazuj¹c przy tym w miarê dok³adnie moment roz³amu w ruchu robotniczym, który zrodzi³ omawiane doktryny39. Pozwala³o to w miarê sprawnie
przeprowadzaæ w ogromnej mozaice politycznej II RP linie podzia³u pomiêdzy
podmiotami socjalistycznymi i komunistycznymi, a wiêc czêsto propañstwowymi i antypañstwowymi. wiadomoæ, ¿e ruch komunistyczny na ziemiach polskich organizowa³ siê bez kontroli i prymatu czynników rosyjskich, budowano
w oparciu o analizê dzia³alnoci ascendentów KPRP, czyli I-go i II-go Proletariatu40, a w póniejszym czasie tak¿e aktywnoci organizacyjnej ruchu socjaldemokratycznego w zaborze rosyjskim. Tê wyra¿a³a powsta³a w 1893 r. Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (od 1900 Socjaldemokracja Królestwa
Polskiego i Litwy  SDKPiL)41. Podkrelano przy tym, ¿e socjaldemokraci
 mimo akceptowania taktyki bolszewików  ró¿nili siê od nich w kwestiach
organizacyjnych, jak równie¿ trwali na stanowisku tzw. luksemburgizmu, co
w okresie bezporednio poprzedzaj¹cym powstanie KPRP, jak i w miesi¹cach
nastêpnych wyra¿a³o stanowisko opozycyjne wobec koncepcji politycznych
Lenina42. Stanowisko to, po III Zjedzie KPP i procesie bolszewizowania siê
partii, zosta³o okrelone jako wielki b³¹d taktyczny, którego podstaw doszukiwano siê w procesie zjednoczeniowym SDKPiL oraz PPSLewicy bez uprzednio przeprowadzonej gruntownej, radykalnej rewizji ich dotychczasowego dorobku ideologiczno-taktycznego43.
39 Zob. AAN, 9/1187, Organizacje antypañstwowe, 1930r., k. 23; AAN, 9/1191, Wywrotowe
partje polityczne, 19351936 r., k. 1718.
40 W materia³ach MSW okrelany by³ jako formacja zdecydowanie klasowa i reprezentuj¹ca nieprzejednane stanowisko rewolucyjne; AAN, 9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ
KPP, [1933], k. 1. Zob. te¿ AAN, 9/1184, Ruch komunistyczny w Polsce, [1925], k. 1; Organizacja
i dzia³alnoæ ruchu komunistycznego Polsce w latach 19181925 w wietle raportu Wydzia³u
Bezpieczeñstwa Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych, oprac. K. Sacewicz, Echa Przesz³oci
2009, t. X, s. 369370.
41 W referacie MSW z 1933 r. czytamy: Porzucony przez niedobitków «Proletarjatu»
sztandar walki z nacjonalizmem i socjalnacjonalizmem, w imiê jednoci z rewolucyjnym proletariatem Rosji, podejmuje [ ] SDKP, staj¹c siê w ten sposób spadkobierczyni¹ rewolucyjnych
tradycji «Proletarjatu». AAN, 9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP, [1933], k. 1.
Na temat SDKPiL szerzej zob. SDKPiL. Materia³y i dokumenty, t. I, cz. 1, oprac. H. Buczek
i F. Tych, Warszawa 1957.
42 Zob. M. Korkuæ, W II Rzeczypospolitej, [w:] Komunizm w Polsce. Zdrada, zbrodnia,
zak³amanie, zniewolenie, red. M. Kus, Kraków 2005, s. 4748; Wstêp, [w:] KPP. Uchwa³y
i rezolucje , s. 1718. W raportach MSW bardzo rzadko pos³ugiwano siê terminem luksemburgizm, niemniej jednak stosunkowo precyzyjnie okrelano i omawiano stosunek SDKPiL,
a nastêpnie KPRP wobec idei odtworzenia niepodleg³ego pañstwa polskiego; zob. AAN, 9/1189,
Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP, [1933], k. 12. Adam Keller w swym referacie,
okrelaj¹c oblicze polityczno-programowe SDKPiL w kwestii niepodleg³oci Polski, pisa³: SDKPiL
zajmowa³a stanowisko doktrynalno-miêdzynarodowe uwa¿aj¹c, ¿e walka o niepodleg³oæ Polski
jest przejawem nacjonalizmu i ¿e nie da siê pogodziæ z walk¹ proletarjatu polskiego i rosyjskiego o obalenie caratu i rewolucjê socjalistyczn¹; AAN, 9/1191, Wywrotowe partje polityczne,
19351936 r., k. 18.To¿sam¹ ocenê w swej monografii powiêconej KPP zawar³ Henryk Cimek
pisz¹c: W KPRP dominowa³a pocz¹tkowo tendencja bezkrytycznej kontynuacji pogl¹dów SDKPiL.
Zbyt s³abo akcentowano wiê z narodem [ ], uto¿samiano patriotyzm z nacjonalizmem, upatruj¹c
w nim przeszkodê rozwoju wiadomoci klasowej; H. Cimek, op. cit., s. 19.
43 Rady Delegatów Robotniczych w Polsce 19181919 , s. 51.
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Pierwsz¹ inicjatyw¹ organizacyjn¹ ruchu komunistycznego w Polsce,
która znalaz³a siê w krêgu operacyjnego zainteresowania agend MSW44,
a nastêpnie stanowi³a przedmiot ich wnikliwych analiz, by³ za³o¿ycielski
zjazd KPRP oraz nastêpuj¹ce po nim konferencje partyjne. Informacje pozyskane w wyniku dzia³añ konfidencjonalnych, jak równie¿ w wyniku dotarcia
do bogatej literatury  czasopimiennictwa komunistycznego45, a bêd¹ce pok³osiem zjazdu, pozwoli³y na budowanie informacyjnego pod³o¿a, g³ównie
o ideologiczno-programowych za³o¿eniach KPRP, w ogóle ruchu komunistycznego na terytorium pañstwa polskiego. Nastêpnie zamieszczane by³y one
w licznych resortowych sprawozdaniach i opracowaniach przez ca³y okres
istnienia II RP, kreuj¹c tym samym stan wiedzy wielu pracowników resortu.
Poza wymienionymi materia³ami niew¹tpliw¹ rolê w determinowaniu polityki MSW wobec czynników komunistycznych odgrywa³y, pierwotne w stosunku do nich, raporty i sprawozdania konfidencjonalne nap³ywaj¹ce od znacz¹cej sieci agenturalnej penetruj¹cej ruch komunistyczny46. Pozwala³y one nie
tylko okreliæ (jednak nie zawsze bezb³êdnie) formê aktywnoci politycznoagenturalnej KPRP, ale przede wszystkim umo¿liwia³y resortowi dostateczn¹
orientacjê w kwestii zakresu ilociowego i sk³adu osobowego partii wywrotowej (zw³aszcza jej kierownictwa)47, co z kolei nie pozostawa³o bez wp³ywu na
skutecznoæ operacyjnych mo¿liwoci zwalczania dzia³alnoci komunistycznej.
Jednym z pierwszych  zachowanych  opracowañ MSW, dotycz¹cym
m.in. kwestii organizacyjno-programowego kszta³towania siê KPRP by³ doku44

Wedle Waldemara Kozyry od 1920 r. w dzia³aniach MSW uwidacznia siê d¹¿noæ do
szczegó³owego rozpracowania taktyki, ale równie¿ i za³o¿eñ programowo-ideowej platformy
partii komunistycznej. Konsekwencj¹ powy¿szego by³o zainteresowanie w³adz resortu nie tylko
efektami prac konfidencjonalnych, zmierzaj¹cych do eliminowania poszczególnych cz³onków
kompartii, ale tak¿e do rozbudowywania ogólnej wiedzy o komunizmie i komunistach w Polsce;
W. Kozyra, op. cit., s. 245.
45 Struktury ruchu komunistycznego na ziemiach polskich wydawa³y wówczas m.in.
Czerwony Sztandar  organ centralny KPRP; Czerwony Sztandar  organ Komunistycznej
Partii Górnego l¹ska; Nasz¹ Prawdê  organ Komunistycznej Partii Galicji Wschodniej,
drukowany w Wiedniu w jêzyku ukraiñskim, a tak¿e G³os Komunistyczny, Biuletyn Komunistyczny, Gromadê, Orkê, Gazetê Robotnicz¹ wydawan¹ w Chicago oraz G³os komunisty
wydawany w Kijowie; Komunizm wobec parlamentaryzmu , s. 12.
46 W wyniku dzia³añ konfidencjonalnych MSW posiada³o wiêkszoæ druków ulotnych oraz
sprawozdañ organizacyjnych ugrupowañ komunistycznych. M.in. na ³amach Poufnego Przegl¹du Inwigilacyjnego nr 97 z dnia 2 XII 1922 r. zamieszczono pozyskane metodami operacyjnymi
sprawozdanie z I-go Zjazdu ogólnokrajowego ZMK w Polsce; zob. AAN, 9/1312, k. 165167.
Resort dysponowa³ równie¿ osobowymi zestawieniami aktywnych dzia³aczy komunistycznych;
zob. m.in. AAN, 9/1196, Sprawozdanie z dzia³alnoci B.[iura] W.[ywiadowczego] za miesi¹c
styczeñ 1919 r., k. 12.
47 Zob. m.in. AAN, 9/1196, Sprawozdanie z dzia³alnoci B.[iura] W.[ywiadowczego] za
miesi¹c styczeñ 1919 r., k. 1-2; AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle. Organizacje
komunistyczne, [1930], k. 35. Jak mocno i dog³êbnie rozpracowano strukturê personaln¹ kierownictwa kompartii pokazuje pismo MSW z marca 1939 r., w którym wymieniono sk³ady
osobowe likwidowanego KC i KO na dzieñ 31 XII 1938 r.; zob. AAN, 9/1070 (dop³ywy), Do
Urzêdów Wojewódzkich i Komisarza Rz¹du na m. st. Warszawa (Wydzia³y Spo³eczno-Polityczne),
Warszawa 3 III 1939 r., k. 19.
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ment Wydzia³u Bezpieczeñstwa MSW z 1925 r. pt. Ruch komunistyczny
w Polsce. Podawano w nim  sk¹din¹d powszechnie znan¹  informacjê, ¿e
w dniu 16 grudnia 1918 r. dosz³o do za³o¿ycielskiego zjazdu KPRP. Partia ta
powstaæ mia³a ze zlania siê dwóch dotychczasowych struktur komunistycznych i komunizuj¹cych, tj. SDKPiL oraz PPS  Lewicy48. Informowano równie¿ o sk³adzie wybranego wówczas komitetu centralnego, który tworzyæ
mieli: Stefan Królikowski, Adolf Warszawski, Maria Koszutska, Maksymilian
Horwitz i Józef Ciszewski49. Dokument podaje, ¿e w trakcie obrad zjazdu
dosz³o do uchwalenia programu politycznego nowo utworzonej partii, a ten
wyznacza³ trzy podstawowe kierunki aktywnoci KPRP, tj.: I. Na polu politycznym: a) Zdobycie drog¹ rewolucji Polskiej Republiki Rad Delegatów
Miast i Wsi. b) zniesienie sta³ej armji a zorganizowanie armji czerwonej,
przystosowanej do potrzeb rewolucji proletariackiej. II. Na polu spo³ecznem:
a) wprowadzenie szeciogodzinnego dnia roboczego w celu zmniejszenia liczby bezrobotnych, b) radykalna zmiana systemu aprowizacji mieszkañ, zdrowotnoci i szkolnictwa, c) wprowadzenie ubezpieczeñ spo³ecznych na wypadek kalectwa, choroby, niezdolnoci do pracy, staroci i macierzyñstwa.
III. Na polu gospodarczem: a) unarodowienie wielkich i rednich gospodarstw rolnych, lasów, wód i wszelkich róde³ energji  bez odszkodowania,
b) unarodowienie banków, kopalñ oraz wszelkich przedsiêbiorstw handlowych
i przemys³owych, kontrola produkcji w przedsiêbiorstwach jeszcze nie unarodowionych, sprawowana przez zwi¹zki zawodowe i komitety fabryczne w porozumieniu z radami delegatów robotniczych50 . Abstrahuj¹c od treci wytycznych programowych przedstawionych w opracowaniu MSW, nale¿y zwróciæ
uwagê na pewien b³¹d, który zosta³ pope³niony przy identyfikowaniu informacji, a którego nastêpstwem by³a niezgodna z rzeczywistoci¹ klasyfikacja dokumentu, jak równie¿ niew³aciwe osadzenie go w czasie. B³êdy te nie mia³y co
prawda negatywnych, fa³szuj¹cych nastêpstw dla kwestii kszta³towania ogólnego stanu wiedzy o ruchu komunistycznym, ale wykazywa³y, ¿e pomimo
struktur i rodków jakimi od 1918 r. dysponowa³o MSW, zdarza³y siê pomy³ki51. Na czym polega³ b³¹d w tym przypadku? Przytoczone w resortowym
opracowaniu informacje odnosz¹ce siê do za³o¿eñ programowych KPRP nie
48

Informacje te znalaz³y siê tak¿e w innych zachowanych opracowaniach MSW; zob.
AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle. Organizacje komunistyczne, [1930], k. 35; AAN,
9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP, [1933], k. 12.
49 AAN, 9/1184, Ruch komunistyczny w Polsce, [1925], k. 1; Organizacja i dzia³alnoæ
ruchu komunistycznego Polsce w latach 19181925 , s. 370; Opracowanie MSW z 1933 r.
wymienia³o ponadto W³odzimierza D¹browskiego; zob. AAN, 9/1189, Zarys historyczny i obecna
dzia³alnoæ KPP, [1933], k. 2.
50 AAN, 9/1184, Ruch komunistyczny w Polsce, [1925], k. 1.
51 B³êdna klasyfikacja tego dokumentu wyst¹pi³a nie tylko w materia³ach MSW, ale tak¿e
w obiegu naukowym i popularnonaukowym. M.in. dziennikarka, autorka licznych opracowañ
politologicznych Alicja Be³cikowska w swojej pracy uzna³a cytowany fragment za przyjêty
w 1918 r. program polityczny partii; zob. Komunizm wobec parlamentaryzmu , s. 910.
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pochodzi³y z grudnia 1918 r., a wiêc nie by³y bezporednim efektem prac zjazdowych. S¹ to bowiem wycinki z projektu platformy politycznej Rad Delegatów
Robotniczych52 przygotowanego przez przedstawicieli frakcji komunistycznej
na zjazd Rad Delegatów Robotniczych, który mia³ siê odbyæ w maju 1919 r.
W skutek dzia³añ podjêtych przez PPS53, które uniemo¿liwi³y zorganizowanie zjazdu, jak równie¿ w konsekwencji przyczyni³y siê do rozbicia i zahamowani prac Rad, wspomniany dokument nie wyszed³ nigdy z fazy projektu.
Faktycznie w trakcie zjazdu podjêto uchwa³y zjednoczeniowe54, a tak¿e
okrelaj¹ce platformê polityczn¹55, og³oszono manifest Do proletariatu Polski!56, a co najwa¿niejsze przyjêto tymczasow¹ ustawê organizacyjn¹ Komunistycznej Partii Robotniczej Polski57, a tak¿e inne dokumenty. Wbrew
temu, co sugerowa³o opracowanie MSW z 1925 r., to tzw. Platforma polityczna stanowi³a zarys programowy KPRP i to nakrelone w niej zadania leg³y
u podstaw projektu platformy politycznej Rad Delegatów Robotniczych.
Znacznie szerzej, a przede wszystkim nie myl¹c dokumentów i uchwa³
wytworzonych przez KPRP w okresie zjazdu z materia³ami stanowi¹cymi
pok³osie pracy w okresie pozjazdowym, dzia³alnoæ ruchu komunistycznego
omawia³ kolejny zachowany referat MSW z 1930 r. pt. Zarys historyczny
i obecna dzia³alnoæ KPP. W opracowaniu tym poddano analizie treæ
uchwa³y I Zjazdu KPRP o Platformie politycznej, która w dokumencie
MSW okrelona zosta³a jako rezolucja programowa. Omawiaj¹c cztery wêz³owe czêci uchwa³y podkrelano, ¿e KPRP w 1918 r. sta³a na stanowisku
ca³kowitego bankructwa ustroju kapitalistycznego, ujawnionego przez wojnê
wiatow¹58. Konsekwencj¹ powy¿szego by³o wysuniêcie tezy, ¿e Otworzy³a
siê era bezporedniej walki o urzeczywistnienie ustroju socjalistycznego, era
rewolucji socjalnej59, co dla autorów opracowania MSW stanowi³o jedno52 Zob. KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 7173; Rady Delegatów Robotniczych w Polsce
19181919 , s. 326327. Ów b³¹d mo¿e dziwiæ, chocia¿by ze wzglêdu na fakt, i¿ w 1919 r.
Wydawnictwo KC KPRP opublikowa³o Sprawozdanie ze Zjazdu Organizacyjnego Komunistycznej Partji Robotniczej Polski, (Zjednoczonych S.D.K.P.i L. i Lewicy P.P.S, któr¹ to publikacjê
MSW wykorzystuj¹c kontakty konfidencjonalne mog³o z ³atwoci¹ pozyskaæ.
53 Zob. Zebranie Frakcji P.P.S. w W.R.D.R., Robotnik, 21 VI 1919, nr 223; W sprawie
R.D.R., Robotnik, 24 VI 1919, nr 226; W walce zwichrzeniem komunistów, Robotnik, 25 VI
1919, nr 227; R.D.R., Robotnik, 28 VI 1919, nr 230; Tylko pod sztandarem Polskiej Partii
Socjalistycznej!, Robotnik, 5 VII 1919, nr 237; Z W.R.D.R.N.S. Posiedzenie nadzwyczajne
W.R.D.N.S. 15-go lipca, Robotnik, 16 VII 1919, nr 248; AAN, 9/1197, Sprawa Zjazdu Rad
Delegatów Robotniczych, Warszawa 26 V 1919 r., k. 160.
54 KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 3335.
55 Ibidem, s. 3645; Rady Delegatów Robotniczych w Polsce 19181919 , s. 315320.
56 KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 4649.
57 Ibidem, s. 5052
58 T¹ uchwa³a KPRP okrela³a mianem wojny imperialistycznej; zob. Sprawozdanie ze
Zjazdu Organizacyjnego Komunistycznej Partji Robotniczej Polski, (Zjednoczonych S.D.D.K.P.i L.
i Lewicy P.P.S), Warszawa 1919, s. 56; KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 36; Rady Delegatów
Robotniczych w Polsce 19181919 , s. 315.
59 Sprawozdanie , s. 5; KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 37; Rady Delegatów Robotniczych w Polsce 19181919 , s. 316.
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znaczny dowód, ¿e KPRP d¹¿yæ bêdzie do realizacji dyktatury proletariatu
poprzez rewolucjê socjaln¹ na wzór i za pomoc¹ Rosji bolszewickiej. Podkrelano jednoczenie, co z kolei by³o nastêpstwem analizy drugiej czêci uchwa³y, ¿e wszelkie kroki wiod¹ce ku wywo³aniu rewolucji w Polsce partia czyniæ
bêdzie w oparciu o nowo tworzon¹ III Miêdzynarodówkê Komunistyczn¹,
która stanowiæ mia³a alternatywê wobec II Miêdzynarodówki, gdy¿ ta przez
przystosowanie siê poszczególnych partyj do warunków ubieg³ego okresu,
przez wzrost poczucia narodowego i oportunizmu60 de facto upad³a. Stanowisko KPRP, zdaniem MSW, wskazywaæ mia³o, ¿e partia w najbli¿szym okresie mo¿e oficjalnie przyst¹piæ do formowanej w Moskwie nowej struktury
ruchu komunistycznego, a mianowicie Kominternu. Trzecia czêæ uchwa³y
by³a swoistym aktem oskar¿enia wysuniêtym pod adresem polskich klas
posiadaj¹cych oraz polskiego socjalpatryiotyzmu61, który  wedle stanowiska KPRP  reprezentowany by³ przez PPS oraz rz¹d Jêdrzeja Moraczewskiego.
Niniejsze za³o¿enia, na co wskazywa³ dokument MSW, ukierunkowywa³y
partiê komunistyczn¹ na dzia³ania zmierzaj¹ce do podjêcia bezporedniej
walki o zniesienie kapitalizmu, a co za tym idzie do doprowadzenia do
zaostrzenia staræ miêdzy klasami posiadaj¹cymi a mas¹ robotnicz¹ [ ] bez
wzglêdu na narodowoæ, pochodzenie i wyznanie i w konsekwencji, poprzez
Rady Robotnicze wywo³ania w Polsce rewolucji62, która uwieñczona zostanie
nastaniem dyktatury proletariatu63. Wedle resortowego referatu mia³o to
60 AAN, 9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP, [1933], k. 2. Uchwa³a KPRP
dok³adnie stwierdza³a: Wybuch wojny ujawni³, ¿e w partiach II Miêdzynarodówki przewa¿aj¹ca
wiêkszoæ dojrza³a do ostatecznej zdrady podstawowych postulatów socjalizmu, miêdzynarodowoci walki klas , do zsolidaryzowania siê ze swymi bur¿uazjami i rz¹dami, do bezporedniego
udzia³u w wojnie pod ob³udnymi has³ami obrony narodowej.; Sprawozdanie , s. 78;
KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 3940; Rady Delegatów Robotniczych w Polsce 19181919 ,
s. 318.
61 Socjalpatriotyzm mia³ byæ wyrazem chwiejnej ideologii drobnomieszczañstwa [ ] narzêdziem to tej to innej grupy imperialistycznej , swojej czy obcej, propagatorem najkrzykliwszej frazeologii niepodleg³ociowej, maskuj¹cej rabunkow¹ istotê wojny.; Sprawozdanie ,
s. 5; KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 41; Rady Delegatów Robotniczych w Polsce 19181919 ,
s. 318. Wart zasygnalizowania jest fakt, ¿e ju¿ na pocz¹tku swego organizacyjnego funkcjonowania i jednoczenie u progu aktywnoci partii komunistycznej w Radach Delegatów Robotniczych KPRP jednoznacznie zdefiniowa³a ugrupowania socjalistyczne  PPS  jako swojego
najgroniejszego przeciwnika, wroga i przystêpowa³a do otwartej konfrontacji z tym ugrupowaniem.
62 Jedn¹ z dróg wiod¹cych do wywo³ania rewolucji, ale tak¿e umo¿liwiaj¹ca weryfikacjê
faktycznej si³y oddzia³ywania hase³ i agitacji partii komunistycznej by³o og³aszane przez KPRP
w Radach Robotniczych strajku powszechnego. Ten zosta³ jednak odwo³any przez PPS.
63 Sprawozdanie , s. 9; KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 44-45; Rady Delegatów Robotniczych w Polsce 19181919 , s. 320. W referacie Adama Kellera sporz¹dzonym na potrzeby
MSW dyktaturê proletariatu definiowano jako: jest okresem przejciowym od kapitalizmu do
socjalizmu. Jest to szczególnie surowa forma rz¹du potrzebna dla przekszta³cenia spo³eczeñstwa kapitalistycznego w komunistyczne; AAN, 9/1191, Wywrotowe partje polityczne, 19351936 r.,
k. 20.
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stanowiæ g³ówn¹ treæ funkcjonowania kompartii na ziemiach polskich, a tym
samym wyznacza³o rudymentarny, dominuj¹cy kierunek wszelkiej jej aktywnoci. MSW powy¿sz¹ diagnozê opart¹ o analizê czwartej czêci uchwa³y
zatytu³owanej Najbli¿sze zadania partii64. Opracowanie jedynie w niewielkim stopniu ustosunkowa³o siê do zagadnienia struktury organizacyjnej
KPRP. Co prawda wymieniono, ¿e w gronie uchwa³ zjazdowych zosta³ przyjêty statut organizacyjny partii, ale nie analizowano dog³êbnie jego treci.
Odnotowano jedynie (najprawdopodobniej na podstawie pkt. 5 II-iej czêci
ustawy organizacyjnej)65, ¿e KPPR posiada komitety okrêgowe w Warszawie,
£odzi, Zag³êbiu D¹browskim, Lublinie, Czêstochowie, Radomiu i W³oc³awku,
jak równie¿ fakt wydawania od 19 grudnia 1918 r. organu prasowego pt.
Czerwony Sztandar66.
I zjazd partii komunistycznej w Polsce nie by³ wydarzeniem szeroko
omawianym w materia³ach MSW. Na tle kolejnych doniesieñ, zw³aszcza dotycz¹cych nastêpnych zjazdów i toczonych na nich walk frakcyjnych, by³ on
traktowany jako pocz¹tkowa inicjatywa, która dopiero implikowa³a rozwój
zagro¿enia dla bezpieczeñstwa wewnêtrznego II RP, jakim by³a dzia³alnoæ
KPRP-KPP. Niemniej jednak obserwacja programowo-politycznej aktywnoci
ruchu komunistycznego w pierwszych miesi¹cach i latach jego istnienia w II RP
nie ogranicza³a siê wy³¹cznie do analizy I zjazdu, ale dotknê³a tak¿e kwestii
zwi¹zanych z trzema kolejnymi konferencjami partyjnymi, jak równie¿ radami partyjnymi. To te wydarzenia  istotne w ¿yciu KPRP  doprecyzowywa³y
uchwa³y zjazdowe, a przede wszystkim jeszcze wyraniej zdefiniowa³y rolê
i miejsce partii, staj¹c siê tym samym obszarem do analiz, których efekt
uzewnêtrzniony zosta³ w materia³ach MSW.
Ustalenia resortu spraw wewnêtrznych odnonie do kwestii konferencji
partyjnych by³y w miarê zgodne ze stanem faktycznym. Odnotowano wszystkie konferencje pomiêdzy pierwszym i drugim zjazdem. Niemniej jednak
64 Uchwa³a KPRP wytycza³a osiem g³ównych kwestii na których partia winna skoncentrowaæ swoj¹ dzia³alnoæ. Nale¿a³y do nich: 1) wci¹gniêcie mas spo³ecznych do walki z kapitalizmem; 2) demaskowanie hase³ pronarodowych g³oszonych przez tzw. ugrupowania bur¿uazyjne;
3) tworzenie ponadnarodowej, klasowej wiadomoci mas robotniczych poprzez bezwzglêdne
zwalczanie PPS, która z frazesami socjalizmu na ustach najradykalniej popiera nacjonalizm
bur¿uazyjny [ ] i napêdza masy robotnicze do ka¿dej kontrrewolucyjnej akcji, jak równie¿
¯ydowskiego Zwi¹zku Socjaldemokratycznego Bund; 4) dalsze zaostrzanie walki klasowej;
5) rozbudowa ilociowa partii, poprzez skupienie najbardziej wiadomych i rewolucyjnych zastêpów robotniczych; 6) tworzenie rad Delegatów Robotniczych jako organów walki mas proletariackich zmierzaj¹cych do skupienia ca³ej klasy robotniczej i objêcia w jej imieniu dyktatury;
7) scentralizowanie dzia³alnoci Rad Delegatów Robotniczych; 8) przygotowanie i organizowanie
bezporedniej walki o w³adzê polityczn¹; zob. Sprawozdanie , s. 9; KPP. Uchwa³y i rezolucje,
t. 1 , s. 4345; Rady Delegatów Robotniczych w Polsce 19181919 , s. 319320.
65 W punkcie 5 czytamy: Oprócz KC funkcjonuje Rada Partyjna, w sk³ad której wchodz¹
KC i stali delegaci od okrêgów, a mianowicie: 2 delegatów z Warszawy, £odzi, Zag³êbia,
1 delegat z Lublina, Czêstochowy, Radomia, W³oc³awka; KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 50.
66 AAN, 9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP, [1933], k. 2. Zob. te¿ AAN,
9/1191, Wywrotowe partje [sic!] polityczne, 19351936 r., k. 18.
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w syntetyzuj¹cych problematykê komunistyczn¹ opracowaniach oraz referatach MSW pomijano niemal¿e ca³kowicie kwestiê zwo³ywania Rady Partyjnej67. Ta wedle przyjêtej na I Zjedzie KPRP Tymczasowej ustawy organizacyjnej mia³a stanowiæ organ funkcjonuj¹cy obok KC68. Na wspomniane
zaniedbania, jednoczenie próbuj¹c zdefiniowaæ ich pod³o¿e, zwraca³ uwagê
raport Wydzia³u Informacyjnego MSW z maja 1919 r.69 Stwierdzano w nim,
¿e w ostatnich miesi¹cach pope³niono szereg zaniedbañ polegaj¹cych na niepodejmowaniu dzia³añ zmierzaj¹cych do utrzymania cis³ego kontaktu ze
wiatem komunistycznym polskim70. Konsekwencj¹ powy¿szego mia³o byæ
m.in. nieobjêcie operacyjnym zabezpieczeniem odbywaj¹cego siê w Warszawie kongresu komunistycznego z ca³ej Polski71. Jak podkrela³ raport
 Dziêki niedocenieniu najwidoczniej znaczenia takiego kongresu, w³adze
polskie nie tylko nie postara³y siê nie dopuciæ do obrad, nie tylko «nie
nakry³y» w ca³oci ca³ej «góry komunistycznej» bêd¹cej na obradach kongresowych, ale w ogóle nie nawi¹za³y nawet kontaktu z obradami tego kongresu72. To z kolei  ale nie tylko to, bo równie¿ wzmacnianie siê przeciwnika73
 utrudnia³o prowadzenie dalszych dzia³añ zwi¹zanych z infiltracj¹, inwigilacj¹ i likwidacj¹ aktywnoci ruchu komunistycznego w Polsce74. Tym samym
67 Swoisty wyj¹tek stanowi opracowanie MSW z 1925 r., w którym uchwalon¹ na I Radzie
Partyjnej platformê polityczn¹, przedstawiono jako uchwa³ê I Zjazdu KPRP; AAN, 9/1184,
Ruch komunistyczny w Polsce, [1925], k. 1.
68 KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 51. Rady Partyjne w latach 1918-1923 by³y zwo³ywane trzykrotnie, tj. w lutym i we wrzeniu 1919 r. oraz w maju 1921 r.
69 AAN, 9/1197,Wydzia³ Informacji MSW. Raport w sprawie kontaktu jaki rz¹d Polski winien utrzymywaæ z orodkiem agitacji bolszewickiej w Europie, Warszawa 27 V 1919r., k. 165167.
70 Ibidem, k.165.
71 Ibidem, k. 165166. Najprawdopodobniej mowa o lutowej I Radzie Partyjnej.
72 Ibidem, k.165 Raport podawa³ jeszcze jedn¹ sytuacjê stanowi¹c¹ przyk³ad zaniedbania
operacyjnego, a mianowicie niezabezpieczenie metodami konfidencjonalnymi delegacji KPRP na
zjazd organizacyjny III Miêdzynarodówki Komunistycznej.
73 Raporty MSW wskazywa³y na coraz sprawniej dzia³aj¹c¹ strukturê partii komunistycznej w Polsce, mocno przy tym wspieranej finansowo rodkami z Rosji i Niemiec (od Zwi¹zku
Spartakusa). Wedle ustaleñ agenturalnych dysponowano informacj¹, jakoby w I po³owie 1919 r.
KPRP otrzyma³a z tych dwóch róde³ oko³o 1,5 miliona rubli, co z kolei pozwoli³o partii wysoko
op³acaæ swoich funkcjonariuszy, pozyskiwaæ broñ (g³ównie na terenie Zag³êbia D¹browskiego);
AAN, 9/1197, I. Lewandowski: Memorja³ w sprawie rodków potrzebnych do walki z organizacj¹
komunistyczn¹, Warszawa 4 VI 1919 r., k. 209.
74 Dotychczasowa dzia³alnoæ Wydzia³u Informacji na odcinku antykomunistycznym
w po³owie czerwca 1919 r. koncentrowa³a siê na siedmiu g³ównych sprawach, tj. 1) Sprawa
nadzoru nad «centralnym Komitetem Komunistycznej Partii», 2) sprawa nadzoru nad bojow¹
organizacj¹ komunistyczn¹, 3) sprawa nadzoru nad kancelari¹ Warszawskiej Rady Delegatów
Robotniczych, w którym to lokalu zbieraj¹ siê przywódcy komunistów, 4) sprawa badania, jacy
komunici kieruj¹ na posiedzeniach Rady Del. Rob. pracami frakcji komunistycznej w WRDR,
5) sprawa utrzymania kontaktu z orodkami agitacji komunistycznej zagranic¹ i badanie, jacy
delegaci komunistyczny wyje¿d¿aj¹ na miêdzynarodowe kongresy komunistyczne do ró¿nych
miejscowoci zagranicznych, 6) badanie, jak¹ drog¹ i przez kogo otrzymaj¹ komunici pieni¹dze
z Rosji i Niemiec, 7) badanie przez kogo i w jakich warunkach otrzymuj¹ komunici broñ
z Niemiec, drog¹ na Zag³êbie D¹browskie.; AAN, 9/1197, I. Lewandowski: Memoria³ w sprawie
rodków potrzebnych do walki z organizacj¹ komunistyczn¹, Warszawa 4 VI 1919 r., k. 210.
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wnioskowano, aby w przysz³oci zabezpieczaæ operacyjnie wszelkie inicjatywy komunistyczne, zw³aszcza zjazdy, konferencje75. Wymienione czynniki zawa¿y³y na tym, ¿e rady partyjne na tle konferencji oraz zjazdów nale¿a³y do
najs³abiej sygnalizowanych w raportach resortowych form aktywnoci KPRP.
Po³owicznym sukcesem agend MSW by³o uzyskanie informacji zwi¹zanych z udzia³em polskich komunistów w marcu 1919 r. w kongresie organizacyjnym III Miêdzynarodówki Komunistycznej w Moskwie. Jak donosi³y raporty Wydzia³u Informacji obecna by³a tam dziesiêcioosobowa delegacja
KPRP, na czele z Józefem Ciszewskim (obok Marchlewskiego przebywaj¹cego
na sta³e w Rosji jedyny zidentyfikowany cz³onek delegacji)76. Owa po³owicznoæ sukcesu polega³a na tym, ¿e resort na podstawie informacji o udziale
polskiej delegacji w kongresie Kominternu mia³ wiadomoæ dzia³añ KPRP
wskazuj¹cych na jej d¹¿noæ do organizacyjno-ideowego zespolenia siê z ruchem komunistycznym w Rosji. Jednoczenie za sprawa ta ujawni³a s³aboæ
i zaniedbania w pracy operacyjnej, których konsekwencj¹ by³o m.in. nieustalenie pe³nej liczby cz³onków KPRP bior¹cych udzia³ we wspomnianym kongresie, jak równie¿ brak podstaw wyjciowych do zabezpieczenia planowanego na czerwiec 1919 r. kongresu bolszewickiego w Norwegii77, o którego
przeprowadzeniu decyzjê podjêto w Moskwie78.
Jak ju¿ by³a o tym mowa, MSW w miarê precyzyjnie odnotowa³o
w swoich dokumentach partyjne konferencje. Pierwsza z nich mia³a miejsce
w Warszawie w koñcu kwietnia 1920 r., a wiêc w toku trwaj¹cej wojny
polsko-bolszewickiej. Z ustaleñ resortowych wynika³o, ¿e podjêto na niej nastêpuj¹ce uchwa³y: a) wykazywania masom ludowym niebezpieczeñstwa istnienia dalszych rz¹dów bur¿uazyjnych79, b) wykazania masom kontrrewolucyjnej dzia³alnoci Polskiej Partii Socjalistycznej80, c) wyjanienia masom, ¿e
75 AAN, 9/1197,Wydzia³ Informacji MSW. Raport w sprawie kontaktu jaki rz¹d Polski
winien utrzymywaæ z orodkiem agitacji bolszewickiej w Europie, Warszawa 27 V 1919 r., k. 165.
Postulaty agend MSW zajmuj¹cych siê kwesti¹ komunistyczn¹ wskazywa³y tak¿e na niezw³oczn¹ potrzebê zwiêkszenia rodków finansowych przeznaczanych na funkcjonowanie Wydzia³u
Informacji, jak równie¿ zaleca³y czterokrotnie przynajmniej powiêkszyæ jego personel, kieruj¹c do pracy na tym odcinku ludzi ideowych, wykszta³conych, jak tak¿e maj¹cych pewien
kontakt ze sferami robotniczo-politycznymi.; AAN, 9/1197, I. Lewandowski: Memoria³ w sprawie rodków potrzebnych do walki z organizacj¹ komunistyczn¹, Warszawa 4 VI 1919 r., k. 209.
76 AAN, 9/1197, Miêdzynarodowe organizacje ruchu komunistycznego, [1919], k. 150; zob.
te¿ AAN, 9/1197, Wydzia³ Informacji MSW. Raport w sprawie kontaktu jaki rz¹d Polski winien
utrzymywaæ z orodkiem agitacji bolszewickiej w Europie, Warszawa 27 V 1919r., k. 165; AAN,
9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle. Organizacje komunistyczne, [1930], k. 35.
77 Zob. AAN, 9/1197, Wydzia³ Informacji MSW. Raport w sprawie kontaktu jaki rz¹d
Polski winien utrzymywaæ z orodkiem agitacji bolszewickiej w Europie, Warszawa 27 V 1919 r.,
k. 165; AAN, 9/1197, Miêdzynarodowe organizacje ruchu komunistycznego, [1919], k. 150.
W 1919 r. nie odby³ siê ¿aden kominternowski zjazd w Norwegii.
78 AAN, 9/1197, Wydzia³ Informacji MSW. Raport w sprawie kontaktu jaki rz¹d Polski
winien utrzymywaæ z orodkiem agitacji bolszewickiej w Europie, Warszawa 27 V 1919 r., k. 165.
79 Zob. pkt 1 uchwa³y Najbli¿sze zadania partii, [w:] KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 95.
80 Zob. Stosunek do PPS, [w:] KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 99101; ibidem, s. 4649;
Komunizm wobec parlamentaryzmu , s. 10. Podstaw¹ takiej oceny by³ m.in. spór miêdzy PPS
a KPRP o wp³ywy w Radach Robotniczych.
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w interesie ludu pracuj¹cego Polski, jak i ca³ej ludzkoci le¿y jaknajenergiczniejsza obrona Rosji Sowieckiej przed zamachami imperjalizmu polskiego81,
d) wzywania mas robotniczych i ¿o³nierskich82, aby drog¹ rewolucji przerwa³y wojnê imperjalistyczn¹ [sic!] przeciwko Rosji Sowieckiej i na gruzach pañstwa kapitalistycznego zbudowa³y przy pomocy dyktatury klasy robotniczej
Polsk¹ Republikê Rad83. Autor(rzy) opracowania MSW z 1925 r. swoje ustalenia opar³ tylko i wy³¹cznie na uchwale pt. Najbli¿sze zadania partii, podczas gdy konferencja podjê³a kilka decyzji istotnych z punktu organizacyjnego i taktycznego funkcjonowania kompartii w Polsce, m.in. potwierdzono
uchwa³ê KC o przyst¹pieniu KPRP do III Miêdzynarodówki Komunistycznej84. By³a to informacja ze wszech miar wa¿na, bowiem okrela³a znaczenie
i rolê partii komunistycznej w Polsce, ju¿ nie jako samodzielnego organizacyjnego tworu o wywrotowym, antypañstwowym programie, ale podmiotu
który swoje dotychczasowe dzia³ania bêdzie realizowa³ na zlecenie zewnêtrznego orodka. Tym samym I konferencja KPRP uwidacznia³a przechodzenie
partii z pozycji ideowej antypañstwowoci na pozycjê wywrotowo-antypañstwow¹, bêd¹c¹ efektem agenturalnych powi¹zañ z Moskw¹.
O wiele wiêcej uwagi dokumenty MSW powiêci³y II konferencji partyjnej
z lutego 1921 r. Spowodowane by³o to tym, ¿e ta konferencja stanowi³a swoisty
pas transmisyjny wytycznych II kongresu Kominternu85 dla ruchu komunistycznego na ziemiach polskich. Ustalenia resortowe zawarte w opracowaniach
i referatach syntetyzuj¹cych  z perspektywy kilku miesiêcy lub lat od omawianego wydarzenia  informowa³y, ¿e wówczas mia³o miejsce: a) uznanie za
obowi¹zuj¹ce dla K.P.R.P. dwadziecia jeden warunków III Miêdzynarodówki86,
uchwalonych na drugim Kongresie Kominternu dnia 17/XII, 8/VIII 1920 r.
w zwi¹zku z czem zmieniono dawniejszy podtytu³ na «Sekcja III Miêdzynaro81

s. 95.

Zob. pkt. 3 uchwa³y Najbli¿sze zadania partii [w:] KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 ,

82 Ibidem, s. 95. Szerzej o koncepcjach programowych KPRP w 1920 r. zob. H. Cimek, op.
cit., s. 20; L. Ziaja, Ewolucja za³o¿eñ programowo-politycznych KPP (19181938), Z pola walki
1985, nr 3(111), s. 28.
83 AAN, 9/1184, Ruch komunistyczny w Polsce, [1925], k. 1.
84 KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 86; AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle.
Organizacje komunistyczne, [1930], k. 35.
85 Szerzej na temat II kongresu Kominternu zob. Miêdzynarodówka Komunistyczna
19191943. Zarys historyczny, red. A. I. Sobolew i in., Warszawa 1974, s. 64100.
86 KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 126. Mowa o tzw. 21 tezach Zinowiewa  Apfelbauma, które zawiera³y wymogi przyst¹pienia i funkcjonowania danej organizacji komunistycznej
w szeregach III MK, by³y one de facto zbiorem zasad okrelaj¹cych zale¿noæ krajowych partii
komunistycznych (w tym KPRP/KPP) od Kominternu; zob. Miêdzynarodówka Komunistyczna.
Statut i rezolucje uchwalone na II Kongresie (19 VII  7 VIII 1920), MoskwaKijówMiñsk
1921, s. 2231; Komunizm wobec parlamentaryzmu , s. 67; S. Jankowski [Glass H.], op. cit.,
s. 122129; Dokumenty z historii III Miêdzynarodówki Komunistycznej, z. 2, Warszawa 1962,
s. 280 i n.; Miêdzynarodowy ruch robotniczy w wietle dokumentów 19181943, pod red.
A. Reiss, J. Teleszyñski, Warszawa 1981, s. 5969, 7990; M. Leczyk, Zarys historii III Miêdzynarodówki 19191943, Warszawa 1971, s. 3637.
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dówki»87, b) rezolucjê, wypowiadaj¹c¹ siê za rewolucyjnem wykorzystywaniem bur¿uazyjnych parlamentów jako trybuny agitacyjnej88 i w tym celu
postanowiono wzi¹æ udzia³ w wyborach do drugiego Sejmu89.
Szczegó³owo charakteryzowano jedn¹ z najwa¿niejszych uchwa³ II konferencji, a mianowicie przyjêcie tzw. tez Zinowjewa  Apfelbauma. Opracowanie z 1930 r. dostrzega³o w nich nie tylko mechanizm podporz¹dkowywania
sobie przez centralê moskiewsk¹ kopmpartii narodowych, ale tak¿e szczegó³owy wykaz zadañ i kierunków dzia³añ. Do nich nale¿eæ mia³y: 1) sta³a
propaganda za dyktatur¹ proletariatu. Podporz¹dkowanie prasy organom
kierowniczym partii komunistycznej, walka z reformizmem, 2) usuwanie reformistów i centrowców ze stanowisk w ruchu robotniczym, 3) równoleg³e
tworzenie organizacji legalnych i nielegalnych wszêdzie, gdzie komunici nie
korzystaj¹ z prawa legalnoci [ ], 4) propaganda komunistyczna w wojsku,
5) propaganda komunistyczna na wsi, 6) walka ze z³udzeniem tzw. bur¿uazyjnego pacyfizmu, tj. zwalczanie d¹¿eñ do za³atwiania sporów i zatargów
miêdzypañstwowych drog¹ uk³adów pokojowych, [ ] 9) propaganda (agitacja) komunistyczna w zwi¹zkach zawodowych, tworzenie grup komunistycznych w ³onie zwi¹zków zawodowych, 10) walka z Miêdzynarodówk¹ Zawodow¹ z siedzib¹ w Amsterdamie i popieranie czerwonej Miêdzynarodówki
Zwi¹zków Zawodowych w Moskwie (Proinform)90, 11) rugowanie ¿ywio³ów
ugodowych z komunistycznych frakcji parlamentarnych [ ], 12) centralizm
demokratyczny (zerodkowanie kierownictwa w rêku organów naczelnych)
i cis³a karnoæ wewn¹trz organizacji partyjnej, [ ] popieranie sowieckich
republik, bojkotowanie i utrudnianie transportów amunicji dla ich wrogów, 15)
uzgadnianie programów partyjnych z programem III Miêdzynarodówki, 16)
uznawanie uchwa³ zjazdów miêdzynarodowych (III Miêdzynarodówka) za obowi¹zuj¹ce, [ ] 21) partie musz¹ wykluczyæ ze swych szeregów wszystkich
przeciwników komunizmu91.
KPRP staj¹c siê oficjalnie sekcj¹ III Miêdzynarodówki Komunistycznej,
a de facto coraz bardziej promoskiewsk¹ formacj¹ polityczn¹ oddelegowan¹
na Polskê92, ju¿ podczas II konferencji przyst¹pi³a do wdra¿ania w ¿ycie
87

Zob. A. Czubiñski, Komunistyczna Partia Polski (19181938), Warszawa 1988, s. 85.
Zob. Rezolucja w sprawie parlamentaryzmu i wyborów do sejmu [w:] KPP. Uchwa³y
i rezolucje, t. 1 , s. 124125.
89 AAN, 9/1184, Ruch komunistyczny w Polsce, [1925], k. 1. Zob. te¿ AAN, 9/1188, O ruchu
socjalistycznym w ogóle. Organizacje komunistyczne, [1930], k. 35.
90 Na temat Proinformu szerzej zob. AAN, 9/1187, Organizacje antypañstwowe, [1930],
k. 1011; AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle. Organizacje komunistyczne, [1930],
k. 2729; S. Jankowski [Glass H.], op. cit., s. 135142.
91 AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle. Organizacje komunistyczne, [1930],
k. 1517. Zob. te¿ AAN, 9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP, [1933], k. 3;
Komunizm wobec parlamentaryzmu , s. 67.
92 Na takim stanowisku sta³y opracowania MSW. Adam R. Keller w swym referacie
wskazuj¹c na uwarunkowania, jak równie¿ przejawy podporz¹dkowania KPRP-KPP Kominternowi stwierdza³: KPRP jest od czasu przyjêcia s³ynnych 21 warunków, to jest od lutego 1921 roku,
88
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wytycznych Kominternu. Uwidoczni³o siê to m.in. we wzmo¿eniu akcji przeciw tzw. reformistom uto¿samianym w projekcie rezolucji o sytuacji w Polsce z tzw. morawszczyzn¹93, w propagowaniu d¹¿eñ do zwerbowania przez
partiê jak najszerszych mas ludnoci, które gospodarka kapitalistyczna str¹ca na dno nêdzy94 w celu utworzenia Polskiej Republiki Rad w cis³ym
sojuszu z Rosj¹ sowieck¹, a tak¿e w wiernopodañczych pismach i przemówieniach przedstawicieli kierownictwa partii95.
Realizuj¹c m.in. 11 punkt tez Zinowiewa przyjêto rezolucjê w sprawie
parlamentaryzmu i wyborów do sejmu, która wprowadza³a ca³kowite przewartociowanie w stosunku do dotychczasowej polityki KPRP wobec systemu
parlamentarnego w Polsce96. Stanowi³o to równie¿ dowód na porzucanie
sekcj¹ MK, czyli czêci¹ sk³adow¹ kierowanej z Moskwy, sprê¿ystej i karnej partii miêdzynarodowej. Jako sekcja MK otrzymuje partia Komunistyczna w Polsce od tego «sztabu rewolucji
wiatowej» rozkazy i dyrektywy, które obowi¹zana jest wykonywaæ pod sta³¹ kontrol¹ organów
miêdzynarodowych. Egzekutywa Kominternu [ ] nastawiaj¹c ca³¹ dzia³alnoæ i taktykê KPP
nie znosi ¿adnych sprzeciwów, tym bardziej ¿e rodki finansowe dla partii p³yn¹ z Moskwy.;
AAN, 9/1191, Wywrotowe partje polityczne, 19351936r., k. 19. Zob. te¿ AAN, 9/1184, Ruch
komunistyczny w Polsce, [1925], k. 12. Z kolei w raporcie z 1933 r. pisano: Z przytoczonych [ ]
punktów «21 warunków» i statutu Kominternu jasno wynika, ¿e KPP jest nie tylko kierowana
i finansowana, ale i kontrolowana i instruowana przez Moskwê; AAN, 9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP, [1933], k. 4. Podkrelano, ¿e odrêbnoæ Kominternu i rz¹du
bolszewickiego jest tylko i wy³¹cznie formalna.
93 KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 117118.
94 Ibidem, s. 123.
95 Zob. M. Koszutska [Wera Kostrzewa], Komunistyczna Partia Polski a Miêdzynarodówka
Komunistyczna, [w:] Pisma i przemówienia, t. 2, oprac. A. Zatorski, A. ¯arnowska, Warszawa
1961, s. 254262.
96 Na potrzebê zmiany stanowiska partii w kwestii udzia³u w wyborach parlamentarnych
zwraca³ uwagê ju¿ w 1921 r. w swych pismach i przemówieniach Henryk Walecki. Podkrela³
on, ¿e co prawda parlament jest form¹ demokracji bur¿uazyjnej, a rudymentarnym celem
komunistów jest d¹¿enie do tego, aby drog¹ gwa³townej rewolucji z³amaæ aparat bur¿uazyjnego
pañstwa, znieæ demokracjê, rozpêdziæ parlamenty i na ich miejsce dwign¹æ rz¹dy dyktatury
proletariackiej, to jednoczenie nale¿y uwzglêdniæ parlament jako narzêdzie, które pozwoli
partii ogarn¹æ sw¹ akcj¹ wiêksze masy i pchn¹æ je w kierunku rewolucji. Tym samym Walecki
odrzuca³ zasadê bojkotu zasadniczego, gdy¿  jak podkrela³  taktyka ta jest sprzeczna
z podstawowymi zasadami taktycznymi rewolucyjnego komunizmu. Stwierdza³ on ponadto, ¿e
Bojkot wyborów  by³ b³êdem, bo rewolucja sejmu nie zmiot³a, przeto by³ on oparty na fa³szywej ocenie sytuacji za granic¹ i w kraju, na fa³szywym przewidywaniu. By³ b³êdem, bo znaczna
czêæ klasy robotniczej, bo masy bra³y udzia³ w wyborach. Opowiada³ siê tym samym za
podjêciem przez KPRP wysi³ku udzia³u w wyborach parlamentarnych, tj. taktyki wyzyskiwania wyborów oraz samych parlamentów dla celów akcji komunistyczno-rewolucyjnej. Wybory
mia³y wiêc byæ szans¹ dla partii dotarcia do mas spo³ecznych, szerzenia agitacji komunistycznej, a tak¿e skutecznym rodkiem podkopywania, niszczenia, zabijania w oczach masy i z jej
czynnym udzia³em samego parlamentaryzmu, bur¿uazyjnego pañstwa, kapitalistycznego ustroju; H. Walecki, O taktyce i stosunku do parlamentaryzmu, [w:] Wybór pism, t. 2: 19181937,
Warszawa 1967, s. 1827, 3132. Realizuj¹c uchwa³ê konferencji partyjnej KPRP oraz utrzymanej w tym samym duchu uchwa³y III rady partyjnej z maja 1921 r. partia w lipcu tego roku
utworzy³a Frakcjê Sejmow¹ Pos³ów Komunistycznych, z³o¿on¹ z pos³a Tomasza D¹bala i Stanis³awa £añcuckiego, którzy porzucili szeregi swych partii i wst¹pili do KPRP; A. Andrusiewicz,
Stanis³aw £añcucki, Warszawa 1985, s. 149, 162163.
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przez partiê pogl¹dów charakterystycznych dla SDKPiL97 i coraz bardziej
wyrane  m.in. w sferze programowo-ideowej  podporz¹dkowywanie siê
wytycznym nap³ywaj¹cym via Komintern z Kremla98. Ideowa samodzielnoæ
i odmiennoæ polskiego ruchu komunistycznego stawa³a siê tym samym niewyczuwalnym tchnieniem przesz³oci99.
Przekonstruowanie przez komunistów swojego stanowiska wobec roli
i znaczenia parlamentaryzmu w Polsce i nastêpstwa tego faktu sta³y siê
przedmiotem analiz MSW. Mia³o ono pe³n¹ wiedzê na temat komunistycznego bojkotu wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Wedle opracowañ resortowych taka postawa KPRP w styczniu 1919 r. podyktowana by³a wzglêdami
programowo-ideowymi oraz taktycznymi100, co zgodne by³o z prawd¹. Posiadano tak¿e rozeznanie w instytucjonalnych formach prowadzenia przez kompartiê akcji wyborczej. Sprawozdanie Wydzia³u Bezpieczeñstwa informowa³o
w tej materii, ¿e KPRP By móc wyst¹piæ na zewn¹trz [ ] wykorzystuj¹c
okres przedwyborczy stworzy³a now¹ organizacjê, przystosowan¹ do wymagañ realnych ¿ycia, t.j. maj¹c¹ pozory legalnych poczynañ, by pod jej firm¹
wprowadziæ do Sejmu mo¿liwie najwiêksz¹ iloæ pos³ów komunistycznych. T¹
organizacj¹ by³ Zwi¹zek Proletariatu Miast i Wsi za³o¿ony w sierpniu 1922 r.
przez grupê dzia³aczy komunistycznych. Z poród cz³onków tego zwi¹zku
zosta³ wy³oniony Centralny Komitet101 Wyborczy Zwi¹zku Proletariatu
Miast i Wsi [ ]102. Na pewne utrudnienia natury formalnej natrafi³ wnio97 Na prze³omie 1918/1919 r. KPRP bazuj¹c na ideowo-programowym dorobku SDKPiL
sta³a na stanowisku natychmiastowego wybuchu rewolucji w Polsce, tym samym uwa¿a³a
udzia³ w jakichkolwiek przejawach ¿ycia parlamentarnego za niecelowe. Stawia³a przy tym na
aktywnoæ w obrêbie Rad Delegatów, które mia³y byæ narzêdziem wiod¹cym do urzeczywistnienia dyktatury proletariatu. Konsekwencj¹ takiego stanowiska by³ tzw zasadniczy bojkot wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1919 r.; szerzej zob. K. Trembicka, Miêdzy utopi¹ ,
s. 151152; H. Lauer-Brand, op. cit., s. 35; T Daniszewski, Przedmowa, [w:] Pos³owie rewolucyjni w sejmie (lata 19201935). Wybór przemówieñ, interpelacji i wniosków, red. T. Daniszewski
i in., Warszawa 1961, s. 5.
98 Zob. AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle. Organizacje komunistyczne, [1930],
k. 3637.
99 Przejawem braku samodzielnoci KPRP by³o m.in. ca³kowite ignorowanie przez Komintern stanowisk i opinii polskiej kompartii i jednoczesne odgórne bezwarunkowe narzucanie
swoich rozwi¹zañ, wydawanie wytycznych; H. Cimek, Komunistyczne koncepcje rozwi¹zania
kwestii polskiej w latach 19181938, [w:] wiat wokó³..., s. 461.
100 Raport MSW z 1925 r. wymienia³ kilka czynników natury taktycznej, które rzutowa³y
na decyzjê KPRP o bojkocie wyborów tj. 1) idea bojkotu poczyni³a du¿e postêpy w masach,
2) zmiana stanowiska w partii wywo³a³aby zamêt ideowy, 3) nie wierzy³a w legaln¹ rewolucyjn¹
akcjê wyborcz¹ ze wzglêdu na mo¿liwe represje, 4) nie wierzy³a w mo¿liwoæ wyzyskania
trybuny parlamentarnej dla celów rewolucyjnych i obawia³a siê by w stosunku do pos³ów
komunistycznych nie zastosowano niespodzianie ograniczenia nietykalnoci poselskiej., AAN,
9/1184, Ruch komunistyczny w Polsce, [1925], k. 10; zob. te¿ AAN, 9/1189, Zarys historyczny
i obecna dzia³alnoæ KPP, [1933], k. 6.
101 Wspó³tworzyli go: m.in. Stanis³aw £añcucki, Szczepan Rybacki i Jakub Dutlinger;
Pos³owie rewolucyjni , s. 9; A. Andrusiewicz, op. cit., s. 164.
102 AAN, 9/1184, Ruch komunistyczny w Polsce, [1925], k. 10.
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sek rejestracyjny listy kandydatów komunistycznych do sejmu. Pañstwowa
Komisja Wyborcza uzna³a proponowan¹ przez komunistów nazwê komitetu
wyborczego za niejasn¹ i ba³amutn¹. Nakazano rozbudowaæ j¹ o przymiotnik komunistyczny103. Dopiero po tym nast¹pi³a rejestracja Zwi¹zku, który
startuj¹c w wyborach do Sejmu z listy nr 5 uzyska³ wynik ponad 130 tys.
g³osów (1,4%)104. To umo¿liwi³o mu wprowadzenie do polskiego parlamentu
dwóch pos³ów105  co te¿ skwapliwie odnotowa³y raporty i opracowania
MSW106.
W kwietniu 1922 r. odby³a siê III Konferencja KPRP. Dla samej partii by³a
ona nie mniej wa¿na ni¿ poprzednie. Wnosi³a istotne modyfikacje w taktyce
partyjnej107 . Doniesienia MSW zdawa³y siê jednak nie dostrzegaæ w niej tak
istotnego znaczenia dla kwestii form i metod akcji komunistycznej w Polsce.
Referat MSW pt. Ruch komunistyczny w Polsce jedynie wzmiankowa³, ¿e [ ]
odby³a siê konferencja, na której uchwalono rezolucjê w sprawie jednoci
frontu proletariackiego, rozwiniêto, sprawê programu rolnego i przyjêto
uchwa³y w sprawach wewnêtrzno-organizacyjnych108. Równie ogólnikowo
zagadnienie wspomnianej konferencji charakteryzowa³ inny referat MSW
z 1930 r., wskazuj¹c na nieudoln¹ próbê komunistów budowy wspólnej platformy dzia³ania z socjalistami109. Opracowania te de facto  poza lapidarnym
odnotowaniem rezolucji partyjnych  nie stanowi³y, nawet z perspektywy
kilku lat, istotnej bazy informacyjnej odnonie do kwestii III konferencji, jak
równie¿ trudno je by³oby uznaæ za merytoryczne próby wyjanienia istoty
nowej taktyki kompartii. Dopiero opracowanie Wydzia³u Bezpieczeñstwa Departamentu Politycznego MSW z 23 listopada 1936 r. by³o wnikliw¹ analiz¹
103 AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle. Organizacje komunistyczne, [1930],
k. 37; AAN, 9/ 1184, Ruch komunistyczny w Polsce, [1925], k. 10. Na temat dzia³alnoci Zwi¹zku
szerzej zob. G. Iwañski, Powstanie i dzia³alnoæ Zwi¹zku Proletariatu Miast i Wsi 19221925,
Warszawa 1974, passim.
104 A. Ajnenkiel, Historia sejmu polskiego, t. II, cz. II: II Rzeczpospolita, Warszawa 1989,
s. 84, 87, J. Holzer, Mozaika polityczna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1974, s. 234;
A. Czubiñski, op. cit., s. 98; L. Hass, Oblicze polityczne klasy robotniczej Polski miêdzywojennej
(w wietle statystyki wyborczej), Z pola walki 1985, nr 4(112), s. 1314.
105 Mowa o Stanis³awie £añcuckim i Stefanie Królikowskim. Ich wprowadzenie umo¿liwi³o powo³anie Frakcji Sejmowej ZPMiW; AAN, 9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ
KPP [1933r.], k. 6, 9; A. A. Próchnik, Pierwsze piêtnastolecie Polski niepodleg³ej. Zarys dziejów
politycznych, Warszawa 1957, s. 133; A. Andrusiewicz, op. cit., s. 170171.
106 Zob. AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle. Organizacje komunistyczne,
[1930], k. 37; AAN, 9/ 1184, Ruch komunistyczny w Polsce, [1925], k. 10; AAN, 9/1189, Zarys
historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP, [1933], k. 6.
107 Partia nawi¹zuj¹c do uchwa³ II Kongresu Kominternu uwa¿a³a, ¿e w obecnej sytuacji
miêdzynarodowej winna formowaæ ¿¹dania czêciowe, wspólne ca³ej klasie robotniczej, bez
wzglêdu na dziel¹ce j¹ ró¿nice partyjne; Uchwa³a o jednoci frontu, [w:] KPP. Uchwa³y
i rezolucje, t. 1 , s. 141143. Podczas obrad konferencji opracowano tezy agrarne oraz
w sprawie zwi¹zków zawodowych.
108 AAN, 9/ 1184, Ruch komunistyczny w Polsce, [1925], k. 1.
109 AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle. Organizacje komunistyczne, [1930], k. 36.
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taktyki jednolitofrontowej110, ale ta by³a realizowana w odmiennych warunkach politycznych. Sygnalizowano w nim istotê rozbie¿noci pomiêdzy
postrzeganiem kwestii jednolitofrontowej przez socjalistów i komunistów. Ci
ostatni  wedle raportu  uwa¿aæ j¹ mieli jako rodek na zdobycie dla
swoich hase³ szerokich mas robotniczych i przyspieszenie w ten sposób rewolucji111. W opinii resortowych analiz, podjêcie przez KPRP rzeczonej taktyki
by³o konsekwencj¹ realizacji wytycznych Kominternu, który dla przeciwstawienia siê II Miêdzynarodówce, tzw. Amsterdamskiej, powo³a³ do istnienia
Proinfrorm. To z kolei na gruncie polskim oznacza³o podjêcie ofensywy organizacyjno-propagandowej przez KPRP wród zwi¹zków zawodowych112, któr¹
uzewnêtrznia³o przyjecie podczas III Konferencji Partyjnej Tez w sprawie
zwi¹zków zawodowych113. Nowe sfery i kierunki aktywnoci komunistów zosta³y dostrze¿one przez MSW. Oprócz p³aszczyzny zwi¹zków zawodowych,
opracowania i analizy wskazywa³y na wzmo¿on¹ agitacjê KPRP wród ch³opstwa oraz mniejszoci narodowych. Cele tych akcji odczytywano wy³¹cznie
jako próbê pochwycenia mas dla potrzeb roboty komunistycznej, nie za za
faktyczne dzia³ania na rzecz polepszenia ich bytu114.
Uszczegó³owienie za³o¿eñ taktyczno-ideowych partii nakrelonych na jej
III konferencji nast¹pi³o na jesiennym II Zjedzie KPRP, który odby³ siê
w Bolszowie ko³o Moskwy w 1923 r. Jego personalne, taktyczne i ideowe
konsekwencje zawa¿y³y na lata w istotny sposób na dzia³alnoci ruchu komunistycznego w Polsce, staj¹c siê tym samym przedmiotem szczególnego zainteresowania MSW. Pañstwowe agendy bezpieczeñstwa bazuj¹c na dowiadczeniach, zdobytej wiedzy o czynnikach K w okresie od I-go do II-go Zjazdu
KPRP, maj¹c rozeznanie w taktyczno-ideowych aspektach ich funkcjonowania, mog³y z coraz wiêksz¹ precyzj¹ opisywaæ i analizowaæ szeroki wachlarz
sfer aktywnoci ruchu komunistycznego w Polsce. To z kolei w sposób bezapelacyjny warunkowa³o istnienie oraz skutecznoæ antykomunistycznej akcji
agend rz¹dowych II RP, jak równie¿ stwarza³o atmosferê oraz dawa³o merytoryczne podwaliny do takowych dzia³añ dla zainteresowanych tym organizacji spo³ecznych i politycznych, m.in. na forum polskiego parlamentu.
SUMMARY
The restoration of Polands independence was a gradual process which was
conditioned by numerous factors. One of them was the attitude towards communist
organizations that had been established on Polish territory. The article analyzes
110 AAN, 9/1192, MSW. Pismo Nr PB.149/1/34/36. Jednolity front komunistyczny, Warszawa 23 XI 1936 r., k. 128; AAN, 9/1055 (dop³ywy), k. 91-105.
111 AAN, 9/1192, k. 1.
112 AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle. Organizacje komunistyczne, [1930], k. 36.
113 KPP. Uchwa³y i rezolucje, t. 1 , s. 168173.
114 AAN, 9/1188, O ruchu socjalistycznym w ogóle. Organizacje komunistyczne, [1930], k. 36;
AAN, 9/1189, Zarys historyczny i obecna dzia³alnoæ KPP [1933 r.], k. 6.
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source materials dedicated to the Polish communist movement of 1918-1923 which
remained in the possession of the Interior Ministry of the Second Republic of Poland.
The examined sources include the ministrys operational materials as well as reports
developed by the ministrys agencies concerning the organization, course and outcomes of the First Conference of the Communist Party of Poland and Party Councils
up to the period preceding the partys second conference.
The article contributes valuable knowledge about the Polish authorities policies
addressing the communist threat. It analyzes the governments knowledge about
Communist Party initiatives (conferences, conventions), the existence of different
fractions within the party, and it tries to determine whether that information was
put to practical use by security services of the Second Republic of Poland.
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ZIEMSKI HOMUNCULUS1.
Z HISTORII RADZIECKICH EKSPERYMENTÓW
W NOWEJ GWINEI I SUCHUMI
1 sierpnia 2010 r. w 140. rocznicê urodzin Ilji Iwanowicza Iwanowa
(18701932) media rosyjskie ponownie podjê³y temat badañ genetycznych
prowadzonych na pocz¹tku XX wieku przez zapomnianego radzieckiego biologa2.

1 Ziemski homunculus  termin wprowadzony przez jednego z uczniów Iwanowa na
okrelenie potomka bêd¹cego rezultatem skrzy¿owania cz³owieka i ma³py. W redniowieczu
tak okrelano ma³ego cz³owieczka (³ac. homunculus zdrobn. od homo), karze³ka, zw³aszcza
stworzonego przez alchemika za pomoc¹ magii. Homunkulus mia³ wygl¹daæ jak ma³e, pomarszczone dziecko. Istnia³o kilka pogl¹dów co do sposobów powo³ania do ¿ycia homunkulusa. Jedna z nich wykorzystywa³a korzeñ mandragory, co wi¹¿e siê z wierzeniem, jakoby ta
rolina mia³a wyrastaæ u stóp szubienicy w miejscu, gdzie spada³a sperma wisielca, a nastêpnie rozwijaæ siê w cz³ekokszta³tn¹ istotê. Na prze³omie XVII i XVIII w. Nicolas Hartsoeker, obserwuj¹c przez mikroskop plemniki w nasieniu, doszed³ do wniosku, ¿e dostrzega
w nich ma³e postacie, które nazywa³ homunkulusami. Da³o to pocz¹tek teorii spermistów
uwa¿aj¹cych, ¿e sperma zawiera w sobie miniaturowego, gotowego cz³owieczka, a embrion nie
ma cech matki. Homunkulus pojawia³ siê te¿ w utworach literackich, np. w Faucie Goethego odznacza³ siê wyj¹tkow¹ inteligencj¹ i ogromnym pragnieniem przekszta³cenia siê w istotê ludzk¹.
2 Zob. m.in. Ñ. Íåõàìêèí, Òîò, êòî ðîäèëñÿ îò ÷åëîâåêà è îáåçüÿíû,  ýòî ÷åëîâåê èëè
oáåçüÿíà?, Àðãóìåíòû íåäåëè z 28 lipca 2010. Dokumenty archiwalne o Iwanowie by³y wykorzystywane we wspó³czesnych adaptacjach filmowych, zob. Ã. Ôàéìàí, Äíåâíèê äîêòîðà Áîðìåíòàëÿ,
èëè Êàê ýòî áûëî íà ñàìîì äåëå, Èñêóññòâî êèíî 1991, nr 7, s. 94100; nr 8, s. 7781; nr 9,
s. 155160; nr 10, s. 155160.
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Ilja Iwanowicz Iwanow studiowa³ fizjologiê zwierz¹t na Uniwersytecie w Charkowie,
a nastêpnie w 1896 r. wyruszy³ w podró¿,
podczas której odby³ praktyczne i teoretyczne kursy w Instytucie Pasteura w Pary¿u.
Do Petersburga powróci³ w 1898 r., gdzie na
potrzeby badañ z zakresu fizjologii rozmna¿ania udostêpniono mu laboratorium znanego biochemika M.W. Nienckiego (18471901)
w Imperatorskim Instytucie Medycyny Eksperymentalnej. Przy wsparciu Iwana Paw³owa (18491936)4 zorganizowa³ i kierowa³
Laboratorium Urzêdu Weterynarii w Petersburgu (póniejsze Laboratorium Biologii Rozrodu Instytutu Weterynarii Ekspery3
Ilja I. Iwanow (lata 20.)
mentalnej), a pod kierunkiem wiatowej
s³awy embriologa Aleksandra Kowalewskiego (18401901)5 prowadzi³ badania w Laboratorium Zoologicznym Akademii Nauk. Tytu³ profesora otrzyma³ w 1907 r. W 1931 r. obj¹³ Katedrê Fizjologii Rozrodu Instytutu Weterynarii i Laboratorium Sztucznego Zap³odnienia w A³ma-Acie. Kierowa³ tak¿e
specjaln¹ stacj¹ zootechniczn¹, zorganizowan¹ na prawach filii petersburskiego laboratorium6 w rezerwacie Askania-Nowa7 na Ukrainie.
Radziecki uczony prowadzi³ badania nad zwiêkszeniem pog³owia wyselekcjonowanego byd³a i rasowych koni. Dysponuj¹c odpowiednim zapleczem
laboratoryjnym, jeszcze przed rewolucj¹ Iwanow stworzy³ podstawy sztucz3 Ta i nastêpne fotografie pochodz¹ ze zbiorów archiwalnych Rosyjskiej Akademii Nauk,
[online] <http://www.freewebs.com/rossiianov/Pictures.doc> [dostêp: 20.01.2011].
4 Iwan Pietrowicz Paw³ow  rosyjski fizjolog, laureat Nagrody Nobla z medycyny w 1904 r.
5 Aleksander Onufriewicz Kowalewski  rosyjski zoolog i embriolog polskiego pochodzenia, który opisa³ m.in. kana³ nerwowo-jelitowy. Na jego czeæ przyznawany jest medal za
osi¹gniêcia w dziedzinie embriologii. Studiowa³ medycynê na Uniwersytecie w Heidelbergu,
nastêpnie by³ profesorem na Uniwersytecie w Sankt-Petersburgu. Jego bratem by³ paleontolog
W³odzimierz Kowalewski.
6 Zob. È.È. Èâàíîâ, Êðàòêèé îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè ôèçèîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ Âåòåðèíàðíîé ëàáîðàòîðèè ïðè Âåòåðèíàðíîì Óïðàâëåíèè ÌÂÄ, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1909
1913; idem, Çîîëîãè÷åñêèé ñàä Ô.Ý. Ôàëüö-Ôåéíà è åãî çíà÷åíèå, êàê íàó÷íî-çîîòåõíè÷åñêîé
ñòàíöèè, Òðóäû Âòîðîãî Âñåðîññèéñêîãî ñúåçäà âåòåðèíàðíûõ âðà÷åé â Ìîñêâå 1910, t. 4,
s. 12541261.
7 Askania-Nowa (Instytut Hodowli Zwierz¹t Stepowych Askania-Nowa im. M.F. Iwanowa)
 rezerwat dowiadczalny utworzony w 1883 r. w obwodzie chersoñskim na Ukrainie przez
niemieckiego osadnika. Baron Eduard von Falz-Fein, w³aciciel ziemski i pionier ruchu ochrony
przyrody w Rosji, zgromadzi³ tam ponad 50 gatunków zwierz¹t. W 1887 r. za³o¿y³ te¿ park
dendrologiczny, nagrodzony podczas wystawy wiatowej w Pary¿u (1889) z³otym medalem za
walory krajobrazowe i system nawadniaj¹cy. W 1899 r. z pó³pustynnych regionów Mongolii
sprowadzono tam konie Przewalskiego. W 1984 r. wpisany przez UNESCO na listê rezerwatów
biosfery.
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nej inseminacji8 zwierz¹t i jako pierwszy zastosowa³ j¹ w hodowli koni.
Eksperymenty te okaza³y siê szczególnie cenne w okresie kolektywizacji9.
Iwanow by³ ponadto prekursorem zastosowania sztucznego zap³odnienia
w celu skrzy¿owania domowych zwierz¹t z ich dzikimi odpowiednikami10.
Stworzy³ ca³¹ szko³ê zootechników i weterynarzy, którzy kontynuowali rozpoczête przez niego eksperymenty. Wyniki swoich badañ opublikowa³ w licznych publikacjach krajowych i zagranicznych (m.in. Sztuczne zap³odnienie
u ssaków. Badanie eksperymentalne; Sztuczne zap³odnienie zwierz¹t domowych; Sztuczna inseminacja zwierz¹t domowych i in.)11.
O ile prace Iwanowa wywo³ywa³y ¿ywe zainteresowanie akademickich
uczonych i drzwi najlepszych laboratoriów by³y dla niego zawsze otwarte,
o tyle praktycy  specjalici w dziedzinie zootechniki i rozmna¿ania zwierz¹t
domowych  odnosili siê do jego eksperymentów z rezerw¹12. Niezale¿nie
8 Inseminacja domaciczna IUI (intrauterine insemination)  procedura polegaj¹ca na
wprowadzeniu za pomoc¹ specjalnego cewnika (katetera) bezporednio do jamy macicy odpowiednio przygotowanego nasienia partnera, które dziêki temu omijaj¹ barierê luzu szyjkowego
i unikaj¹ uszkodzenia przez znajduj¹ce siê w nim przeciwcia³a. Jeli wprowadza siê nasienie od
dawcy, mówimy o inseminacji nasieniem dawcy AID (artifical donor insemination).
9 Zastosowanie inseminacji pozwala³o zap³odniæ do 500 koby³ przez jednego ogiera, podczas gdy przy naturalnym zap³odnieniu mo¿liwe by³oby zap³odnienie 2030 koby³. W 1914 r.
dziêki sztucznemu zap³odnieniu pojawi³o siê 6 804 koni. Na po³udniu Rosji prowadzono tak¿e
masowe dowiadczenia na owcach. Szerzej na ten temat zob.: È.È. Èâàíîâ, Êðàòêèé îò÷åò...;
idem, On the use of artificial insemination for zootechnical purposes in Russia, The Journal of
Agricultural Science (London) 1922, t. 12, s. 244256.
10 Iwanow produkowa³ zebro-os³y, jelenio-byki, bizono-krowy. Skrzy¿owa³ mysz ze wink¹ morsk¹, zaj¹ca z królikiem, otrzyma³ nawet potomstwo szczurzo-mysie. W 1901 r. jako
pierwszy skrzy¿owa³ zebrê z koniem Przewalskiego, stwarzaj¹c tzw. zebroidê. Zob. na ten
temat: D. Catchpoole, Zenkey, zonkey, zebra donkey, Creation 2004, nr 26; P. Bell, Resurrecting a prehistoric horse, Creation 2004, nr 26, s. 4651.
11 Rezultaty badañ naukowych Iwanowa upowszechniono w publikacjach: È.È. Èâàíîâ,
Èñêóññòâåííîå îïëîäîòâîðåíèå ó ìëåêîïèòàþùèõ. Ýêñïåðèìåíòàëüíîå èññëåäîâàíèå, Àðõèâ
áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, 1906, t. 12, nr 45, s. 376509. Tekst by³ tak¿e opublikowany we francuskiej wersji czasopisma Archives des sciences biologiques (1906, t. 12, nr 45, s. 377511);
È. Èâàíîâ, Èñêóññòâåííîå îïëîäîòâîðåíèå äîìàøíèõ æèâîòíûõ. Äëÿ âåòåðèíàðíûõ âðà÷åé, ñåëüñêèõ
õîçÿåâ è êîííîçàâîä÷èêîâ, Ñaíêò-Ïåòåðáóðã 1910; idem, Èñêóññòâåííîå îïëîäîòâîðåíèå ìëåêîïèòàþùèõ êàê çîîòåõíè÷åñêèé ìåòîä, Òðóäû Âòîðîãî Âñåðîññèéñêîãî ñúåçäà âåòåðèíàðíûõ âðà÷åé â
Ìîñêâå 1910, t. 4, s. 1205, 1209; idem, Èñêóññòâåííîå îñåìåíåíèå äîìàøíèõ æèâîòíûõ,
Ñêîòîâîä 1930, nr 79. Pe³n¹ bibliografiê publikacji Iwanowa zob.: Ï.Í. Ñêàòêèí, Èëüÿ
Èâàíîâè÷ Èâàíîâ  âûäàþùèéñÿ áèîëîã, Âåñòíèê æèâîòíîâîäñòâà 1948, t. 4.
12 Zob. m.in. Ê-èé, Ïî ïîâîäó èñêóññòâåííîãî îïëîäîòâîðåíèÿ, Âåòåðèíàðíàÿ æèçíü 1912,
s. 676677 P. Áëàãîâ, Îïûòû èñêóññòâåííîãî îïëîäîòâîðåíèÿ ëîøàäåé â Ìàðèóïîëüñêîì óåçäå
âåñíîþ 1912 ãîäà, Âåòåðèíàðíîå îáîçðåíèå 1912, s. 784788; C. Êîâàëåâñêèé, Îá èñêóññòâåííîì
îïëîäîòâîðåíèè, Âåòåðèíàðíàÿ æèçíü 1913, s. 119121; Â.À. Ùåêèí, Íåñêîëüêî ñëîâ îá èñêóññòâåííîì îïëîäîòâîðåíèè (äèñêóññèîííî), Êîííîçàâîäñòâî è êîíåâîäñòâî z 26 padziernika
1922, s. 1. O zagro¿eniach wynikaj¹cych z zastosowania nienaturalnej inseminacji w póniejszych publikacjach pisali m.in. F.H.A. Marshall I J. Hammond, Fertility and animal-breeding,
Ministry of Agriculture and Fisheries (London) 1937, nr 39, s. 20; K. Rossiianov, Beyond
species: Ilya Ivanov and his experiments on cross-breeding humans with anthropoid apes,
Science in Context 2002, t. 15, s. 277316. O atmosferze wokó³ badañ Iwanowa pisa³ tak¿e
jego m³odszy kolega, uczony, znany embriolog M.M. Zawadowski  zob. Ì.Ì. Çàâàäîâñêèé,
Ñòðàíèöû æèçíè. Èñòîðèÿ îäíîãî èññëåäîâàíèÿ, Ìîñêâà 1991, s. 6970.
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jednak od tego w 1909 r. zdo³a³ zorganizowaæ w³asne laboratorium (Wydzia³
Fizjologiczny Laboratorium Weterynarii przy Urzêdzie Weterynarii Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych). W³anie weterynarze, a nie specjalici w dziedzinie zootechniki stali siê prekursorami opracowanej metody, któr¹ wkrótce
mo¿na by³o stosowaæ w warunkach nielaboratoryjnych. Sukces i upowszechnienie metody Iwanowa wi¹za³y siê z faktem, ¿e jej nauczanie przekszta³cono
w system kursów dokszta³caj¹cych, poza tym Zarz¹d G³ówny pañstwowej
hodowli koni  zainteresowany polepszeniem jakoci koni kawaleryjskich
 sfinansowa³ zakup niezbêdnego instrumentarium13.
Zorganizowanie w³asnego laboratorium by³o mo¿liwe dziêki wsparciu
najwa¿niejszych w tym czasie radzieckich uczonych: Iwana Paw³owa, W³adimira Szymkiewicza (18581923)14, a tak¿e Wiaczes³awa Zalenskiego
(18751923)15. Istotne, ¿e W. Nagorski  jeden z czo³owych rosyjskich weterynarzy  pozostawa³ w dobrych stosunkach z ówczesnym ministrem spraw
wewnêtrznych i przewodnicz¹cym rady Ministrów Piotrem Sto³ypinem
(18621911)16, a to u³atwia³o pozyskiwanie niezbêdnych rodków finansowych17.
Prace badawcze zahamowa³ rok 1914, gdy¿ wielu specjalistów weterynarzy zosta³o zmobilizowanych18. Po przeniesieniu Centralnego Laboratorium
w 1918 r. do Moskwy Iwanow z niejasnych przyczyn zosta³ zmuszony pozostawiæ stworzony przez niego Wydzia³ Fizjologiczny i od zera, w warunkach
totalnego chaosu, tworzyæ nowe laboratorium  Centraln¹ Stacjê Badawcz¹
Rozrodu Zwierz¹t Domowych przy Narodowym Komitecie Rolnictwa. Warto
przypomnieæ, ¿e w tym okresie nauka i technika zajmowa³y znacz¹ce miejsce
w planach bolszewików. W 1921 r. sowiecki rz¹d zacz¹³ wysy³aæ lojalnych
uczonych za granicê, np. prof. Iwanowowi powierzono zakup niezbêdnych
13 Na temat zakupu instrumentarium do badañ i zabiegów inseminacji zob.: C. Êîâàëåâñêèé,
Îá èñêóññòâåííîì îïëîäîòâîðåíèè, Âåòåðèíàðíàÿ æèçíü 1913, s. 119121.
14 W³adimir Michaj³owicz Szymkiewicz  rosyjski zoolog, profesor Uniwersytetu Petersburskiego, akademik Rosyjskiej Akademii Nauk (1920). Teoretyk teorii ewolucji.
15 Wiaczes³aw Rafai³owicz Zalenski  rosyjski botanik-fizjolog, profesor (od 1916) i rektor
(1918) Instytutu Rolnictwa w Saratowie. Autor podrêczników do anatomii i fizjologii rolin;
Kierownik Pracowni Botaniki U¿ytkowej w Stacji Rolniczej w Saratowie; kierownik Laboratorium Zoologicznego Akademii Nauk (obj¹³ funkcjê po mierci Kowalewskiego). Jako jeden
z pierwszych zajmowa³ siê badaniami ekologicznej fizjologii rolin.
16 Piotr Arkadiewicz Sto³ypin  rosyjski dzia³acz polityczny, m.in. gubernator w Saratowie, minister spraw wewnêtrznych, premier. W historii utrwali³ siê jako reformator, cz³owiek,
który st³umi³ rewolucjê 19051907. Prze¿y³ 11 zamachów, które organizowano na jego ¿ycie.
17 Zob. È.È. Èâàíîâ, Êðàòêèé îò÷åò...; listy Iwanowa (ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð. 519,
520, 522, 524); korespondencja Nagorskiego i Paw³owa, zob. Ïåðåïèñêà È.Ï. Ïàâëîâà, påä.-ñîñò.
Í.Ì. Ãóðååâà, Å.Ñ. Êóëÿáêî, Ë.Â. Ìåðêóëîâ, Ëåíèíãðàä 1970, s. 8485; ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Ä. 374;
O. Elina, Planting seeds for the revolution: The rise of Russian agricultural science, 18601920,
Science in Context 2002, t. 15, s. 209237.
18 Zob. korespondencjê Iwanowa i N.J. Kuzniecowa: Èâàíîâ  Í. ß. Êóçíåöîâó (1928), Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé ôèëèàë Àðõèâà ÐÀÍ (ÏÔÀ ÐÀÍ), Ô. 793 (Í. ß. Êóçíåöîâ), Îï. 2, Åä. õð. 274, Ë. 21.
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narzêdzi do sztucznego zap³odnienia19. Podczas podró¿y zagranicznej w 1922 r.
po blisko dziesiêcioletniej przerwie odwiedzi³ Niemcy i Francjê, w tym Instytut Pasteura w Pary¿u.
Iwanow wszed³ do historii nauki jako pionier masowego zastosowania
sztucznego zap³odnienia zwierz¹t domowych, a jego metoda by³a szeroko
stosowana w Rosji ju¿ przed I wojn¹ wiatow¹, tj. 25-30 lat wczeniej ni¿
w krajach Europy i Ameryki20. Prace Iwanowa w dziedzinie fizjologii i biologii sztucznego zap³odnienia naczelnych by³y w tamtych czasach sensacyjne.
Dlatego uczeni z Niemiec, Australii, Japonii i Ameryki specjalnie przyje¿d¿ali do Rosji, aby zapoznaæ siê z metodami radzieckiego uczonego.
Co sta³o siê zasadniczym impulsem do wyprowadzenia zacofanej carskiej Rosji na pozycjê wiatowego lidera? Zasadniczy z pewnoci¹ pozostawa³
fakt, i¿ zaskakuj¹ce idee Iwanowa znalaz³y wsparcie u patronów: carskich
biurokratów przed rewolucj¹ i bolszewików po rewolucji w³anie dziêki poczuciu zacofania i chêci, bez wzglêdu na cenê, dogonienia krajów rozwiniêtych. Jak siê wkrótce okaza³o, badania na zwierzêtach by³y jedynie do tego
wstêpem. Profesor Iwanow przymierza³ siê do eksperymentów z udzia³em
cz³owieka, którego chcia³ skrzy¿owaæ z przedstawicielem gatunku naczelnych. Jednak¿e w³aciciel rezerwatu Askania-Nowa  baron Eduard
von Falz-Fein i mecenas Instytutu Medycyny Eksperymentalnej  hrabia
A.P. Oldenburski, ludzie znani i majêtni, chocia¿ interesowali siê pracami
profesora, odmówili finansowania mia³ego eksperymentu. Dra¿liwe zagadnienie ocenzurowano tak¿e w przygotowanej w tym czasie rozprawie naukowej
(monografia pt. Sztuczne zap³odnienie u ssaków ). Dopiero w 1910 r. na Miêdzynarodowym Kongresie Zoologów w Graz (Austria) Iwanow wyst¹pi³ z wyk³adem, w którym oficjalnie wskaza³ na mo¿liwoci otrzymania hybrydy cz³owieka i ma³py. Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e Iwanow nie by³ osamotniony
w swojej wizji. Grupa radzieckich uczonych, którzy go wspierali lub przynajmniej nie odrzucali jego badañ naukowych, by³a doæ reprezentatywna. Znalaz³y
siê wród nich takie s³awy, jak: Iwan Paw³ow, Niko³aj Wawi³ow (18871943)21,
19 Na temat dewiz przyznanych w zwi¹zku z podró¿¹ zagraniczn¹ Iwanowa przez Narodowy Komitet Ziemski zob. Protokó³ nr 244 z dnia 24 sierpnia 1921 r., ÃÀÐÔ, Ô. Ð-130 (ÑÍÊ
ÐÑÔÑÐ), Îï. 5, Åä. õð. 429, Ë. 6. Zob. tak¿e sprawozdanie z wyjazdu s³u¿bowego Iwanowa z 1922 r.,
ÖÃÀÌÎ, Ô.837, Îï. 1, Åä. õð. 927.
20 Por. The Artificial Insemination of Farm Animals, pod red. E. Perryego, New Brunswick 1955, s. 58; C.E. Folsome, The status of artificial insemination: a critical review, American Journal of Obstetrics and Gynecology 1943, t. 45, s. 915927.
21 Niko³aj Wawi³ow  rosyjski biolog, genetyk (brat fizyka Siergieja Wawi³owa), cz³onek
Akademii Nauk ZSRR (1923), akademik (1928). Laureat Nagrody Leninowskiej z 1926 r.,
w latach 19331940 kierowa³ Instytutem Genetyki ZSRR. Jego sprzeciw wobec antydarwinowskiej i antygenetycznej teorii £ysenki doprowadzi³ do tego, ¿e 6 sierpnia 1940 r. zosta³ aresztowany i 6 lipca 1941 r. skazany na mieræ pod zarzutem udzia³u w szpiegowskiej organizacji
i zwalczania ³ysenkizmu. Wyrok zamieniono na 20 lat ³agru, z tym ¿e skierowano go nie do
³agru, a do wiêzienia w Saratowie. W wyniku wyczerpania warunkami ledztwa i uwiêzienia
wkrótce zmar³.
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W³adimir Wiernadski (18631945)22. Profesorowie podkrelali wagê badañ
z punktu widzenia ideologii (nadchodzi³ rok 1924) oraz mo¿liwoci ich wykorzystania w celach antyreligijnej propagandy. Za granic¹ swoje poparcie wyrazili przede wszystkim uczeni francuscy: bakteriolog Pierre Paul Émile
Roux, mikrobiolog Albert Calmette, weterynarz Camille Gubin, fizyk Paul
Langevin. Iwanow otrzyma³ tak¿e konkretne wsparcie Francji, a konkretnie
Instytutu Pasteura, który gotów by³ udostêpniæ dla dowiadczeñ zwierzêta,
a tak¿e pomieszczenia laboratoryjne specjalnej stacji badawczej w Afryce.

S³uchacze Uniwersytetu Robotniczego podczas wycieczki
do Pañstwowego Muzeum Darwinowskiego w Moskwie (lata 20. XX w.)

Poparcie naukowców zagranicznych wydaje siê oczywiste. Wszak na pocz¹tku XX w. zagadnienie hybrydyzacji cz³owieka i ma³py zaczê³o przyci¹gaæ
uwagê wielu biologów. W tym samym czasie w Belgii, Francji, Niemczech
i USA rodzi³y siê podobne idee, w których naturalnie nawi¹zywano do wypowiedzi Darwina z 1871 r. na temat pochodzenia cz³owieka oraz ewolucjonisty
Ernsta Haeckela23. Zastosowanie skrzy¿owania cz³owieka z cz³ekokszta³tnymi ma³pami w 1908 r. zaproponowa³ holenderski naturalista Bernelot Moens,
przy czym w odró¿nieniu od swoich poprzedników postanowi³ zreferowaæ
22 W³adimir Iwanowicz Wiernadski  rosyjski badacz, myliciel i dzia³acz spo³eczny,
w latach 18981911 profesor Uniwersytetu Moskiewskiego (odszed³ z uczelni na znak protestu
przeciwko szykanowaniu studentów), akademik Rosyjskiej Akademii Nauk (1917) i Petersburskiej Akademii Nauk (1925), pierwszy przewodnicz¹cy Akademii Nauk Ukrainy (1919), laureat
Odznaczenia Pañstwowego ZSRR (1943). By³ prekursorem wspó³czesnej nauki o Ziemi  geochemii, biochemii, radiogeologii, hydrogeologii i in., a w centrum jego badañ naukowych pozostawa³a nauka o biosferze i jej ewolucji.
23 Zob. P.J. Bowler, Theories of human evolution: A century of debate, 18441944, London
1986.
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kwestiê w bardziej przystêpnej formie. Opracowana przez niego broszura pod
pretensjonalnym tytu³em Prawda. Badania eksperymentalne o pochodzeniu
cz³owieka by³a przeznaczona nie tyle do uczonych, co do szerokiej opinii
publicznej24. Autor chcia³ wywo³aæ powszechne zainteresowanie w celu zebrania rodków finansowych na planowan¹ ekspedycjê do Francuskiego Konga, gdzie planowa³ przeprowadzanie eksperymentów z zap³odnieniem szympansów i goryli ludzk¹ sperm¹. Podobne publikacje w latach 30. pojawia³y
siê tak¿e w USA25.
Zatem przypadek Iwanowa to nie rezultat jakiego szczególnego bolszewickiego cynizmu (chocia¿ to tak¿e mia³o miejsce). Z t¹ wszak¿e ró¿nic¹, ¿e
w ZSRR postanowiono idee te wdro¿yæ w ¿ycie. W 1926 r. w Moskwie powstaje Instytut Transplantacji Krwi, gdzie zabiegi wykonywane przez Aleksandra
Bogdanowicza na oczach licznej publiki przeradzaj¹ siê w swoiste spektakle.
Warto w tym kontekcie przypomnieæ ówczesn¹ medyczn¹ sensacjê: operacje
francuskiego chirurga (rosyjskiego pochodzenia) Siergieja Woronowa (1866
1951), który odm³adza³ podstarza³ych pacjentów, dokonuj¹c chirurgicznego przeszczepu tkanki j¹der ma³py do j¹der mê¿czyzny26. W 1925 r. w samej
Moskwie przeprowadzono 14 takich operacji, a na ca³ym wiecie oko³o kilku
tysiêcy27. Zagadnienia etyki wobec spektakularnoci odkryæ w zakresie medycyny odchodzi³y wówczas na dalszy plan. W. Wiersajew w Notatkach lekarza (Çàïèñêè âðà÷à, 1900) z irytacj¹ podkrela³, ¿e tylko jedna sporód rosyjskich gazet medycznych os¹dzi³a lekarzy, którzy w celach naukowych
wszczepiali zdrowym ludziom ki³ê lub grulicê (dowiadczenia t³umaczono
24 O zainteresowaniu hybrydami poza sfer¹ nauki, przede wszystkim w literaturze
XVIIIXIX w., zob.: R. Morris, D. Morris, Men and Apes, London 1966, s. 5482. Por. tak¿e
powieci, które pojawi³y siê w XX w.: Vercors [J. Bruller], Les animaux dénaturés, Paris 1952;
M. Crichton, Congo, London 1980; P. Hong, The woman and the ape, t³um. B. Haveland,
Toronto 1997.
25 Zob. H.M.B. Moens, Truth: Experimental researches about the descent of man, London
1908; P.G. Mahoudeau, Lorigine de lhomme au point de vue expérimental, Revue de lEcole
danthropologie 1909, s. 149155; Ernst Haeckel over Bastaardering, Vakblad voor Biologen
1960, nr 7, s. 132; korespondencja Haeckela znajdujaca siê w archiwum Ernst Haeckel Haus,
Universität Jena; P. de Rooy, In search of perfection: The creation of missing link, [w:] Ape, man,
apeman: Ñhanging views since 1600, pod red. R. Corbeya, B. Theunissena, Leiden 1995,
s. 195207; D. Haraway, Primate visions: Gender, race, and nature in the world of modern
science, London 1989, s. 72; C.J. Hardin, G. Liebherr, O. Fairchild, Artificial insemination in
chimpanzees, International Zoo Yearbook 1975, t. 15, s. 132134; D.E. Martin, Ch.E. Graham,
K.G. Gould, Successful artificial insemination in the chimpanzee, Symposia of the Zoological
Society of London 1978, t. 43, s. 249260.
26 B³êdnoæ za³o¿eñ w badaniach Woronowa by³a oczywista ju¿ w latach 30. Szerzej na ten
temat zob.: D. Hamilton, The monkey gland affair, Londyn 1986; R. Oriol, Serge Voronoff,
Xenotransplantation 2001, nr 8 (2), s. 149150.
27 Na temat operacji odm³adzaj¹cych w ZSRR zob.: Îìîëîæåíèå. Ñáîðíèê ñòàòåé, ïîä påä.
Í.Ê. Êîëüöîâà, Ìîñêâà 1923; Îìîëîæåíèå: Âòîðîé ñáîðíèê ñòàòåé, ïîä ðåä. Í.Ê. Êîëüöîâ, Ìîñêâà
1924; Ì.Á. Ìèðñêèé, Èñòîðèÿ îòå÷åñòâåííîé òðàíñïëàíòîëîãèè, Ìîñêâà 1985. Czasopismo Ogoniok (Îãîíåê) opublikowa³o dziennik jednego z mê¿czyzn, którzy zdecydowali siê na tego typu
zabiegi Woronowa.
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koniecznoci¹ dog³êbnego zbadania choroby oraz wynalezienia nowych lekarstw). W radzieckiej nauce powszechnie stosowano zasadê: jeli nie wolno,
ale ludzkoæ potrzebuje  to troszeczkê mo¿na (åñëè íåëüçÿ, íî äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà
íóæíî,  òî íåìíîæêî ìîæíî)28.
Niem³ody i schorowany Iwanow rozumia³, ¿e jeli chce z wynikami swoich badañ zapisaæ siê w historii medycyny, musi znaleæ jakie wsparcie.
W 1922 r. zwróci³ siê z prob¹ o pomoc do naukowców z zagranicy, w tym do
dawnego znajomego, amerykañskiego biologa  R. Pearla29. Po up³ywie
dwóch lat projekt zgadza siê wesprzeæ Instytut Pasteura. W licie z 12 czerwca 1924 r. dyrektor Instytutu Pierre Paul Émile Roux, a tak¿e jego zastêpca
Albert Calmett okrelaj¹ dowiadczenia jako mo¿liwe i oczekiwane. Rok
póniej Calmett wesprze eksperymenty w jeszcze bardziej energiczny sposób,
pisz¹c o ich wiatowym znaczeniu30. Brakuje jedynie rodków finansowych.
Z wyliczeñ profesora Iwanowa wynika³o, ¿e roczne badania zabezpieczy³aby
kwota 15 tys. dolarów (co w tym czasie stanowi³o równowartoæ 30 tys.
rubli). 17 wrzenia 1924 r. Iwanow zwraca siê o pomoc do Anatolia £unaczarskiego31 i Aleksandra Curupy32, argumentuj¹c, ¿e jego badania le¿¹ w interesie nauki rosyjskiej i propagandy wród mas wiatopogl¹du przyrodniczo-historycznego33. Do proby do³¹cza pisma polecaj¹ce francuskich uczonych
oraz Nowikowa, którego zdaniem dowiadczenia bêd¹ mog³y byæ wykorzystane w walce z idealizmem i witalizmem, a tak¿e w propagandzie naukowo-materialistycznej (antyreligijnej)34.
28

Eksperymenty medyczne oraz odkrycie w dziedzinie biologii i medycyny to motyw wielu
rosyjskich powieci lat 20. i 30. XX w. Zob. m.in. Psie serce (Ñîáà÷üå ñåðäöå) Michai³a Bu³hakowa, Cz³owiek-ryba (×åëîâåê-àìôèáèÿ) Aleksandra Bielajewa, artyku³y Maksyma Gorkiego.
29 Zob. Èâàíîâ  Ð. Ïåðëó, 21.04.1922, American Philosophical Society Library. R. Pearl
Papers.
30 Zob. À.Ì. Áåçðåäêà  Ë.À. Òàðàñåâè÷ó, 12.07.1924, Àðõèâ ÐÀÍ (ÀÐÀÍ), Ô. 1538 (Òàðàñåâè÷),
Îï. 4, Åä. õð. 51; Ý. Ðó è À. Êàëüìåòò  Èâàíîâó, 12.06.1924, À. Êàëüìåòò  Èâàíîâó, 9.04.1925,
ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. Õð. 429, Ë. 35; Â.È. Âåðíàäñêèé, Äíåâíèêè. Ìàðò 1921  àâãóñò 1925,
Ìîñêâà 1998, s. 141.
31 Anatolij Wasiljewicz £unaczarski (18751933)  radziecki filozof, teoretyk kultury i publicysta. Urodzi³ siê w rodzinie inteligenckiej, ukoñczy³ szko³ê redni¹ w Kijowie, nastêpnie
wyjecha³ do Zurychu na studia, odby³ tak¿e podró¿e do W³och i Francji. W latach 19171929
by³ ludowym komisarzem owiaty w rz¹dzie bolszewickim, rzecznikiem oraz propagatorem
organizowania pañstwowej opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹, zast¹pienia rodziny przez organizacje spo³eczne. W 1930 r. zosta³ cz³onkiem Akademii Nauk ZSRR, a 1933 r. ministrem pe³nomocnym ZSRR; zmar³ w drodze na tê placówkê.
32 Aleksander Curupa (18701928)  radziecki dzia³acz pañstwowy i partyjny. Cz³onek
Centralnego Komitetu Wydawniczego ZSRR (14 kadencja), cz³onek KC WKP(b) (19231928),
inicjator wprowadzenia w kraju dyktatury aprowizacyjnej (wprowadzona na mocy dekretu z 13
maja 1918 r.), jeden z organizatorów oddzia³ów aprowizacyjnych.
33 È.È. Èâàíîâ, Äîêëàäíàÿ çàïèñêà íàðîäíîìó êîìèññàðó ïðîñâåùåíèÿ À.Â. Ëóíà÷àðñêîìó,
17 .09.1924, Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÃÀÐÔ), Ô. À-2306 (Íàðêîìïðîñ), Îï. 69,
Åä. õð. 131, Ë. 211.
34 Íîâèêîâ Ñ.Í.  À.Â. Ëóíà÷àðñêîìó, 18.09.1924, ibidem, Ë. 23.
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Iwanow mia³ tak¿e swoich (nielicznych wprawdzie!) oponentów, którzy
wyra¿ali w¹tpliwoci co do mo¿liwych sukcesów tych dowiadczeñ. Nale¿a³
do nich m.in. profesor Iwancow, konsultant naukowy Centralnej Nauki
RSFSR. Kosztorys zaproponowany przez Iwanowa, a konkretnie kwota wydzielona na op³acenie osób uczestnicz¹cych w eksperymencie, wydawa³a siê
niewystarczaj¹ca. Poza tym istnia³o ryzyko, ¿e dowiadczenia mog³y siê przeci¹gn¹æ na lata. Wszak ró¿nica miêdzy d³ugoci¹ ci¹¿y u cz³owieka i ma³py
wynosi 280 dni, a w celu okrelenia stopnia biologicznego pokrewieñstwa konieczne jest nie tylko wyhodowanie hybryd, ale i otrzymanie od nich nowego
pokolenia. W oficjalnej notatce, któr¹ skierowano do Narodowego Komitetu
Owiaty, podkrelano: z propozycji profesora Iwanowa trzeba zrezygnowaæ,
uwzglêdniaj¹c materialne mo¿liwoci RSFSR i ma³e prawdopodobieñstwo sukcesów planowanych dowiadczeñ. Poza tym przy obecnej koniunkturze politycznej Centralna Nauka negatywnie odnosi siê do samej istoty dowiadczeñ
sztucznego krzy¿owania cz³owieka z ma³p¹, jako ¿e te dowiadczenia mog¹
wywo³aæ ca³kowicie odwrotny efekt ze strony szerokich mas35. Negatywn¹
opiniê wyrazi³ te¿ stary cz³onek partii F.N. Pietroñ, w rezultacie czego odmówiono finansowego wsparcia badañ Iwanowa.
W 1925 r. plan Iwanowa decyduje siê wesprzeæ Niko³aj Gorbunow (1892
1938), z wykszta³cenia chemik-technolog kieruj¹cy Radzieckim Komitetem
Narodowym (Ñîâíàðêîì) i jeden z aktywnych organizatorów radzieckiej nauki w latach 20. Gorbunow przez kolejne piêæ lat niestrudzenie bêdzie stara³
siê pomagaæ Iwanowowi. Jego kontakty partyjne i rz¹dowe (sekretarz przewodnicz¹cego RKN  W³odzimierza Lenina w latach 19171920) oraz zajmowane stanowisko dawa³y w tym wzglêdzie dodatkowe mo¿liwoci. Korzystaj¹c ze swoich uprawnieñ, 21 wrzenia 1925 r. Gorbunow w³¹czy³ omówienie
projektu Iwanowa do porz¹dku posiedzenia Komisji Finansowej RKN i podj¹³ decyzjê o asygnowaniu ze rodków komitetu 10 tys. dolarów na rzecz
Akademii Nauk. rodki te mo¿na by³o wykorzystaæ jedynie na finansowanie
ekspedycji Iwanowa do Afryki, za zgodê samej akademii planowano uzyskaæ
w terminie póniejszym. Kilka dni póniej decyzja zosta³a zatwierdzona
przez cz³onka Biura Politycznego, zastêpcê przewodnicz¹cego KRN i przewodnicz¹cego Rady Pracy i Obrony L.B. Kamieniewa, który 25 wrzenia
poinformowa³ o tym na posiedzeniu Rady36.
Co przyci¹ga³o uwagê Gorbunowa? Mo¿liwoci wykorzystania tych dowiadczeñ w charakterze broni propagandy antyreligijnej wród zacofanych
35 Í.À. Èâàíöîâ, Çàêëþ÷åíèå ïî âîïðîñó îá îòïóñêå ñðåäñòâ ïðîô. Èâàíîâó íà ïðîèçâîäñòâî
îïûòîâ ïî ïîëó÷åíèþ ïîìåñåé ìåæäó ÷åëîâåêîì è âûñøèìè îáåçüÿíàìè, ÃÀÐÔ, Ô. À-2306, Îï. 69, Åä.
õð. 131, Ë. 1315; ðåçîëþöèÿ Ô. Í. Ïåòðîâà, ibidem, Ë. 13; Äîêëàäíàÿ çàïèñêà Ãëàâíàóêè, ibidem,
Ë. 12.
36 Zob. Ñåêðåòíîå ïðèëîæåíèå ê ïðîòîêîëó ¹ 219 (ÑÒÎ) çàñåäàíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíî-ôèíàíñîâîé êîìèññèè, 21.09.1925, ÃÀÐÔ, Ô. Ð-5446 (ÑÍÊ), Îï. 72 (äîêóìåíòû Ë. Á. Êàìåíåâà), Åä. õð. 216,
Ë. 47; Ñåêðåòíûå ïðîòîêîëû Ñîâåòà òðóäà è îáîðîíû. Çàñåäàíèå îò 25.09.1925. Ïðîòîêîë ¹ 184-ñ,
ibidem, Åä. õð. 195, Ë. 216.
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mas czy te¿ wa¿koæ z punktu widzenia nauki? Niestety, nie dysponujemy
korespondencj¹ Gorgonowa i Iwanowa ani stenogramami z posiedzeñ Rady.
Z zachowanych materia³ów archiwalnych nie wynika, ¿e ewentualne hybrydy mia³yby byæ przeznaczone do jaki tajnych celów, tym bardziej ¿e kilka
publikacji o dowiadczeniach Iwanowa zmieci³a ju¿ radziecka prasa. Gorbunow otwarcie mówi o nich podczas rozmów dotycz¹cych wspó³pracy kulturalnej i naukowej pomiêdzy Francj¹ a ZSRR, które w padzierniku 1915 r.
prowadzi w Pary¿u z francuskimi uczonymi, w tym z Paulem Langevinem37.
Ponadto Iwanow og³asza swoje zamierzenia podczas wyk³adów, m.in.
30 wrzenia 1925 r. w Akademii Nauki w Leningradzie na zaproszenie sekretarza akademii S.F. Oldenburga38.
Jednak Akademia Nauk nie zamierza³a nara¿aæ swojej reputacji ani braæ
na siebie pe³nej odpowiedzialnoci wobec ryzyka skandalu i negatywnej reakcji obywateli. Dlatego w oficjalnym upowa¿nieniu wydanym przez akademiê,
podaj¹c cel podró¿y, ograniczono siê do hybrydyzacji antropoidalnych ma³p,
chocia¿ podczas wyst¹pienia w akademii Iwanow otwarcie mówi³ o dowiadczeniach z udzia³em cz³owieka. O takim zakresie eksperymentów by³a mowa
tak¿e w przedstawionych przez niego dwóch listach polecaj¹cych39. Natomiast nikt z akademików, nawet N. Iwancow, który negatywnie odniós³ siê
do mo¿liwoci tych dowiadczeñ, nie podejmowa³ kwestii moralnych40.
W 1926 r. radzieckie gazety, w tym tak¿e Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà poinformowa³y czytelników o planowanej ekspedycji Iwanowa. Bezporednio do profesora zaczê³y lawinowo nap³ywaæ listy od osób, które gotowe by³y wzi¹æ udzia³
w ekspedycji (w wiêkszoci nieodp³atnie). Wród nich byli nie tylko lekarze
i pracownicy naukowi, ale tak¿e proci ludzie, ch³opi. Jednak gdy w lutym
1926 r. Iwanow wyrusza do Francuskiej Gwinei (obecnie Republika Gwinei),
37 O Gorbunowie i jego roli jako patrona badañ naukowych Iwanowa zob.: Íèêîëàé
Ïåòðîâè÷ Ãîðáóíîâ: Âîñïîìèíàíèÿ, ñòàòüè, äîêóìåíòû, cîñò. À.Í. Ãîðáóíîâ, Ã.À. Ñàâèíà,
À.Ï. Òðîøèíà, Ìîñêâà 1986, s. 541; À.À. Ïàðõîìåíêî, Àêàäåìèê Í.Ï.Ãîðáóíîâ, [w:] Ðåïðåññèðîâàííàÿ
íàóêà, Ëåíèíãðàä 1991, s. 408423; Ê.Î. Ðîññèÿíîâ, Í.Ï. Ãîðáóíîâ è îðãàíèçàöèÿ ñîâåòñêîé íàóêè
(Èíòåðâüþ Ê.Î. Ðîññèÿíîâà ñ À. Í. Ãîðáóíîâûì), ÂÈÅÒ 2004, nr 3, s. 89102; Ãîðáóíîâ Í.Ï.  È.È.
Ìèðîøíèêîâó, 9.10.1925, ÃÀÐÔ, Ô. Ð-5446, Îï. 37, Åä. õð. 62, Ë. 12.
38 Zob. È.È. Èâàíîâ, Â Ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîå îòäåëåíèå Âñåñîþçíîé Àêàäåìèè íàóê,
30.09.1925, ÏÔÀ ÐÀÍ, Ô. 1, Îï. 2, Åä. õð. 22 (Ïðèëîæåíèÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê ¹ XIII. 30.09.1925 ã.), Ë. 5152l Ïðîòîêîë XIII çàñåäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ôèçèêîìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê. 30.09.1925, ÏÔÀ ÐÀÍ, Ô. 1, Îï. 1à, Åä. õð, 174, Ë. 91.
39 Zob. Korespondencja, ÏÔÀ ÐÀÍ, Ô. 1, Îï. 2 (1925), Åä. õð. 22, Ë. 4950; Óäîñòîâåðåíèå ÀÍ
ÑÑÑÐ Èâàíîâó È. È. î êîìàíäèðîâêå â Àôðèêó. 30.01.1926, nr 93; kopia potwierdzona za zgodnoæ
z orygina³em, ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð. 968.
40 Zob. Âàâèëîâ Í.È.  È.È. Èâàíîâó, 27.01.1926, ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð. 342. Publikacja: Í.È. Âàâèëîâ. Èç ýïèñòîëÿðíîãî íàñëåäèÿ, 19111928, [w:] Íàó÷íîå íàñëåäñòâî, Ìîñêâà 1980,
t. 5, s. 251252; Ã.À. Êîæåâíèêîâ, Î íåîáõîäèìîñòè óñòðîéñòâà öåíòðàëüíîãî îáåçüÿííèêà,
15.09.1925 (Êîïèÿ), Àðõèâ Íàöèîíàëüíîãî ÍÈÈ îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ (dawny ÍÈÈ èì.
Í. À. Ñåìàøêî), Ô. 28 (Â.Ä. Øåðâèíñêèé), Îï. 12, Åä. õð. 1, Ë. 9394. Orygina³ listu Ko¿ewnikowa
znajduje siê w Archiwum Instytutu Eksperymentalnej Patologii i Terapii w Suchumi, zob.
Ý.Ï. Ôðèäìàí, Èñòîðèÿ Ñóõóìñêîãî ïèòîìíèêà îáåçüÿí â àñïåêòå ðàçâèòèÿ ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé íà ïðèìàòàõ. Äèññ. íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíä. áèîë. íàóê, Ñóõóìè 1967, s. 1.
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wszyscy ochotnicy pozostaj¹ w swoich domach. W Pary¿u do³¹czy do niego
jedynie syn, 22-letni student Uniwersytetu Moskiewskiego, w przysz³oci
znany radziecki biochemik, cz³onek korespondencyjny Akademii Nauk Medycznych ZSRR. Celem ekspedycji Iwanowa by³o stworzenie hybrydy cz³owieka i ma³py cz³ekokszta³tnej (szympansa lub goryla). Zamiar by³ nastêpuj¹cy: pojmaæ samicê szympansa i sztucznie zap³oniæ j¹ ludzk¹ sperm¹.
14 listopada 1926 r. Iwanow z synem przybywaj¹ do Konakry41, a nastêpnie jad¹ do miasteczka Kindia w zachodniej Gwinei. Miejsce to udostêpni³ im Instytut Pasteura. By³a to placówka zajmuj¹ca siê hodowl¹ naczelnych, gdzie ju¿ wczeniej prowadzono badania nad sztucznym zap³odnieniem
zwierz¹t oraz eksperymenty nad komórkami zwierzêcymi. Poniewa¿ jednak
nie by³o tam dojrza³ych p³ciowo samic (okolicznoæ absolutnie nie brana
wczeniej pod uwagê), a tak¿e z powodu zbli¿aj¹cej siê pory deszczowej
Iwanow zosta³ zmuszony do wyjazdu 21 kwietnia z Afryki do Pary¿a, gdzie
przebywa³ do listopada, pracuj¹c w ró¿nych laboratoriach. Nastêpnie otrzyma³ zgodê na przeprowadzenie badañ w Konakry. W celu schwytania szympansów 30 grudnia ekspedycja uda³a siê do miejscowoci po³o¿onej w terenie
górzystym Fouta-Djalon (w jêz. fulbe Fuuta Jaloo). 18 stycznia 1927 r. po
powrocie do Camayenne Iwanow mia³ do dyspozycji trzy doros³e szympansy.
Du¿ego wsparcia udzieli³ radzieckiemu uczonemu gubernator Gwinei,
który pomóg³ mu zagospodarowaæ siê w Botanicznym Ogrodzie w Camayenne (niedaleko m. Konakry). Rówienik Iwanowa, 56-letni administrator wyranie têskni³ za wykszta³conymi wspó³rozmówcami, dlatego czêsto goci³ go
w swej rezydencji. To w³anie gubernator pomo¿e póniej zakupiæ ma³py do
radzieckiej fermy, a tak¿e zorganizowaæ w przedmieciach Konakry tymczasow¹ hodowlê, w której Iwanow przeprowadzi pierwsze dowiadczenia42.
Zap³odnienie schwytanych ma³p odbywa³o siê pod pretekstem ich leczenia. Samicê usypiano chloroetylenem. Po dwóch-trzech minutach, gdy by³a
nieruchoma, wyci¹gano j¹ z klatki i robiono sztuczne oddychanie. Takie manipulacje silnie oddzia³ywa³y na asystuj¹cych Gwinejczyków, którzy uznawali
zwierzê za martwe i doznawali szoku faktem jej przywracania do ¿ycia.
Przez cewkê samicy wstrzykiwano pó³tora centymetra szeciennego spermy.
Jak wynika z notatek, 28 lutego 1927 r. dowiadczenia by³y przeprowadzone
41 Konakry (fr. Conakry)  miasto w zachodniej czêci Gwinei nad Oceanem Atlantyckim,
czêciowo po³o¿one na wyspie Tombo, za³o¿one w 1880 r. Pod koniec XIX w. zosta³o stolic¹
protektoratu Rivieres de Sud, a póniej Gwinei Francuskiej. Dynamiczny rozwój miasta nast¹pi³ po II wojnie wiatowej, a szczególnie po uzyskaniu niepodleg³oci w 1958 r. Liczba mieszkañców  ok. 2 mln (2007).
42 Szczegó³owy opis ekspedycji przedstawia dziennik Iwanowa, prowadzony od 16 marca
1926 r. do 22 lipca 1927 r. (ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð. 988). Prowadzone eksperymenty
dokumentuj¹ dwa dzienniki laboratoryjne, prowadzone od 3 czerwca do 12 padziernika 1926 r.
(Åä. õð. 158) oraz od 12 stycznia do 18 lipca 1927 r. (Åä. õð. 987). Zob. tak¿e notatki (bez tytu³u)
o sztucznej inseminacji ma³p (Åä. õð. 1007; ÃÀÐÔ, Ô. 3316; ÖÈÊ ÑÑÑÐ, Îï. 45, Åä. õð. 18, Ë. 61109.)
oraz sprawozdanie Iwanow podró¿y do Afryki (È.È. Èâàíîâ, Îò÷åò ïî êîìàíäèðîâêå â Çàïàäíóþ
Àôðèêó, 22.12.1927, ÃÀÐÔ, Ô. 3316; ÖÈÊ ÑÑÑÐ, Îï. 45, Åä. õð. 18, Ë. 61109).
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na dwóch samicach (Babette i Syvette). Z protoko³ów eksperymentów nie
sposób jednoznacznie wywnioskowaæ, kim by³/byli dawcy nasienia, odnotowywano jedynie jego/ich wiek (nie pokrywaj¹cy siê z wiekiem ani profesora, ani
jego syna)43. Sama operacja odbywa³a siê w ten sposób, ¿e po³owa tu³owia
ma³py pozostawa³a w klatce, a dolna na zewn¹trz. Trzeba by³o siê pieszyæ,
samica mog³a siê obudziæ, a charakter dowiadczeñ nale¿a³o utrzymywaæ
w tajemnicy44. Kolejny zabieg, pod narkoz¹ ogóln¹, zosta³ przeprowadzony
dopiero 25 czerwca na szympansicy Czarna. D³uga przerwa by³a spowodowana epidemi¹ dyzenterii, w wyniku której pad³o wiele zwierz¹t.
W placówce nie by³o wiêcej doros³ych samic, a schwytanie nowych okaza³o siê zadaniem doæ trudnym. Polowania zwykle odbywa³y siê w barbarzyñski sposób. Uzbrojeni w pa³ki i broñ ludzie tropili stado szympansów i krzycz¹c zaganiali je na drzewo. Nastêpnie wokó³ drzewa rozpalano ognisko.
Otumanione, dusz¹ce siê gryz¹cym dymem zwierzêta skaka³y na ziemiê,
wpadaj¹c wprost w p³omienie lub pod ciosy pa³ek myliwych i ginê³y
w mêczarniach. Zwykle do niewoli dostawa³y siê osobniki m³ode, starsze
samce i samice albo zabijano, albo pozwalano im uciec, gdy¿ rozsierdzone
by³y bardzo niebezpieczne. Iwanow sprowadzi³ zatem specjalne sieci z Pary¿a, a za pojmanie ma³py w bardziej humanitarny sposób obieca³ premiê
w wysokoci 1000 franków. Organizowa³ te¿ pokazowe ob³awy, ¿eby nauczyæ
tuziemców obchodziæ siê z sieciami. Jednak nowe metody nie przyjê³y siê
wród miejscowej ludnoci.
W tych okolicznociach Iwanow postanowi³ zast¹piæ szympansice autochtonkami. Lektura dostêpnych róde³ pozwala wnioskowaæ, i¿ u ród³a tej
swoistej medycznej zuchwa³oci le¿a³y przes¹dy rasowe. Wprawdzie profesor
nie by³ doktrynalnym rasist¹, ale dzienniki które prowadzi³, korespondencja
i inne dokumenty archiwalne pozostawiaj¹ wra¿enie ogromnego  przy czym

43 Zob. È.È. Èâàíîâ, Îò÷åò ïî êîìàíäèðîâêå â Çàïàäíóþ Àôðèêó, 22.12.1927, ÃÀÐÔ, Ô. 3316
(ÖÈÊ ÑÑÑÐ), Îï. 45, Åä. õð. 18, Ë. 73; Ëàáîðàòîðíûé äíåâíèê. 12.01  18.07.1927, Ô. 837, Îï. 1,
Åä. õð. 987; Çàïèñè îá èñêóññòâåííîì îñåìåíåíèè îáåçüÿí, ibidem, Åä. õð. 1007. Zob. na ten temat tak¿e:
K. Rossiianov, Beyond species: Ilya Ivanov and his experiments on crossbreeding humans with
anthropoid apes, Science in Context 2002, nr 15, s. 277316. Warto tak¿e wspomnieæ, ¿e
szczegó³y dotycz¹ce ekspedycji Iwanowa pokrywaj¹ siê z danymi opisanymi w ksi¹¿ce Russella
Grigga pt. Króliczy król Rosji (The Rabbit King of Russia, 1940). Wiele opisanych wydarzeñ
opatrzonych jest odsy³aczami do gazet z tego okresu: praca badawcza rozpoczê³a siê w 1925 r.,
uczony otrzyma³ finansowanie w wysokoci 10 tys. dolarów itp. Przy czym w swojej wizji
literackiej korespondent gazety London Times w Rosji i krajach nadba³tyckich w latach 20.
i 30. opisuje karierê radzieckiego urzêdnika, który podró¿uje po Rosji i uczy ludzi, jak rozmna¿aæ króliki w celu rozwi¹zania problemów produkcyjnych.
44 Iwanow obawia³ siê, ¿e miejscowej ludnoci nie spodobaj¹ siê jego badania, dlatego
oficjalnie zajmowa³ siê jedynie obserwacj¹ medyczn¹ i leczeniem ma³p. Korespondent rosyjskiej
gazety emigracyjnej, który w tym czasie znalaz³ siê w Konarze i nie zna³ celu dowiadczeñ,
charakteryzuje Iwanowa jako szacownego staruszka z d³ug¹ siw¹ brod¹, w okularach  typowego rosyjskiego profesora starych dobrych czasów  zob. Â. Têà÷åâ, Ïèñüìà èç Àôðèêè.
Ôðàíöóçñêàÿ Ãâèíåÿ, Ðóññêîå âðåìÿ z 6 lipca 1927.
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sztucznie stworzonego  dystansu miêdzy przedstawicielami rasy bia³ej
i rasy czarnej. Wiele zapisów stanowi wiadectwo lekcewa¿enia i pogardy
wobec Afrykanów. Oto jak Iwanow opisuje pierwsze wra¿enia po spotkaniu
z Murzynami w rêkopisie swojej ksi¹¿ki: Obna¿eni do pasa Murzyni i Murzynki, czasem szkaradni, ale najczêciej na swój sposób ³adni, jak i ca³a
afrykañska przyroda [kursywa  I.A.N.]. I dalej: Murzyni, ogólnie rzecz
mówi¹c, to straszni oszuci i z³odzieje. W wariancie maszynopisu powy¿sza
fraza zosta³a zast¹piona nastêpuj¹cym zdaniem: Murzyni, ogólnie rzecz mówi¹c, to bardzo weso³y i dobroduszny naród. Z kolei w licie do swojego
przyjaciela, leningradzkiego zoologa N.J. Kuzniecowa, Iwanow pisze: Prze¿y³am gor¹c i widok Murzynów i Murzynek doæ znonie45. Tym samym
rasizm, który pocz¹tkowo przypomina³ typow¹ pychê europejskiego podró¿nika, stopniowo zaczyna okrelaæ naukowe wyobra¿enia, a tak¿e tok podejmowanych badañ.
Jednak¿e znalezienie samotnej kobiety, która mog³aby pos³u¿yæ jako
obiekt do badañ okaza³o siê trudne. W miejscowych plemionach praktycznie
nie by³o samotnych kobiet: do zam¹¿pójcia mieszka³y z rodzicami, potem
z mê¿em, a w przypadku jego mierci wdowê do swojego domu zabiera³ jego
brat lub krewny. Natomiast takiej, jak¹ Iwanow spodziewa³ siê ³atwo znaleæ
 porzuconej, g³odnej, z dzieæmi na rêkach, gotowej na wszystko  nie znalaz³. Profesor postanowi³ wiêc przekupiæ miejscowego francuskiego lekarza
i dokonaæ zap³odnienia nasieniem pochodz¹cym od ma³py podczas badania
ginekologicznego. 14 listopada omawia³ tê kwestiê z gubernatorem, który
obieca³ zaanga¿owaæ w tê sprawê doktora Pezé, lecz¹cego miejscow¹ ludnoæ.
Oczywicie mia³o siê to odbyæ bez wiedzy i zgody samych kobiet. 23 listopada Iwanow udaje siê do szpitala w celu ustalenia dok³adnej daty rozpoczêcia
eksperymentu, jednak nieoczekiwanie dowiaduje siê, ¿e gubernator Poiret
kategorycznie zakaza³ prowadzenia dowiadczeñ bez jego zgody, a sam wyjecha³ do Dakaru, gdzie mia³ rozmawiaæ na ten temat z generalnym gubernatorem i z Lacenetem odpowiedzialnym za bezpieczeñstwo sanitarne kolonii w Afryce Zachodniej. Gubernator mia³ powróciæ za dwa tygodnie, a do
tego czasu nale¿a³o czekaæ. Poza szpitalem nie zakazywano Iwanowowi
prowadziæ badañ, ale wiadomo, ¿e w innych warunkach niemo¿liwe by³oby
zachowanie sterylnych warunków, co mia³o istotny wp³yw na rezultaty eksperymentów46.
W imiê szlachetnego celu Iwanow postanawia sam podj¹æ decyzjê. Rozwa¿a mo¿liwoæ przeprowadzenia badañ na Pigmejkach. Wprawdzie jego
45 Zob. È.È. Èâàíîâ, Àôðèêàíñêèå çàìåòêè. Èç âîñïîìèíàíèé ó÷àñòíèêà ýêñïåäèöèè ïðîôåññîðà
È.È. Èâàíîâà, ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð. 990, Ë. 22; È.È. Èâàíîâ, Îò÷åò ïî êîìàíäèðîâêå
â Çàïàäíóþ Àôðèêó, 22.12.1927, ÃÀÐÔ, Ô. 3316 (ÖÈÊ ÑÑÑÐ), Oï. 45, Åä. õð. 18, Ë. 107; Korespondencja:
Èâàíîâ  Í. ß. Êóçíåöîâó [b.d.], ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð. 299; Èâàíîâ  ß.À. Òîáîëêèíó. 23.05.
1927, ibidem, Åä. õð. 1010; Äíåâíèê Èâàíîâà, ibidem, Åä. õð. 988, Ë. 7.
46 Swoje wzburzenie zaistnia³¹ sytuacj¹ oddaje w dziennikach, zob: Äíåâíèê Èâàíîâà,
ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Oï. 1, Åä. õð. 988, Ë. 4650.
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wiedza na temat tych negroidalnych ludów zamieszkuj¹cych Afrykê rodkow¹ jest znikoma, ale nie przeszkadza mu to pisaæ o nich jak o prymitywnej
rasie Murzynów, ¿yj¹cych w lasach i na drzewach. Nie wymaga dodatkowego komentarza fragment oficjalnego sprawozdania z ekspedycji, w którym
Iwanow wyjania, dlaczego nie uda³o siê przeprowadziæ dowiadczeñ: Zamówione w kolonii Gabon szympansy i pigmeje nie by³y dostarczone [kursywa
 I.A.N.]47.
Wprawdzie gubernator nie wyrazi³ zgody na prowadzenie dowiadczeñ
w szpitalu, ale nie zmieni³o to jego ¿yczliwego stosunku do Iwanowa, dlatego
te¿ pomaga mu w zdobyciu ma³p i otrzymaniu licencji na ich wywóz do
Zwi¹zku Radzieckiego. Natomiast odmienne by³o stanowisko Akademii
Nauk. Specjalna komisja pod przewodnictwem A.A. Bia³ynskiego-Birulii
i antropologa profesora S.I. Rudienki zwraca³a uwagê na trudne po³o¿enie
ofiary [kobiety  I.A.N.] takiego eksperymentu w przypadku narodzin dziecka-hybrydy w swoim otoczeniu oraz naderwanie wiary prymitywnych narodów w badaczy. W rezultacie komisja stanowczo rekomendowa³a ograniczyæ dowiadczenia inseminacji samic szympansów i nie popar³a proby
Iwanowa o przyznanie dodatkowych asygnacji, które pozwoli³yby kontynuowaæ dowiadczenia w Afryce, chocia¿ zgodzi³a siê wyd³u¿yæ termin delegacji do 1 sierpnia 1927 r.48
W rezultacie 1 lipca 1927 r. Iwanow wraz z synem zmuszony by³ opuciæ
Afrykê. Na statek udaj¹cy siê do Marsylii za³adowano 13 szympansów
i 2 inne ma³py. Punktem docelowym mia³a byæ suchumska hodowla zorganizowana pod egid¹ Instytutu Eksperymentalnej Endokrynologii. 22 lipca
w Marsylii w wyniku grulicy pad³a szympansica Czarna, nastêpnie Syvette, a jesieni¹ w Suchumi Babette. Przeprowadzona sekcja zw³ok wykaza³a,
¿e w przypadku dwóch samic poddanych wczeniej inseminacji do zap³odnienia nie dosz³o, a co wiêcej ich organy p³ciowe by³y w stanie atrofii. A zatem
eksperymenty da³y negatywne rezultaty. Jednak zdaniem Iwanowa nie wyklucza³o to mo¿liwoci hybrydyzacji  po prostu liczba dowiadczeñ by³a zbyt
ma³a49.
W przyjêtym 13 wrzenia 1927 r. 5-letnim planie perspektywicznym
wród zadañ stoj¹cych przed placówk¹ wymienia siê kontynuowanie przez
prof. Iwanowa prac nad hybrydyzacj¹50. Pe³nomocnictwa udzielone uczonemu
47

È.È. Èâàíîâ, Îò÷åò ïî êîìàíäèðîâêå â Çàïàäíóþ Àôðèêó, ÃÀÐÔ, Ô. 3316, Îï. 45, Åä. õð. 18,
Ë. 76; Korespondencja: Èâàíîâ  õðàíèòåëþ Ìóçåÿ Áåëüãèéñêîãî Êîíãî (Conservateur de Museé de
Congo). 19.07.1926, ÖÃÀÌÎ, Ô.837, Îï. 1, Åä. õð. 429, Ë. 1011.
48 Zob. list P.P. Suszkina do Prezydium Akademii Nauk: Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè
Ï.Ï. Ñóøêèí  â Ïðåçèäèóì Àêàäåìèè íàóê. 30.05.1927, ÃÀÐÔ, Ô. 3316, Îï. 45, Ä. 18, Ë. 12.
49 Por. H.O. Rohleder, Die künstliche Befruchtung vom Standpunkt der Sexualreform, [w:]
A. Weil, Sexualreform und Sexualwissenschaft, Stuttgart 1922, s. 215.
50 Zob.: Ïåðñïåêòèâíûé 5-ëåòíèé ïëàí ðàçâåðòûâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÃÈÝÝ Íàðêîìçäðàâà.
13.09.1927, Àðõèâ Íàöèîíàëüíîãî ÍÈÈ îáùåñòâåííîãî çäîðîâüÿ, Ô. 28 (Â. Ä. Øåðâèíñêèé), Îï. 12,
Åä. õð. 2, Ë. 74.
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szczegó³owo ujêto w protokole posiedzenia komisji z dnia 7 grudnia 1925 r.51
Kierownikiem hodowli zosta³ pomocnik dyrektora instytutu  J.A. Tobo³kin.
W czasie, gdy Iwanow przebywa³ we Francji (lecz¹c siê po trudach podró¿y
do Afryki), Tobo³kin zdo³a³ przygotowaæ miejsce, pozwalaj¹ce odbyæ podró¿e
po Europie w celu zapoznania siê ze stanem jakociowym i liczbowym ma³p
w tamtejszych ogrodach zoologicznych. Iwanow wspiera³ go poprzez swoje
kontakty i Gorbunowa, który zdo³a³ zabezpieczyæ finansowanie hodowli.
Iwanow liczy³ przede wszystkim na wsparcie komunistycznych urzêdników, ale te¿ komunistów-uczonych, zw³aszcza wobec pojawiaj¹cych siê negatywnych wyst¹pieñ cz³onków Rosyjskiej Akademii Nauk, m.in. jej przysz³ego
przewodnicz¹cego botanika W.L. Kamarowa52. W Akademii Komunistycznej,
za³o¿onej jeszcze w 1918 r. i zajmuj¹cej siê problemami spo³ecznymi53,
31 stycznia 1925 r. pod kierunkiem matematyka i przysz³ego badacza Arktyki O.J. Szmidta utworzono Sekcjê Nauk Przyrodniczych i cis³ych w celu
walki o naukê materialistyczn¹54. Jednym z aktywnych dzia³aczy sekcji
zosta³ wybitny genetyk profesor À.S. Sieriebrowski, a zastêpc¹ Szmidta
 uczeñ Sieriebrowskiego, genetyk i lekarz S.G. Lewit, który za kilka lat
zorganizuje w Moskwie pierwszy w Europie Instytut Medyczno-Genetyczny.
Do tej grupy nale¿y zaliczyæ tak¿e I.I. Agolê, W.N. Slepkowa, a tak¿e historyka i filozofa biologii M.L. Lewina, ucznia znakomitego szwajcarskiego antropologa R. Martina55. Od samego pocz¹tku komisja powiêca³a wiele uwagi
badaniom, które z jej punktu widzenia by³y wa¿ne dla umocnienia idei materialistycznych w przyrodoznawstwie lub z przyczyn ideologicznych nie mog³y
rozwijaæ siê w krajach kapitalistycznych. Dyskutowano tak¿e na temat dowiadczeñ Iwanowa, np. podczas posiedzenia w dniu 23 czerwca 1928 r.56
19 kwietnia 1929 r. w Kremlu pod przewodnictwem zastêpcy Gorbunowa
 J.P. Woronowa  odby³o siê zebranie w sprawie mo¿liwoci przeprowadzenia w fermie hodowlanej ma³p w Suchumi dowiadczeñ sztucznego zap³odnienia pomiêdzy antropoidalnymi ma³pami, a tak¿e miêdzy tymi ostatnimi
51 Zob. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïî óñòðîéñòâó îáåçüÿíüåãî ïèòîìíèêà. 7.12.1925
(çàâåðåííàÿ êîïèÿ), ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð. 1005; Óäîñòîâåðåíèå Íàðêîìçäðàâà ÐÑÔÑÐ
ñ ïîðó÷åíèåì î çàêóïêå îáåçüÿí. 29.12. 1925, ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Eä. õð. 1006.
52 Zob. Ïðîòîêîë VIII çàñåäàíèÿ Îòäåëåíèÿ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê. 11.04.1928, ÏÔÀ
ÐÀÍ, Ô. 1, Îï. 1 (1928), Åä. õð. 177, Ë. 134 îá.
53 Na temat Akademii Komunistycznej i sporów filozoficznych zob.: D. Joravsky, Soviet
marxism and natural science, 191732, Nowy Jork 1961; M. David-Fox, Revolution of the mind:
Higher learning among the Bolsheviks, 19181929, Ithaca 1997; Ý.È. Êîë÷èíñêèé, Â ïîèñêàõ
ñîâåòñêîãî ñîþçà ôèëîñîôèè è áèîëîãèè. Äèñêóññèè è ðåïðåññèè â 1920  íà÷àëå 1930-õ ãã., Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 1999.
54 Zob. Ïðîòîêîë ¹ 6 çàñåäàíèÿ Ñåêöèè åñòåñòâåííûõ è òî÷íûõ íàóê. 30.03.1925, ÀÐÀÍ,
Ô. 351, Îï. 1, Åä. õð. 1, Ë. 12.
55 Szczegó³owo na temat tej grupy biologów zob.: A.E. Ãàéñèíîâè÷, Çàðîæäåíèå è ðàçâèòèå
ãåíåòèêè, Ìîñêâà 1988, s. 28027; idem, The origins of Soviet genetics and the struggle with
Lamarckism, 19221929, Journal of the History of Biology 1980, t. 13, s. 151.
56 Zob. Còåíîãðàììa çàñåäàíèÿ ïðåçèäèóìà Êîìàêàäåìèè. 23.06.1928, ÀÐÀÍ, Ô. 350, Îï. 1,
Åä. õð. 183, Ë. 32.
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a cz³owiekiem. W zebraniu, oprócz Iwanowa i Tobo³kina, wziêli udzia³:
O.J. Szmidt, A.S. Sieriebrowski, S.G. Lewit, a tak¿e uczeñ Iwanowa  prof.
M.M. Zawadowski. Podczas posiedzenia podkrelano, ¿e Rosyjska Akademia
Nauk wci¹¿ nie przys³a³a opinii w odpowiedzi na sprawozdanie Iwanowa.
W tym kontekcie podkreliæ nale¿y, ¿e pod koniec 1928 r. Akademia Nauk
sta³a siê dla rz¹du radzieckiego (w tym dla N.P. Gorbunowa i jego podw³adnych) bastionem starej nauki, wymagaj¹cym zreformowania lub likwidacji.
Rywalizacja obydwu instytucji wpisywa³a siê w kontekst rewolucji kulturalnej tamtego okresu, a jednoczenie wskazywa³a na potrzebê wprowadzenia
nowych form organizacji i finansowania badañ naukowych na szczeblu pañstwowym57.
Iwanow nie rezygnowa³ ze swoich idei. Uwa¿a³, ¿e eksperymenty nale¿y
kontynuowaæ na bia³ych kobietach, które dobrowolnie zg³osi³yby siê do badañ58. Zauwa¿my przy tym, ¿e takie plany mieci³y siê w ogólnym zrêbie
ówczesnej polityki emancypacyjnej sowieckiej Rosji. Gdy w 1928 r. rozpoczê³a
siê tzw. rewolucja kulturalna, w pierwszej kolejnoci pojawi³y siê has³a radykalnej zmiany sytuacji bytowej i rozpadu rodziny59. Po odrzucenia modelu
rodziny patriarchalnej i rodzinnego niewolnictwa kobiety radzieckie,
a przynajmniej czêæ z nich uzna³a prawo kobiet do dobrowolnego udzia³u
w dowiadczeniach hybrydyzacji. W przyjêtym projekcie planu dzia³alnoci
placówki, wstêpnie przygotowanym przez Iwanowa, na temat krzy¿owania
ma³p deklaracyjnie mówi³o siê tylko w pierwszym punkcie (w tym czasie
w hodowli nie by³o dostatecznej liczny dojrza³ych p³ciowo ma³p), za pozosta³e powiêcone by³y dowiadczeniom na kobietach:
2. Dowiadczenia hybrydyzacji metod¹ sztucznej inseminacji kobiet
sperm¹ antropoidu mog¹ [...] byæ przeprowadzone jedynie za zgod¹ pisemn¹
udzielon¹ ze strony kobiet na sztuczn¹ inseminacjê sperm¹ antropoida, bior¹cych na siebie ryzyko i na czas dowiadczenia podporz¹dkowuj¹ce siê wymaganym warunkom odosobnienia.
3. Podczas dowiadczeñ powinny byæ podjête konieczne rodki ostro¿noci i powinny przebiegaæ w warunkach cis³ej izolacji kobiet [...].
4. Dowiadczenia powinny byæ przeprowadzone na mo¿liwie du¿ej licznie kobiet, w ka¿dym razie nie mniej ni¿ na 5.
5. Kierownictwo naukowe dowiadczeñ powinno byæ ca³kowicie powierzone prof. Iwanowowi [...].
57

Zob. Ïðîòîêîë ñîâåùàíèÿ, ÃÀÐÔ, Ô. 3316, Îï. 45, Åä. õð. 19, Ë. 53. Na temat konfliktu miêdzy
bolszewikami a AN zob: L.R. Graham, The Soviet Academy of Sciences and the Communist Party,
19271932, Princeton 1967; Ô.Ô. Ïåð÷åíîê, Äåëî Àêàäåìèè íàóê è âåëèêèé ïåðåëîì â ñîâåòñêîé
íàóêå, [w:] Òðàãè÷åñêèå ñóäüáû. Ðåïðåññèðîâàííûå ó÷åíûå Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, Ìîñêâà 1995, s. 236252.
58 Zob. È.È. Èâàíîâ, Îò÷åò ïî êîìàíäèðîâêå â Çàïàäíóþ Àôðèêó, ÃÀÐÔ, Ô. 3316, Îï. 45, Åä. õð. 18,
Ë. 68.
59 Zob. R. Stites, The womens liberation movement in Russia: Feminism, nihilism, and
bolshevism, 18601930, Princeton 1978. Szczegó³owo na temat rewolucji kulturalnej zob.:
Cultural Revolution in Russia, 19281931, pod red. S. Fitzpatricka, Bloomington 1978; idem,
The cultural front: Power and culture in revolutionary Russia, Ithaca 1992.
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6. Do przeprowadzenia wy¿ej wymienionych dowiadczeñ konieczne jest
wydzielenie specjalnej sumy w celu pokrycia kosztów zwi¹zanych z utrzymaniem kobiet bior¹cych udzia³ w dowiadczeniach, wynagrodzeniem lekarza  pomocnika prof. Iwanowa, podró¿y Iwanowa z Moskwy do Suchumi i z powrotem60.

Protokó³ posiedzenia Prezydium Towarzystwa Biologów-Materialistów
z dnia 23 kwietnia 1929 roku

23 kwietnia 1929 r. zosta³o zwo³ane specjalne posiedzenie prezydium
Towarzystwa Biologów-Materialistów, dzia³aj¹cego przy Sekcji Nauk Przyrodniczych i cis³ych Akademii Komunistycznej, podczas którego uznano dowiadczenia Iwanowa za oczekiwane i aktualne. W celu nadzoru i wsparcia
prac powo³ano komisjê w sk³adzie: M.L. Lewin, A.S. Sieriebrowski, sam Iwanow, a tak¿e cz³onka towarzystwa entomologa J.S. Smirnowa61. Powo³ana
60

È. È. Èâàíîâ, Ïðîåêò ïîñòàíîâëåíèÿ Êîìèññèè, ñîçâàííîé 19/IV 1929 ã. ïðè Íàó÷[íîì]
Îòä.[åëå] Ñîâíàðêîìà ÑÑÑÐ, ÃÀÐÔ, Ô. 3316. Îï. 45. Åä. õð. 18. Ë. 140.
61 Zob. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Îáùåñòâà áèîëîãîâ-ìàòåðèàëèñòîâ, ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð.
1024, Ë. 1; Ïðîòîêîë ¹ 12 çàñåäàíèÿ Áþðî Ïðåçèäèóìà Êîìàêàäåìèè. 1.06.1929, ÀÐÀÍ, Ô. 350
(Ïðåçèäèóì Êîìàêàäåìèè), Îï. 1, Eä. õð. 271, Ë. 57; Ïðîòîêîë ¹ 9 çàñåäàíèÿ Áþðî Ñåêöèè
åñòåñòâåííûõ è òî÷íûõ íàóê. 14. 06. 1929, ÀÐÀÍ, Ô. 351 (Ñåêöèÿ åñòåñòâåííûõ è òî÷íûõ íàóê), Îï. 1,
Eä. õð. 46, Ë. 39; Tåçèñû äîêëàäà Èâàíîâà íà ëåêöèîííîì âå÷åðå nðîáëåìà îìîëîæåíèÿ è îðãàíîòåðàïèÿ
 îò îáåçüÿíû ê ÷åëîâåêó. 23 àïðåëÿ 1929 ã., ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð. 1023.
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komisja postanawia³a: W celu zabezpieczenia dowiadczeñ konieczne jest
zainteresowanie nim du¿ej liczby kobiet [...] zainteresowanych udzia³em
w nich ideowo, a nie materialnie. Na dowiadczenia zamierzano przeznaczyæ
znaczn¹ sumê (33 100 rubli), któr¹ planowano wydzieliæ z ogólnej kwoty
asygnowanej przez rz¹d na dzia³alnoæ placówki w Suchumi. Wszystkich
uczestników przygotowañ zobowi¹zano do zachowania tajemnicy, obowi¹zywa³ ca³kowity zakaz publikacji wyników badañ oraz udzielania ustnych informacji o etapach prac do momentu ich zakoñczenia62.
Bezporednie przygotowania i w³aciwe eksperymenty planowano rozpocz¹æ w mo¿liwie najszybszym terminie. Nikt nie dysponowa³ wówczas dostatecznym dowiadczeniem w zakresie aklimatyzacji antropoidalnych ma³p.
Doros³e osobniki zwykle szybko ginê³y w niewoli, a w Suchumi przebywa³
tylko jeden dojrza³y p³ciowo samiec: 26-letni orangutan Tarzan. W tym czasie
Iwanow by³ w posiadaniu przynajmniej jednej deklaracji m³odej kobiety
z Leningradu, która dobrowolnie zgodzi³a siê wzi¹æ udzia³ w dowiadczeniu:
Omielam siê zwróciæ do Pana z propozycj¹  pisa³a jeszcze 16 marca 1928 r.
 Z gazet dowiedzia³am siê63, ¿e planowa³ Pan dowiadczenia sztucznego
zap³odnienia ma³p ludzk¹ sperm¹, ale dowiadczenia siê nie uda³y. To zagadnienie od dawna mnie interesuje. Moja proba: proszê mnie wzi¹æ w charakterze eksperymentu [...]. B³agam Pana, proszê mi nie odmawiaæ. Jestem
przekonana o mo¿liwoci zap³odnienia [...]. W najgorszym razie, jeli Pan
odmówi, proszê podaæ mi adres jaki zagranicznych uczonych zoologów64.
Korespondencja miêdzy Iwanowem i ochotniczk¹ z Leningradu by³a kontynuowana na przestrzeni kilku miesiêcy. 12 listopada 1928 r. profesor informuje: Dowiadczenia w Suchumi na pewno siê odbêd¹. Opóniaj¹ siê
z powodu przyjazdu ma³p z zagranicy [...]. Warunki Pani przyjazdu, tak jak
pisa³em, pozostaj¹ takie same. Jednak¿e list okrelaj¹cy warunki nie zachowa³ siê w archiwum. W 1929 r. Iwanow podj¹³ tak¿e rozmowy z kobiet¹
ginekologiem, która zainteresowa³a siê propozycj¹ wspó³pracy. Niestety
31 sierpnia 1929 r. zmuszony zosta³ nadaæ telegram o treci: Pad³ orang.
[orangutan  I.A.N.] Szukamy zamiany65. Mowa oczywicie o Tarzanie,
62 Zob. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè î ìåæâèäîâîì ñêðåùèâàíèè ïðèìàòîâ, ÀÐÀÍ, Ô. 351, Oï.
1, Åä. õð. 62, Ë. 161; Î íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîì ïèòîìíèêå îáåçüÿí (ìàøèíîïèñü), ÖÃÀÌÎ, Ô. 837,
Îï. 1, Åä. õð. 1024; Brudnopis Iwanowa, ibidem, Åä. õð. 1026. Maszynopis tekstu przechowywany
jest tak¿e w zbiorach archiwum cz³onka komisji A.S. Sieriebrowskiego, ÀÐÀÍ, Ô. 1595, Îï. 1, Åä.
õð. 389, Ë. 35.
63 Informacja o kontynuowaniu dowiadczeñ z udzia³em ludzi i ma³p istotnie zosta³a
podana w centralnych moskiewskich gazetach, zob: Ýêñïåäèöèÿ ïðîô. Èâàíîâà â Àôðèêó. Îïûòû
ñêðåùèâàíèÿ ÷åëîâåêà ñ îáåçüÿíîé. (Áåñåäà ñ ïðîô. Èâàíîâûì), Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà z 14 padziernika
1925; Ýêñïåäèöèÿ â Þæíóþ Àôðèêó: Îïûòû èñêóññòâåííîãî ñêðåùèâàíèÿ îáåçüÿí ñ ÷åëîâåêîì, Âå÷åðíÿÿ
Ìîñêâà z 24 listopada 1925; Îïûòû èñêóññòâåííîãî ñêðåùèâàíèÿ îáåçüÿíû ñ ÷åëîâåêîì. Ýêñïåäèöèÿ ïðîô.
Èâàíîâà, Èçâåñòèÿ z 21 maja 1927; Ïèòîìíèê îáåçüÿí, Èçâåñòèÿ z 13 sierpnia 1927.
64 Zob. korespondencjê Iwanowa: Ïèñüìà Ã.Ã.  Èâàíîâó. 16.03.192829.08.1929, ÖÃÀÌÎ,
Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð. 349.
65 Zob. Î. Òîï÷èåâà Èâàíîâó. 5.07.1929, ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð. 392; Ã.Ã.  Èâàíîâó,
ibidem, Åä. õð. 349, Ë. 2 îá., 7 îá.
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który podzieli³ los innych ma³p z suchumskiej hodowli. Przyczyn¹ jego mierci najprawdopodobniej by³o niew³aciwe od¿ywianie66. Wprawdzie do Suchumi dostarczono wkrótce 5 szympansów, jednak radzieckiemu uczonemu nie
dane by³o kontynuowaæ dowiadczenia67.
Rok 1930 przyniós³ dramatyczne dla Iwanowa wydarzenia. Wraz z pocz¹tkiem kolektywizacji i du¿¹ liczb¹ skonfiskowanych zwierz¹t pojawi³a siê
mo¿liwoæ rozpoczêcia na szerok¹ skalê dowiadczeñ nad inseminacj¹ zwierz¹t domowych. W zwi¹zku z tym Iwanow przyj¹³ do swojego laboratorium
partyjnego pracownika O.F. Najmana, a ten w zmowie z jednym z uczniów
profesora  W.K. Michaj³owem  organizuje nagonkê na prze³o¿onego.
W okresie od wiosny do jesieni w Narodowym Komitecie Ziemskim oraz
Instytucie Eksperymentalnej Weterynarii odby³o siê szereg zebrañ i posiedzeñ, podczas których Iwanowa obwiniano o szkodnictwo polegaj¹ce na u¿yciu do inseminacji krów niew³aciwych i uszkodzonych cewników (katetera).
13 grudnia 1930 r. profesor zosta³ aresztowany. Nikt nie zdo³a³ mu pomóc,
gdy¿ dawny sojusznik, Gorbunow, zosta³ usuniêty ze stanowiska, utracili
swoje pozycje tak¿e cz³onkowie Sekcji Nauk Przyrodniczych i cis³ych. Jak
nale¿a³o siê spodziewaæ, nowym kierownikiem laboratorium stworzonego od
podstaw przez Iwanowa, zosta³ Nejman68.
Podejrzanego o sabota¿ Iwanowa zes³ano na piêæ lat do obozów w Kazachstanie. 1 lutego 1932 r. Iwanow zosta³ przedterminowo zwolniony z prawem osiedlenia siê w dowolnym miejscu ZSRR. 20 marca 1932 r. zmar³
w niewyjanionych okolicznociach, a oficjaln¹ przyczyn¹ mierci by³ wylew
krwi do mózgu. W nekrologu podpisanym przez znanego radzieckiego fizjologa Iwana Paw³owa pisano, ¿e mieræ nast¹pi³a w przededniu wyjazdu Iwanowa do Moskwy oraz do kurortu w celu leczenia69.
Ca³a ta sprawa sk³ania do zadania pytania o rzeczywisty powód przeprowadzanych eksperymentów. W dostêpnej literaturze formu³owane s¹ ró¿ne
teorie. Najbardziej prawdopodobna jest ta, ¿e radziecka nauka chcia³a oszo³omiæ wiat niebywa³ym osi¹gniêciem. Mo¿liwe, ¿e Iwanow mia³ przywieæ do
ZSRR ma³py potrzebne do operacji przeprowadzanych metod¹ Woronowa. Jednoczenie wiadomo, ¿e w 1926 r. Stalin wspiera³ tajny plan stworzenia w laboratoriach istot dysponuj¹cych ogromn¹ si³¹ i niedorozwiniêtym mózgiem, odpor66 Zwierzêciu nie zapewniano owoców tropikalnych, lecz karmiono np. jajami kurzymi
 na ten temat zob.: ß.À. Òîáîëêèí  Èâàíîâó, 30.06.1929, ibidem, Åä. õð. 1010. Tekst wyst¹pienia
Szerwinskiego zob. Ñòåíîãðàììó çàñåäàíèÿ ÓÌÑ Íàðêîìçäðàâà. 4.01.1929, ÃÀÐÔ, Ô. À-482
(Íàðêîìçäðàâ), Îï. 25, Åä. õð. 478, Ë. 41.
67 Zob. Ý.Ï. Ôðèäìàí, Èñòîðèÿ Ñóõóìñêîãî ïèòîìíèêà îáåçüÿí..., s. 115.
68 Dokumenty zwi¹zane z nagonk¹ na Iwanowa, zob.: ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð.
709713, 749, 889, 896.
69 Zob. È. È. Èâàíîâ, Ïèñüìî ñûíó, ÖÃÀÌÎ, Ô. 837, Îï. 1, Åä. õð. 298, Ë.4; Ïèñüìî
Öåíòðàëüíîãî Àðõèâà ÊÃÁ ÑÑÑÐ â Èíñòèòóò èñòîðèè åñòåñòâîçíàíèÿ è òåõíèêè ÀÍ ÑÑÑÐ, N 10/
ÀÍ-464. 7 èþíÿ 1991; È. Ñòàëèí, Íîâàÿ îáñòàíîâêà  íîâûå çàäà÷è õîçÿéñòâåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
(Ðå÷ü íà ñîâåùàíèè õîçÿéñòâåííèêîâ). 23.06.1931, Ïðàâäà z 5 lipca 1931; Ì.Ï. Ðóñàíîâ, Ïðîôåññîð
È.È. Èâàíîâ (íåêðîëîã), Ïðèðîäà 1933, nr 56, s. 142144.
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nych na ból i niezwykle wytrzyma³ych fizycznie70. Zamierzano wyhodowaæ
¿yw¹ wojenn¹ maszynê, a jednoczenie konia poci¹gowego, którego bez
du¿ych nak³adów mo¿na by³oby eksploatowaæ w kopalniach wêgla, na syberyjskich budowach i w regionach arktycznych. Rozwa¿ano tak¿e kwestiê wykorzystania istot narodzonych w laboratoriach w charakterze ród³a organów.
Powy¿sze tezy formu³owane s¹ na podstawie dzienników samego Iwanowa, wspomnieñ jego uczniów, a tak¿e dostêpnej w archiwach, a zatem fragmentarycznej dokumentacji. Jednak nie budzi w¹tpliwoci fakt, ¿e Stalin
wiedzia³ o pracach badawczych swojego znakomitego rodaka. W tamtych
czasach kwota 10 tys. dolarów by³o ogromn¹ sum¹, dlatego te¿ jej wydzielenie na nietypowy eksperyment musia³o otrzymaæ akceptacjê z góry. Dyktator
i zatwardzia³y ateista Stalin by³ zwolennikiem teorii ewolucji. Mo¿liwe, ¿e
pojawiaj¹ce siê teorie o zamiarze rozpoczêcia, w przypadku sukcesu eksperymentu, masowej produkcji wojowników-niewolników maj¹ swoje uzasadnienie.
Iwanow, podobnie jak i radziecki przywódca, wierzy³ w ewolucjê, a idea skrzy¿owania ma³py z cz³owiekiem nie wydawa³a mu siê zbyt absurdalna. Bez
w¹tpienia ewolucyjny materializm zwolni³by go z wszelkich wyrzutów sumienia.
Wyrywkowe i niejednoznaczne informacje na temat ekspedycji Iwanowa,
przedostaj¹ce siê do europejskiej i amerykañskiej prasy, rodzi³y pog³oski,
jakoby nieznany uczony zdo³a³ otrzymaæ hybrydê i w tajemnicy wychowuje j¹
gdzie w g³uszy tropikalnej Afryki71. Podobne opinie kr¹¿y³y wród prymatologów, zoologów i antropologów do lat 60. XX w.72 Na pocz¹tku lat 80. plotki te
zmaterializowa³y siê w obrazie prawdziwej hybrydy  szympansa imieniem
Oliver, zakupionego w Afryce i wychowywanego w USA, którego nietypowy
wygl¹d, ludzkie cechy zachowania, a tak¿e lokomocja (podczas chodu nigdy
nie dotyka³ ziemi przednimi koñczynami) by³y dla wielu dowodem na to, ¿e nie
jest osobnikiem po prostu ucz³owieczonym przez wychowanie, ale stanowi
hybrydê cz³owieka i szympansa. Dopiero w drugiej po³owie lat 90. w wyniku
cytogenetycznej analizy ustalono, ¿e Oliver posiada 48 chromosomów, czyli
tyle co szympans, a nie 47 jak to powinno byæ w przypadku hybrydy73.
70 Szerzej na ten temat zob.: R. Grigg, Stalins ape-man Superwarriors, Creation 2006,
nr 29, s. 3233; w jêzyku rosyjskim: t³um. Ê. Ñòóëîâàÿ, Õðèñòèàíñêèé íàó÷íî-àïîëîãåòè÷åñêèé
öåíòð 2008, nr 150, [online] <www.scienceandapologetics.org> [dostêp: 20.02.2011]; C. Stephen,
A. Hall, Stalins half-man, half-ape super warriors, 2 sierpnia 2006, [online] <www.news.scotsman.com> [dostêp: 20.01.2011].
71 Zob. M.B., Projets dexpériences sur les Singes anthropoïdes, LAnthropologie 1925,
t. 36, s. 183184; Anon., Savant to try hybridization of man and ape: Plans complete for
experiment in Africa, Des Moines Sunday Register z 3 stycznia 1926; J. Schwalbe, Biologische
Verwandtschaft zwischen Mensch und anthropoidem Affen: Korrespondenzen, Deutsche medizinische Wochenschrift z 6 sierpnia 1926, nr 52, s. 1351; idem, Biologische Verwandtschaft
zwischen Mensch und anthropoidem Affen: Feuilleton, Deutsche medizinische Wochenschrift
z 27 sierpnia 1926, nr 52, s. 14791480; H. Weinert, Kreuzungsmöglichkeiten zwischen Affe und
Mensch, Volksaufartung, Erbkunde, Eheberatung 1929, nr 4, s. 219222; R.M. Yerkes,
A.W. Yerkes, The great apes: A study of anthropoid life, New Haven 1929, s. 262.
72 Zob. m.in. R. Morris, D. Morris, Men and Apes, London 1966, s. 82.
73 Zob. C. Wieland, The strange case of the Humanzee: the incredible story of Oliver, the
alleged ape-human hybrid, Creation 2005, nr 28, s. 4243.
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Pomimo dostêpu do dokumentów archiwalnych, wiele aspektów badañ
i eksperymentów Iwanowa wci¹¿ okrywa sfera niedopowiedzenia74. Z punktu
widzenia wspó³czesnej nauki nie mo¿na jednoznacznie wykluczyæ ró¿nych
mo¿liwoci. Wystarczy przypomnieæ badania amerykañskiego uczonego Georgea Bournea75. Sugestiê tak¹ dodatkowo wzmacniaj¹ odkrycia ostatnich lat.
Na przyk³ad na pocz¹tku 2009 r. wiat naukowy obieg³a wiadomoæ, ¿e
w Republice Kongo (kraju s¹siaduj¹cym z Now¹ Gwine¹!) zosta³y odnalezione istoty ma³popodobne, które nie s¹ podobne ani do goryli, ani do szympansów. Uczeni dysponuj¹ kilkoma zdjêciami, nagraniem VHS (jak zwykle
bywa w takich przypadkach  nie najlepszej jakoci) oraz relacjami naocznych wiadków. Z powy¿szych materia³ów wynika, ¿e odnalezione stworzenia
wyró¿niaj¹ siê pokanym wzrostem (s¹ o ok. 5 centymetrów wy¿sze od przeciêtnego goryla), maj¹ bardziej p³askie mordy ni¿ wiêkszoæ prymatów, poruszaj¹ siê pionowo na dwóch dolnych koñczynach, czêsto pi¹ w du¿ych
naziemnych gniazdach (zwyk³e szympansy zazwyczaj usadawiaj¹ siê na drzewach), a poza tym maj¹ zwyczaj przed wschodem i zachodem s³oñca wydawaæ g³one okrzyki, nie obawiaj¹c siê (w przeciwieñstwie do szympansów), ¿e
mog¹ tym samym przyci¹gn¹æ uwagê lwów i hien.

Wizualizacja hybrydy cz³owieka i szympansa autorstwa R. Doukins76
74 Dokumenty dotycz¹ce wczesnego etapu ¿ycia i twórczoci znajduj¹ siê w Centralnym
Pañstwowym Archiwum Obwodu Moskiewskiego, zob.: Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ëè÷íûé àðõèâíûé ôîíä Èâàíîâà (ÖÃÀÌÎ), ô. 837.
75 Zob. G.H. Bourne, The ape people, Nowy Jork 1971, s. 261262; Ch.L. Remington, An
experimental study of mans genetic relationship to great apes, by means of interspecific hybridization, [w:] J. Kat, Experimentation with human beings, Nowy Jork 1971, s. 461464;
J.M. Bedford, Why mammalian gametes dont mix, Nature 1981, nr 291, s. 287.
76 Zob. N. Burson, Evolution II, Museum of Contemporary Photography, [online] <http://
www.mocp.org/> [dostêp: 20.01.2011].
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Hybrydowy »cz³owiek«, który odpowiada antropoidom, od urodzenia ronie szybciej ni¿ zwyk³y, w wieku trzech-czterech lat osi¹ga niebywa³¹ si³ê,
jest o wiele bardziej wytrzyma³y na ból, niewybredny w jedzeniu, ponad
wszelkie uciechy przedk³ada zabawy mi³osne. Najwa¿niejsza jego przewaga
nad istotami ¿ywymi, w³¹czaj¹c »cz³owieka«, to ³atwoæ sterowania nim
i bezwzglêdne pos³uszeñstwo. Mo¿liwoci wykorzystania s¹ bezgraniczne
 od pracy na wilgotnym przodku po s³u¿bê wojskow¹  tak pisa³ Iwanow
w licie do swojego przyjaciela jeszcze podczas pobytu w Afryce. Powy¿sze
zapiski mo¿emy rozpatrywaæ jedynie jako wyraz idei uczonego, gdy¿ wszystkie dowody jego medycznych sukcesów zniknê³y bez ladu.
Eksperyment z ma³po-cz³owiekiem wydawa³ siê profesorowi godnym
podsumowaniem dzie³a ¿ycia. Jednak w tym przypadku chodzi³o o eksperyment na ¿ywym cz³owieku, st¹d w naturalny sposób rodzi³o siê pytanie
o stronê moraln¹ oraz etyczn¹ badañ prowadzonych przez Czerwonego
Frankensteina, jak okrela³ radzieckiego uczonego pisarz O. Szyszkin77.
Próba odpowiedzi na pytanie, czy eksperymenty prowadzone przez radzieckiego uczonego na pocz¹tku XX w. nad uzyskaniem hybrydy cz³owieka
i ma³py by³y zwyk³ym historycznym kuriozum, czy (podobnie jak w przypadku sztucznej inseminacji zwierz¹t domowych) o kilka dziesiêcioleci wyprzedza³y osi¹gniêcia uczonych innych krajów, w du¿ej mierze zale¿y od naszego
stanowiska wobec etycznej i prawnej strony tych dowiadczeñ78. Dlatego te¿
autorzy publikacji powiêconych pracy naukowej i dowiadczeniom Iwanowa
reprezentuj¹ biegunowo odmienne stanowiska. Przez jednych jest on uznawany za wybitnego uczonego i wówczas moralna strona jego badañ nie jest
rozpatrywana, inni k³ad¹ nacisk na amoralnoæ takich dowiadczeñ, a samego Iwanowa traktuj¹ jak szarlatana, odmawiaj¹c jego pracom naukowoci79.
Czy mo¿emy mu jednak zarzuciæ brak etyki i zwyrodnienie? W tym przypadku nale¿y uwzglêdniæ wyznaczniki moralne minionej epoki80. Dowiadczenia
77 Zob. O. Øèøêèí, Êðàñíûé Ôðàíêåíøòåéí. Ñåêðåòíûå ýêñïåðèìåíòû Êðåìëÿ, Ìîñêâà 2003,
s. 281282.
78 Brak podstaw prawnych do oceny przeprowadzonych przez Iwanowa badañ z punktu
widzenia zapisów kodeksu karnego potwierdzi³ w po³owie lat 20. XX w. specjalista z zakresu
niemieckiego prawa karnego. Sprawê bada³ na wniosek redaktora jednego z niemieckich czasopism medycznych. Zob. na ten temat: J. Schwalbe, Biologische Verwandtschaft zwischen Mensch
und anthropoidem Affen: Korrespondenzen, Deutsche medizinische Wochenschrift z 6 sierpnia
1926, nr 32, s. 1351; idem, Biologische Verwandtschaft zwischen Mensch und anthropoidem
Affen: Feuilleton, Deutsche medizinische Wochenschrift z 27 sierpnia 1926, nr 35, s, 14791480.
79 Zob. m.in. Ï.Í. Ñêàòêèí, Èëüÿ Èâàíîâè÷ Èâàíîâ  âûäàþùèéñÿ áèîëîã, Ìîñêâà 1964; Ý.Ï.
Ôðèäìàí, Èñòîðèÿ Ñóõóìñêîãî ïèòîìíèêà îáåçüÿí...; K. Ðîññèÿíîâ, Âûñøèå áèîëîãè÷åñêèå âèäû: Èëüÿ
Èâàíîâ è åãî ýêñïåðèìåíòû â îáëàñòè ñêðåùèâàíèÿ ëþäåé ñ ÷åëîâåêîïîäîáíûìè îáåçüÿíàìè, Science
in Context 2002, nr 15, s. 277316.
80 W kontekcie moralno-estetycznych pogl¹dów tamtej epoki, nie koncentruj¹c siê na
aspekcie tajemnic Kremla, rozpatruje historiê rosyjskiego uczonego K. Rossijanow w swojej pracy Niebezpieczne zwi¹zki..., zob. Ê.Î. Ðîññèÿíîâ, Îïàñíûå ñâÿçè: È. È. Èâàíîâ è îïûòû ñêðåùèâàíèÿ
÷åëîâåêà ñ ÷åëîâåêîîáðàçíûìè îáåçüÿíàìè, Âîïðîñû èñòîðèè åñòåñòâîçíàíèÿ è òåõíèêè 2006, nr 1,
s. 351. Sam Iwanow uwa¿a³, ¿e analizowanie po³¹czenia dwóch komórek w kategoriach
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Iwanowa wpisuj¹ siê bowiem w szeroki kontekst fenomenalnych odkryæ
w dziedzinie biologii, a w konsekwencji i odwa¿nych eksperymentów medycznych podejmowanych w latach 20. i 30. XX w. na ca³ym wiecie.
Ironi¹ losu by³ fakt, ¿e uczony, który powiêci³ swoje ¿ycie wdro¿eniu
szalonych zamys³ów zgodnie z oczekiwaniami Stalina i jego otoczenia, sam
sta³ siê ofiar¹ sowieckiego re¿imu. Jak nale¿y przypuszczaæ, rzeczywistych
przyczyn aresztu i zsy³ki nale¿y upatrywaæ w fakcie braku zadowalaj¹cych
rezultatów rozpoczêtych badañ, za co przysz³o radzieckiemu uczonemu zap³aciæ wysok¹ cenê.
SUMMARY
An experiment aiming to create an invincible human-ape hybrid seemed to be
a worthy project that would crown the scientific achievements of Professor Ilya
Ivanov. The experiment was to be conducted on a live human being, and it raised
moral and ethical concerns. An answer the question whether the Soviet scientists
efforts to create a human-ape hybrid at the beginning of the 20th century were
merely a historical curiosity or were decades ahead of other scientific achievements
would be largely based on our attitude towards the moral and ethical implications of
the experiment.
The authors of publications discussing Ivanovs project take radically different
positions. Whereas some regard Ivanov as an outstanding scientist whose work
should not be subject to moral assessment, others accentuate the amoral nature of
his experiments and consider him to be a charlatan whose projects fall outside the
realm of science. Should Ivanov be accused of moral and ethical depravity? Before
passing the final judgment, we should take a closer look at the moral compass of the
20th century. Ivanovs work fits into a broader context of biological discoveries and
bold medical experiments which were carried out throughout the world in the 1920s
and 1930s.
Ironically, the scientist who devoted his life to pursuit of Stalins absurd ideas
became a victim of the Soviet regime. Ivanov paid a high price for his inability to
deliver satisfactory research results, which ultimately led to his arrest and exile.

moralnych jest bzdur¹  por. E. Iwanow, Die wissenschaftliche und praktische Bedeutung der
Methode der künstlichen Befruchtung bei Säugetieren, [w:] Verhandlungen des VIII. Internationalen Zoologen-Kongresses zu Graz, 1520 August 1910, pod red. R. von Stummera-Traunfelsa,
Jena 1912, s. 623631.
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POLACY W RADZIECKIEJ GENERALICJI
WOJSKOWEJ W LATACH 19351941*
Pañstwo radzieckie od pocz¹tku swego istnienia od¿egnywa³o siê od Rosji carów i Rosji demokratycznej z krótkiego okresu pomiêdzy rewolucj¹
lutow¹ i przewrotem bolszewickim. Jednym z przejawów tego zerwania
z wszelk¹ tradycj¹ by³a nowa, rewolucyjna terminologia. Dlatego m.in. ministerstwa zosta³y zast¹pione przez ludowe komisariaty, s¹dy przez trybuna³y
rewolucyjne, a si³y zbrojne nazwane zosta³y Robotniczo-Ch³opsk¹ Armi¹
Czerwon¹ (ros. Rabocze-kriestianskaja Krasnaja Armija  RKKA). Na wiele
lat zniknê³y wszelkie stopnie wojskowe. Zosta³y tylko funkcje. Ze wzglêdów
praktycznych, choæby po to, by przypisaæ odpowiednim funkcjom konkretne
p³ace, w 1924 r. uszeregowano je w kategorie s³u¿bowe, które  chyba
w sposób niezamierzony  by³y pogrupowane podobnie jak w Piotrowej tabeli
rang. Korpus oficerski i podoficerski (ros. komandno-naczalstwujuszczij sostaw) zosta³ podzielony na 14 kategorii, do tego w czterech grupach odpowiadaj¹cych: podoficerom, oficerom m³odszym, starszym i wy¿szym (ros. m³adszyj, sriednij, starszyj i wysszyj kns).
Sytuacja uleg³a zmianie dopiero w 1935 r. 21 wrzenia tego roku Biuro
Polityczne Komitetu Centralnego Wszechzwi¹zkowej Komunistycznej Partii
(bolszewików) przyjê³o uchwa³ê o wprowadzeniu stopni wojskowych w Armii
Czerwonej1. Dzieñ póniej decyzja ta wesz³a w ¿ycie w formie uchwa³y organów pañstwowych  Centralnego Komitetu Wykonawczego i Rady Komisarzy
Ludowych ZSRR, by kolejnego dnia zostaæ og³oszon¹ w prasie2. Stworzony
* Artyku³ powsta³ w ramach realizacji projektu badawczego nr N N108 051539, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
1 Politbiuro CK WKP(b): powiestki dnia zasiedanij 19191952. Kata³og, red. G.M. Adibekow, K.M. Anderson, t. II, 19301939, Moskwa 2001, s. 699.
2 Krasnaja Zwiezda, nr 170, 23 IX 1935 r.
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zosta³ niezwykle skomplikowany system odrêbnych stopni dla oficerów liniowych wojsk l¹dowych, floty, dla oficerów s³u¿b: politycznej, in¿ynieryjnej
(nieco ró¿ni¹cy siê w przypadku floty), intendentury, medycznej, weterynaryjnej i sprawiedliwoci. Nazewnictwo odwo³ywa³o siê do nazw funkcji we
wszystkich tych pionach. Wyj¹tek uczyniono dla oficerów m³odszych i starszych s³u¿by liniowej, którym od tej pory mo¿na by³o nadawaæ tradycyjne
stopnie lejtnanta i starszego lejtnanta (oficerowie m³odsi) oraz kapitana,
majora i pu³kownika (oficerowie starsi). Na samym szczycie wojskowej hierarchii pojawi³ siê stopieñ marsza³ka Zwi¹zku Radzieckiego.
Jednak wprowadzenie w tym momencie stopnia, w którym pad³oby s³owo
genera³ nie mieci³o siê w akceptowanych wówczas granicach. Dlatego nazwy wszystkich stopni wy¿szego korpusu oficerskiego, który odpowiada³ generalicji, wywodzi³y siê od funkcji. Oficerom liniowym przynale¿a³y odt¹d
stopnie kombriga, komdiwa, komkora, komandarma 2. i 1. rangi, oficerom
floty  kapitana 1. rangi, f³agmana 2. i 1. rangi oraz f³agmana f³ota 2. i 1. rangi,
oficerom politycznym  brigadnogo, diwizionnogo, korpusnogo i armiejskogo
(2. i 1. rangi) komissara3, oficerom wy¿szym pozosta³ych s³u¿b odpowiednio:
brig-, diw-, kor- i armintiendanta, in¿eniora, wracza, wietwracza i wojenjurista. Odrêbnie potraktowano wy¿szych oficerów pionu in¿ynieryjnego floty,
dla których przewidziane by³y stopnie in¿enior-f³agmana 3., 2. i 1. rangi.
Decyzje o nadaniu stopni na najwy¿szych szczeblach wojskowej hierarchii zapada³y na najwy¿szym szczeblu partyjnym  w Biurze Politycznym,
które 14 listopada 1935 r. zatwierdzi³o stopnie dla ponad stu wy¿szych oficerów4. Formalnie w ¿ycie wchodzi³y po og³oszeniu ich w formie uchwa³ CKW
i RKL ZSRR. Wiêkszoci oficerów wy¿szych stopnie nadane zosta³y na podstawie uchwa³ Wy¿szej Komisji Atestacyjnej, nieco korygowanych i zatwierdzanych przez ludowego komisarza obrony, marsza³ka Klimenta Woroszy³owa, og³aszanych w formie jego rozkazów.
Najwy¿szy stopieñ  marsza³ka Zwi¹zku Radzieckiego  zosta³ nadany
piêciu oficerom: w³anie Woroszy³owowi, jego zastêpcy i jednoczenie szefowi
uzbrojenia RKKA Michai³owi Tuchaczewskiemu, szefowi Sztabu Generalnego
Armii Czerwonej Aleksandrowi Jegorowowi, inspektorowi kawalerii RKKA
Siemionowi Budionnemu i dowódcy Specjalnej Armii Dalekowschodniej Wasilijowi Blucherowi. Zwraca uwagê, ¿e choæ wy¿sze kadry dowódcze RKKA by³y
niezwykle zró¿nicowane pod wzglêdem narodowociowym, piêciu pierwszych
marsza³ków by³o wy³¹cznie Rosjanami5. Ju¿ jednak szczebel ni¿ej nie zabrak³o
3 Pawe³ Wieczorkiewicz wprowadzi³ do obiegu naukowego odpowiadaj¹ce im porêczne
skrótowce: brigkom, diwkom, korkom i armkom. Zob.: P.P. Wieczorkiewicz, Sprawa Tuchaczewskiego, Warszawa 1994, s. 50.
4 Rosyjskie Pañstwowe Archiwum Historii Spo³eczno-Politycznej (dalej: RGASPI), fond 17,
opis 3, die³o 972, list 162, 164169, 171175, 177 (Protokó³ nr 34 posiedzenia Biura Politycznego KC WKP(b), 26 XI 1935).
5 Pierwszym marsza³kiem Zwi¹zku Radzieckiego innej narodowoci ni¿ rosyjska i ukraiñska, a 11. w ogóle, by³ Iosif Stalin, który przyzna³ sobie ten stopieñ w marcu 1943 r.
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przedstawicieli innych narodowoci  wród piêciu komandarmów 1. rangi
Ieronim Uborewicz (dowódca Bia³oruskiego Okrêgu Wojskowego) by³ Litwinem, a Iona Jakir (dowódca Kijowskiego OW)  ¯ydem. ¯ydem by³ równie¿
jedyny armkom 1. rangi, szef Zarz¹du Politycznego Armii Czerwonej, Jan
Gamarnik. I w³anie przedstawicieli narodu wybranego uznaæ nale¿y za najliczniej, po Rosjanach, reprezentowan¹ grupê narodowociow¹ wród nowej
radzieckiej generalicji. Wed³ug dotychczasowych ustaleñ historyków, mo¿na
szacowaæ, ¿e do koñca 1936 r. oko³o 200 ¯ydom nadano stopnie wy¿szego
korpusu oficerskiego6. Sporód innych narodowoci nies³owiañskich wspomnieæ nale¿y o £otyszach  we wszystkich strukturach radzieckiego pañstwa
byli oni licznie reprezentowani. Wród oficerów wy¿szych, którzy nominacje
na stopnie uzyskali przed koñcem 1936 r., stanowili oni grupê oko³o 80 osób
 szczególnie wielu ich s³u¿y³o na najwy¿szych szczeblach wojskowej hierarchii  wród 152 oficerów RKKA, którym nadano stopnie komkora, równorzêdne i wy¿sze, by³o ich a¿ 197.
W ca³oci wy¿szy korpus oficerski radzieckich si³ zbrojnych stanowi³
wówczas prawdziw¹ mozaikê narodowociow¹. Po kilkudziesiêciu b¹d kilkunastu reprezentantów (oprócz Ukraiñców i Bia³orusinów, którzy niewiele
ustêpowali ¯ydom) mia³y takie nacje jak Ormianie, Niemcy (nie tylko nadwo³¿añscy czy kurlandzcy), Gruzini, Litwini czy Estoñczycy, których sporo
s³u¿y³o we flocie. Oprócz tego mo¿na wymieniæ, na przyk³ad, kilku Wêgrów,
Szwajcarów, S³owaka, Serba czy Bu³gara. Nie zabrak³o wród radzieckiej
generalicji równie¿ Polaków.
Polacy od samego pocz¹tku stanowili w radzieckiej elicie wojskowej widoczn¹ mniejszoæ. Szczególnie istotn¹ rolê w hierarchii Armii Czerwonej
odgrywali w latach 20. minionego stulecia. W tym czasie w sk³ad najwy¿szego, kolegialnego organu stoj¹cego na jej czele  Rewolucyjnej Rady Wojskowej ZSRR  wchodzi³o w sumie trzech Polaków. Byli to Józef (Iosif) Unszlicht, cz³onek RRW od sierpnia 1923 r., a od lutego 1925 r. do czerwca 1930 r.
zastêpca jej przewodnicz¹cego, Wac³aw Bogucki  cz³onek rady od sierpnia
1923 r. do lutego 1924 r., oraz Romuald Muklewicz  cz³onek RRW od sierpnia 1926 r. do grudnia 1933 r.8 Nadmieñmy, ¿e Unszlicht by³ jednoczenie
6

Por.: N.S. Czeruszew, Wmiestie so Stalinym, Wojenno-Istoriczeskij ¯urna³ 1991, nr 2,
s. 8994; F.D. Smirnow, Jewriei  gieniera³y Wooru¿ennych Si³ SSSR (kratkije biografii), Moskwa 1993. Badania obu tych historyków nie s¹ wolne od b³êdów. Na przyk³ad obaj wymieniaj¹
jako ¯ydów komdiwa W³adimira £azariewicza oraz kombrigów Iwana Kosobuckiego, Antona
Kozierowskiego i Iosifa Kruka. Tymczasem wed³ug danych ankietowych dwaj pierwsi byli Bia³orusinami, a trzeci Litwinem, czwarty za podawa³ siê za Bia³orusina w³adaj¹cego jêzykiem
polskim i rosyjskim. ¯aden z nich nie wymienia jako ¯yda komkora Michai³a Sangurskiego,
który wed³ug tych¿e danych nim by³: Rosyjskie Pañstwowe Archiwum Wojskowe (dalej: RGWA),
Karty Ewidencji S³u¿by (dalej: KES).
7 Dane o liczbie nadanych stopni (tu i ni¿ej): RGWA, f. 37837, op. 21, d. 107, l. 21
(Informacja o liczbie przedstawicieli korpusu oficerskiego RKKA wed³ug stopni na 10 XI 1936);
dane o liczbie £otyszy na podstawie badañ w³asnych.
8 Riewwojensowiet riespubliki. Protoko³y 1920-1923. Sbornik dokumientow, Moskwa 2000,
s. 368373.
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zastêpc¹ ludowego komisarza spraw wojskowych i morskich, a Muklewicz
szefem Zarz¹du Si³ Morskich RKKA (do czerwca 1931 r.), czyli sta³ na czele
radzieckiej marynarki wojennej. Nie by³ pierwszym Polakiem na tym stanowisku  wczeniej, w okresie od grudnia 1921 r. do grudnia 1924 r., sprawowa³ je Edward (Eduard) Pancerzañski, a na dodatek szefem sztabu przy nim
by³ przez pewien czas Aleksiej Dombrowski (Aleksy D¹browski)9.
Trudno jednak nie zauwa¿yæ, ¿e w miarê jak Iosif Stalin skupia³ w swych
rêkach coraz pe³niejsz¹ w³adzê nad parti¹ i pañstwem, mala³y wp³ywy Polaków w instytucjach si³owych Zwi¹zku Radzieckiego. Pierwsz¹ z nich by³
wywiad wojskowy. W latach 19281929 licz¹ce siê stanowiska w Zarz¹dzie
Wywiadu Armii Czerwonej straci³o trzech naszych rodaków: Bronis³aw Bortnowski (zastêpca szefa zarz¹du), Stanis³aw Budkiewicz (szef oddzia³u) i Wac³aw Kolesiñski (zastêpca szefa oddzia³u)10. W po³owie 1930 r. Unszlicht
zosta³ odsuniêty na boczny tor, zachowuj¹c jedynie stanowisko szefa Osoawiachimu11. W kolejnym roku Muklewicz zosta³ zdegradowany do funkcji
inspektora marynarki wojennej.
Zwraca uwagê, ¿e prawie wszyscy wymienieni trafili do struktur cywilnych, mo¿e zwi¹zanych z szeroko rozumian¹ sfer¹ militarn¹, jak na przyk³ad
Ludowy Komisariat Przemys³u Ciê¿kiego, ale bêd¹cych instytucjami cywilnymi. Najwyraniej zosta³o to, w po³¹czeniu z usuniêciem w tym samym czasie
z najwy¿szych stanowisk w OGPU dwóch kolejnych Polaków12, odczytane
jako pocz¹tek niesprzyjaj¹cych Polakom czasów w resortach si³owych, szczególnie w Armii Czerwonej, gdy¿ prze³om lat 20. i 30. XX w. jest momentem,
gdy od polskich korzeni od¿egna³o siê wielu jej oficerów, od tej pory podaj¹c
siê za Bia³orusinów, Litwinów lub Rosjan.
Mimo to spora grupa Polaków i to takich, którzy otwarcie przyznawali
siê do swej narodowoci, przetrwa³a na wy¿szych szczeblach hierarchii zarówno w RKKA, jak i w OGPU-NKWD. Bez przeszkód rozwija³y siê kariery
Romana £¹gwy w Armii Czerwonej czy Stanis³awa Redensa i Romana Pillara w aparacie represyjnym. Polacy dowodzili w RKKA wielkimi jednostkami
 korpusami, dywizjami i brygadami  pracowali w zarz¹dach centralnych,
sztabach wszystkich szczebli, szkolnictwie wojskowym. Mo¿na ich znaleæ we
wszystkich rodzajach wojsk i s³u¿b.
Po usuniêciu z Armii Czerwonej Unszlichta i Muklewicza, Polakiem zajmuj¹cym najwy¿sz¹ pozycjê w radzieckiej elicie wojskowej by³ Micha³ (Michai³) Lewandowski. Ten wychowany przez ojczyma kozaka zawodowy oficer
(jeszcze przed pierwsz¹ wojn¹ wiatow¹ ukoñczy³ szko³ê wojskow¹), czêsto
9 S.T. Minakow, Sowietskaja wojennaja elita 20-ch godow (sostaw, ewolucija, sociokulturnyje osobiennosti i politiczeskaja rol), Orie³ 2000, s. 310.
10 RGWA, f. 37837, op. 20, d. 25, l. 69 (Protokó³ posiedzenia Wy¿szej Komisji Atestacyjnej,
Kolesiñski Wac³aw Alfonsowicz); W.M. £urje, W.Ja. Koczik, GRU: die³a i ludi, Moskwa 2003,
s. 120121, 355356.
11 Osoawiachim  Obszczestwo sodiejstwija oboronie i awiacionno-chimiczeskomu stroitielstwu  organizacja paramilitarna w ZSRR.
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podaj¹cy siê równie¿ za Rosjanina, ju¿ w koñcu wojny domowej zacz¹³ piastowaæ wysokie stanowiska w wojskowej hierarchii bolszewickiej Rosji  od 1920 r.
dowodzi³ armiami. Po zakoñczeniu gra¿danki umocni³ sw¹ pozycjê w pierwszym szeregu radzieckich wojskowych  dowodzi³ Frontem Turkiestañskim,
by³ szefem Zarz¹du G³ównego RKKA, sta³ na czele Syberyjskiego Okrêgu
Wojskowego i  dwukrotnie  Armii Kaukaskiej, w maju 1935 r. przekszta³conej w Zakaukaski OW13 . W³anie na tym stanowisku zasta³o go wprowadzenie w radzieckich si³ach zbrojnych stopni wojskowych. Biuro Polityczne
uzna³o go godnym stopnia komandarma 2. rangi i  22 listopada 1935 r.
 decyzja na ten temat zosta³a og³oszona w organie prasowym Ludowego
Komisariatu Obrony  Krasnoj Zwiezdie14. Tego samego dnia, w tej samej
gazecie, swoje nazwiska mog³o odnaleæ jeszcze dwóch Polaków  Romanowi
£¹gwie (£ongwie), od dwóch miesiêcy szefowi Zarz¹du £¹cznoci Armii Czerwonej, zosta³ nadany stopieñ komkora, a Edwardowi Pancerzañskiemu, który zajmowa³ stanowisko szefa Oddzia³u Wyszkolenia Bojowego Morskich Si³
RKKA, f³agmana 1. rangi. Tym samym trzech Polaków znalaz³o siê wród
152 oficerów wy¿szych, którym nadano stopnie komkora, równorzêdne lub
wy¿sze. Stanowili wiêc prawie dok³adnie 2% najcilejszej elity Armii Czerwonej.
Na ni¿szych szczeblach radzieckiej generalicji Polaków równie¿ nie brakowa³o. Stosunkowo najliczniejsz¹ grupê (bez ma³a 4%) stanowili wród 201
komdiwów. Stopieñ ten uzyskali zastêpca szefa Zarz¹du Obrony Przeciwlotniczej RKKA Józef (Iosif) B³a¿ewicz, komendant Chemicznych Kursów Doskonalenia Oficerów RKKA W³adys³aw Gruszecki, wojskowy kierownik
Moskiewskiego Instytutu Pedagogicznego im. Liebknechta Antoni Klimowicz15, zastêpca dowódcy Nadwo³¿añskiego OW do spraw lotnictwa Franciszek (Franc) K³yszejko, dowódca i komisarz 3 Brygady Lotniczej Specjalnego
Przeznaczenia W³adys³aw Kochañski, dowódca 14 Korpusu Strzeleckiego Ka12

6 sierpnia 1931 r., na mocy decyzji Biura Politycznego, stracili stanowiska Stanis³aw
Messing  szef Oddzia³u Zagranicznego i jednoczenie zastêpca przewodnicz¹cego OGPU  i Jan
Olski (Kulikowski)  szef Oddzia³u Specjalnego OGPU. Przyczyna ich odwo³ania nie jest w pe³ni
jasna, mog³a byæ zwi¹zana w ówczesnymi walkami o wp³ywy w policji politycznej. Por.:
O.F. Suwienirow, Tragiedija RKKA 19371938, Moskwa 1998, s. 4849; M. Tumszys, A. Papczinskij, 1937 bolszaja czistka: NKWD protiw CzK, Moskwa 2009; A.A. Zdanowicz, Organy
gosudarstwiennoj biezopasnosti i Krasnaja Armija. Diejatielnost organow WCzK-OGPU po obiespieczeniju biezopasnosti RKKA (19211934), Moskwa 2008, s. 213214.
13 RGWA, KES, Lewandowski Michai³ Kar³owicz (1890). Na jego temat: N.S. Czeruszew,
Martiro³og RKKA, Wojenno-Istoriczeskij Archiw (dalej: WIA), wyp. 2, s. 100101; por.: Ksiêga
Polaków uczestników Rewolucji Padziernikowej 19171920: biografie (dalej: KPURP), Warszawa 1967, s. 496. Jako ciekawostkê mo¿na dodaæ, ¿e Lewandowski sta³ na czele ostatniej grupy
radzieckich dowódców, która uda³a siê do Niemiec na pocz¹tku 1933 r. w celach szkoleniowych
w ramach wspó³pracy z Reichswehr¹.
14 RGASPI, f. 17, op. 3, d. 972, l. 164 (Protokó³ nr 34 posiedzenia Biura Politycznego
KC WKP(b) z 26 XI 1935); Krasnaja Zwiezda, nr 268, 21 XI 1935.
15 To by³y carski genera³, pierwszy komendant utworzonej w 1918 r. Akademii Sztabu
Generalnego Armii Czerwonej: RGWA, KES, Klimowicz Antonij Kar³owicz (ur. 1869).
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zimierz (Kazimir) Kwiatek, dowódca 18 KS Konstanty (Konstantin) Paszkowski i dowódca 15 Dywizji Kawalerii Konstanty Rokossowski16. Jednak
wród oficerów, którym nadano stopnie równorzêdne komdiwowi, a by³o ich
a¿ 235, Polacy stanowili ju¿ tylko u³amek procenta  diwwojenjuristami
zostali dwaj przewodnicz¹cy trybuna³ów wojskowych okrêgów: Aleksander
(Aleksandr) Maziuk (Leningradzki) i Bronis³aw Milanowski (Bia³oruski)17.
Nieco lepiej by³o na najni¿szym stopniu czerwonej generalicji. Wród
kombrigów znajdziemy 11 rodaków: zastêpcê inspektora piechoty RKKA Ryszarda (Riczarda) Cyffera, zastêpcê inspektora kawalerii Armii Czerwonej
Stanis³awa Flisowskiego, szefa sztabu 19 Dywizji Strzeleckiej W³adys³awa
Korczyca, dowódcê artylerii Nadwo³¿añskiego OW W³odzimierza Leonowicza,
szefa sztabu 7 Korpusu Zmechanizowanego Witolda Mozolewskiego, dowódcê
artylerii 10 KS Wac³awa Opmana, oddelegowanego do pracy w Ludowym
Komisariacie Przemys³u Ciê¿kiego W³odzimierza (W³adimira) Sad³uckiego,
wyk³adowcê Akademii Marynarki Wojennej Stanis³awa Stolarskiego, wyk³adowcê Wojskowej Akademii Politycznej im. To³maczewa Piotra Szarangowicza, dowódcê 40 Dywizji Strzeleckiej W³adys³awa Wasiencowicza i dowódcê
Brygady Lotniczej Instytutu Naukowo-Badawczego Lotnictwa RKKA Adama
Zalewskiego. Wród kapitanów 1. rangi znalaz³ siê szef Oddzia³u Hydrograficznego Floty Czarnomorskiej Micha³ (Michai³) Dominikowski. Siedmiu Polakom nadane zosta³y stopnie brigkomów. Byli to: szef oddzia³u politycznego
53 DS Edward (Eduard) Buchholc, sekretarz naukowy Encyklopedii Wojskowej Stanis³aw Budkiewicz, oficer do zadañ przy dowódcy lotnictwa Armii
Czerwonej W³odzimierz Jaguszewski, szef OP 85 DS Stanis³aw Karwowski,
szef Oddzia³u Budowlano-Kwaterunkowego Bia³oruskiego OW Józef Koz³owski, znajduj¹cy siê w dyspozycji ludowego komisarza obrony, by³y komisarz
Moskiewskich Kursów Przygotowania M³odszych Oficerów OPL Jan Majer
i szef OP I¿orskiego Odcinka Wojskowych Robót Budowlanych Józef Szemet.
Zwraca uwagê fakt, i¿ a¿ trzech z nich nie s³u¿y³o w pionie politycznym.
Brigintiendantami zostali: pracuj¹cy w Ludowym Komisariacie Przemys³u
Ciê¿kiego Stefan Botner i zastêpca szefa Zarz¹du Zapatrzenia Obozowo-Rzeczowego RKKA Pawe³ Witkowski. Franciszek (Fric vel Franc) Raszewicz,
komendant Wojenno-Morskiej Szko³y In¿ynieryjnej zosta³ in¿enior-f³agma16 Dane o stopniach nadanych Polakom oraz zajmowanych przez nich w tym czasie stanowiskach, tu i ni¿ej, na podstawie: RGWA, f. 37837, op. 4, d. 62122 (Rozkazy personalne
ludowego komisarza obrony [dalej: lko] z lat 19351936); op. 20, d. 625 (Protoko³y posiedzeñ
Wy¿szej Komisji Atestacyjnej, XII 1935XII 1936).
17 Pawe³ Wieczorkiewicz (£añcuch mierci. Czystka w Armii Czerwonej 19371939, Warszawa 2001, s. 396) wymienia wród Polaków równie¿ diwkoma Karola S³awiñskiego. Jedyny
dokument archiwalny, w którym wymieniona jest jego narodowoæ, mówi, ¿e by³ on £otyszem,
jego ojczystym jêzykiem by³ ³otewski, a oprócz niego w³ada³ tylko rosyjskim: RGWA, Karta
ewidencyjna (dalej: KE), S³awinski Kar³ Ernestowicz (ur. 1893). Sam wczeniej, pochopnie, jak
siê okaza³o, uzna³em za Polaka komdiwa Niko³aja So³³oguba (So³³ohuba): J. Wojtkowiak, Represje wobec Polaków, oficerów radzieckich si³ zbrojnych, w czasie wielkiej czystki, w: Studia
z dziejów Europy Wschodniej, red. G. B³aszyk, P. Kraszewski, Poznañ 2010, s. 405422.
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nem 3. rangi18. Wreszcie, czterech Polaków znalaz³o siê wród wojskowych
prawników, którym nadano najni¿szy stopieñ generalski brigwojenjurista.
Byli to: przewodnicz¹cy Trybuna³u Wojskowego Kolei Tomskiej Mieczys³aw
Dobrzañski, przewodnicz¹cy TW 12 KS W³adys³aw Kordialik, przewodnicz¹cy TW Charkowskiego OW Antoni (Anton) Koz³owski i pomocnik g³ównego
prokuratora wojskowego Armii Czerwonej Klemens Szubiak (Szubijak).
W sumie stopnie wy¿szego korpusu oficerskiego na pewno nadano do
pocz¹tku 1937 r. 39 Polakom, co stanowi³o nieco wiêcej ni¿ 2% ogó³u genera³ów Armii Czerwonej, których do tego czasu mianowano ok. 175019. Mo¿liwe,
¿e przytoczony spis nie jest jeszcze pe³en, bowiem w niektórych wypadkach
brak jednoznacznego potwierdzenia narodowoci wy¿szych oficerów RKKA,
których nazwiska mog¹ sugerowaæ polsk¹ narodowoæ20.
Trzeba jednak zaznaczyæ, ¿e ponad jedna czwarta z wymienionych wy¿szych oficerów w radzieckich statystykach figurowa³a jako przedstawiciele
innych narodowoci. Komdiwowie B³a¿ewicz i Paszkowski, którzy w czasie
wojny domowej podawali siê za Polaków, po jej zakoñczeniu stali siê Bia³orusinami21. Brigkom Jaguszewski, który jeszcze w 1925 r. by³ Polakiem, ju¿
w koñcu lat 20. podawa³ siê za Wielkorusa, i zapomnia³, ¿e zna jêzyk polski22. Podobnie by³o z kombrigiem Wasiencowiczem, który, bêd¹c w latach 20.
oficerem politycznym, odci¹³ siê od polskoci i dopiero w latach 40., odsiaduj¹c wyrok w jednym z obozów Workuty, przypomnia³ sobie sw¹ narodowoæ23.
Do swych korzeni nie przyznawa³ siê równie¿ w oficjalnych dokumentach
komdiw Klimowicz. U¿ywa³ jednak konsekwentnie, do po³owy lat 30., pol18 Pochodzi³ z mieszanej, polsko-³otewskiej rodziny. Zwykle podawa³ siê za £otysza, ale
w materia³ach ledztwa figuruje tak¿e jako Polak.
19 Przywo³ana ju¿ wy¿ej statystyka oficerów wy¿szych (RGWA, f. 37837, op. 21, d. 107,
l. 21) mówi, i¿ 10 XI 1936 r. by³o 1718 wy¿szych oficerów. Do tego nale¿y dodaæ 16 in¿eniorf³agmanów 3. rangi, których w statystyce pominiêto, 9 oficerów wy¿szych zmar³ych w 1936 r.
oraz kilkunastu kolejnych, którym pierwsze stopnie nadano po dacie sporz¹dzenia statystyki
(byli to jednak tylko kombrigowie i im równorzêdni oraz jeden f³agman 2. rangi). Wród tych
ostatnich by³ równie¿ kombrig Sad³ucki, któremu stopieñ zosta³ nadany dopiero w koñcu marca
1937 r.: RGWA, f. 37837, op. 4, d. 136, l. 247 (Rozkaz personalny lko nr 01049/p, 31 III 1937).
20 Mo¿na tu wymieniæ korkoma Stefana Iosifowicza Mraczkowskiego, komdiwa Iwana
Aleksandrowicza Tomaszewicza, diwin¿eniora Stefana Wasiliewicza Bordowskiego, brigkomów
Anatolija Niko³ajewicza Gurkowskiego, Iosifa Iosifowicza Rybinskiego i Alfreda Janowicza Mazura, in¿enior-f³agmanów W³adimira Ludwigowicza Surwi³³o i Juliana Aleksandrowicza Szymanskiego, brigwracza Grigorija Aleksandrowicza Kwasnickiego. Ponadto kilku oficerów o nazwiskach i imionach brzmi¹cych doæ swojsko podawa³o siê konsekwentnie za Litwinów  na
przyk³ad: komdiw W³adis³aw Antonowicz Mikucki, kombrigowie Anton Iosifowicz Kozierowski,
Kazimir W³adis³awowicz Paw³owski, Bronis³aw Wieniediktowicz Pietrusewicz i Anton Stanis³awowicz Sczesnulewicz oraz brigwojenjurist Boles³aw Wikientiewicz Dominski.
21 KPURP, s. 83, 645; RGWA, KES, B³a¿ewicz Iosif Francewicz (ur. 1891), Paszkowski
Konstantin Kazimirowicz (ur. 1894).
22 Ibidem, Jaguszewski W³adimir W³adis³awowicz (ur. 1889); RGWA, KE, Jaguszewski W.W.,
1925.
23 Por. RGWA, KES, Wasiencowicz W³adis³aw Konstantinowicz (ur. 1898); EBDTM, Waciencowicz (tak w bazie) W³adis³aw Konstantinowicz (ur. 1898).
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skiego imienia i przyznawa³ siê do bieg³ej znajomoci jêzyka polskiego. Kombrig Opman, który podczas wojny domowej wystêpowa³ w dokumentach jako
Polak, póniej wola³ w rubryce narodowoæ wpisywaæ: Niemiec24.
Przyczyny by³y z pewnoci¹ ró¿ne, jedna jednak dominuj¹ca  konformizm. Polak w Zwi¹zku Radzieckim, w tym w Armii Czerwonej, spotyka³ siê
z podejrzliwoci¹. W pewien sposób zrozumia³¹  z Polsk¹ Rosja bolszewicka
stoczy³a przegran¹ wojnê, Polska by³a najwiêkszym z nowych krajów powsta³ych po I wojnie wiatowej, Polacy mogli naturalnie ci¹¿yæ ku odrodzonej
ojczynie. Do nasilenia siê braku zaufania wobec Polaków z pewnoci¹ przyczynia³y siê przypadki ucieczki naszych rodaków do Polski, które mia³y miejsce zarówno w czasie wojny domowej, jak i po jej zakoñczeniu, a wi¹za³y siê,
zapewne, z ca³kowitym rozczarowaniem radzieck¹ rzeczywistoci¹. Ju¿
w kwietniu 1919 r. liniê frontu polsko-bolszewickiego przekroczy³ dowódca
1 Brygady Zachodniej Dywizji Strzeleckiej, by³y pu³kownik starej armii, Kazimierz Majewski25. W 1922 r. do Polski zbieg³ by³y genera³ major starej
armii, pracownik Sztabu Generalnego RKKA, Michai³ Fastykowski26. Z pewnoci¹ jednak najtrudniejsz¹ do zaakceptowania, ze wzglêdów presti¿owych,
ucieczk¹ by³o przekroczenie polsko-radzieckiej granicy w koñcu 1922 r. przez
jednego z niekwestionowanych bohaterów wojny domowej, trzykrotnego kawalera Orderu Czerwonego Sztandaru27, by³ego dowódcê brygady, a wówczas
s³uchacza Akademii Sztabu Generalnego, Boles³awa Kontryma28. Tak¿e póniej Polska by³a krajem, do którego uciekali ¿o³nierze i oficerowie RKKA,
choæ stoj¹cy ju¿ znacznie ni¿ej w hierarchii29. Po umocnieniu siê u w³adzy
Stalin wyranie stara³ siê zmniejszyæ rolê ¿ywio³u polskiego w resortach
si³owych. W tej sytuacji, szczególnie gdy wemie siê pod uwagê, ¿e przynaj24

RGWA, f. 18, op. 3, d. 155, l. 78 (Spis Polaków i osób w³adaj¹cych jêzykiem polskim
s³u¿¹cych w jednostkach Frontu Kaukaskiego, 03.21); RGWA, KES, Opman Wac³aw Maksimilianowicz (ur. 1886).
25 M. Wrzosek, Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny wiatowej 19141918, Warszawa 1990, s. 443.
26 Nie wiadomo tylko, czy Fastykowski podj¹³ s³u¿bê w Armii Czerwonej dobrowolnie, czy
te¿ zosta³ zmobilizowany. Informacje na ten temat s¹ sprzeczne: Russkaja armija w wielikoj
wojnie: Kartotieka projekta, www.grwar.ru/persons; S. Wo³kow, Gienieralitiet Rossijskoj Impierii, Moskwa 2009, t. 2, s. 631632. Wo³kow twierdzi, ¿e zbieg³ równie¿ by³y genera³ lejtnant
January (Januariusz) Cichowicz, ale nie ma potwierdzenia tego faktu w innych ród³ach: por.:
Henryk P. Kosk, Generalicja polska. Popularny s³ownik biograficzny, t. 1, A£, Pruszków 1998,
s. 94.
27 Liczba trzykrotnych kawalerów tego orderu do koñca 1922 r. ledwie przekroczy³a
20 ludzi, wiêc przynale¿noæ do tego grona by³a wiêcej ni¿ elitarna. Zob.: Sbornik lic nagra¿diennych Ordienom Krasnogo znamieni i Poczetnym rewolucionnym oru¿yjem, Moskwa 1926.
28 W II RP s³u¿y³ w stra¿y granicznej i policji. W czasie wojny zosta³ cichociemnym, bra³
udzia³ w powstaniu warszawskim. Nic wiêc dziwnego, ¿e gdy tylko zjawi³ siê w komunistycznej
Polsce, zosta³ aresztowany, a nastêpnie stracony, choæ jego starszy brat, Konstanty, który pozosta³ w ZSRR, by³ wówczas genera³em WP. Na jego temat: W. Pasek, Boles³awa Kontryma ¿ycie
zuchwa³e. Biografia ¿o³nierza i policjanta, 18981953, Warszawa 2006.
29 Por.: A.A. Zdanowicz, Organy gosudarstwiennoj biezopasnosti i Krasnaja Armija,
s. 500504.
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mniej czêæ Polaków, z ró¿nych przyczyn, uznawa³a Rosjê, bez wzglêdu na jej
oblicze ideologiczne, za sw¹ ojczyznê, dla wiêtego spokoju i stabilnoci kariery nasi rodacy od¿egnywali siê od swych korzeni.
Mo¿na uznaæ, ¿e proces nadawania stopni w Armii Czerwonej w pewien
sposób potwierdzi³ s³usznoæ tej postawy. Nietrudno bowiem odnieæ wra¿enie, ¿e polska narodowoæ nie pomaga³a w tym przypadku. Na przyk³ad
pomocnik prokuratora wojskowego Przymorskiej Grupy Wojsk Specjalnej Armii Dalekowschodniej Jan Mastalerz (Mastaler¿) mia³ pierwotnie staæ siê
brigwojenjuristem  by³ nawet gotowy projekt rozkazu personalnego ludowego komisarza obrony30. Ostatecznie Wy¿sza Komisja Atestacyjna uzna³a go
godnym stopnia wojenjurista 1. rangi, który odpowiada³ pu³kownikowi. Zaliczono mu jedynie dwa lata wys³ugi w tym stopniu, co mia³o, w za³o¿eniu,
skróciæ czas oczekiwania na awans31.
Inne przyk³ady nie s¹ tak jaskrawe, ale razem sk³adaj¹ siê na zbiór doæ
jednoznacznych poszlak. Pawe³ Strza³kowski, który od 1931 r. sta³ na czele
³¹cznoci radzieckiej floty (funkcja zmienia³a nazwy) i w zwi¹zku z tym od
tego czasu cieszy³ siê 11. kategori¹ s³u¿bow¹, uprawniaj¹c¹ do stopnia kapitana 1. rangi, musia³ zadowoliæ siê najwy¿szym stopniem oficerów starszych
marynarki  zosta³ kapitanem 2. rangi32. Aleksander Roszkowski, od stycznia 1936 r. zastêpca komendanta 4 Wojskowej Szko³y Techników Lotniczych
równie¿ legitymowa³ siê 11 kategori¹ s³u¿bow¹. By³ to bezpartyjny specjalista wojskowy, w czasie wojny domowej sta³ na czele sztabów 3 Armii i Polskiej Armii Czerwonej. Po zakoñczeniu gra¿danki by³ szefem sztabów szeregu korpusów strzeleckich. Mimo to nadano mu stopieñ pu³kownika33. Moje
szacunki pozwalaj¹ twierdziæ, ¿e z dowódców brygad lotniczych, zmechanizowanych, artyleryjskich i kolejowych RKKA ok. 6570% mog³o siê cieszyæ ze
stopni generalskich. Z Polaków stopnie wy¿szego korpusu oficerskiego nadano tylko dwóm lotnikom  Kochañskiemu i Zalewskiemu. Tymczasem Adam
Wierzyñski (Wier¿ynski), stoj¹cy na czele 1 Brygady Kolejowej, Juliusz Frielich  dowódca 2 Brygady Obrony Przeciwlotniczej, Józef Smaga  by³y dowódca 23 Brygady Lotniczej, w momencie nadania stopnia s³uchacz Wojskowej Akademii Lotniczej, musieli zadowoliæ siê stopniem pu³kownika.
Wród sporej grupy Polaków przesuniêtych do ró¿nych instytucji cywilnych i paramilitarnych, a którzy pozostawali w kadrach Armii Czerwonej,
30 RGWA, f. 37837, op. 4, d. 112, l. 173 (Projekt rozkazu personalnego lko nr 01513/p,
21 VI 1935).
31 RGWA, f. 37837, op. 20, d. 25, l. 326 (Protokó³ posiedzenia Wy¿szej Komisji Atestacyjnej, 1936). Mastalerz nigdy nie doczeka³ siê awansu na brigwojenjurista. Zwolniony z Armii
Czerwonej w sierpniu 1938 r., byæ mo¿e na pewien okres zosta³ równie¿ aresztowany. W 1941 r.
przywrócono go w szeregi si³ zbrojnych. W 1944 r., w stopniu pu³kownika s³u¿by sprawiedliwoci, trafi³ do Wojska Polskiego i zosta³ g³ównym prokuratorem wojskowym.
32 RGWA, f. 37837, op. 18, d. 112, l. 43ob (Spis korpusu oficerskiego Marynarki Wojennej
na 15 maja 1932 r.).
33 RGWA, f. 37837, op. 20, d. 24, l. 582 (Protokó³ posiedzenia Wy¿szej Komisji Atestacyjnej, 1936).
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tylko wspomniany Stefan Botner zosta³ genera³em. Z pozosta³ych najjaskrawszym przyk³adem dyskryminacji jest casus Romualda Muklewicza.
W tym czasie by³ on szefem G³ównego Zarz¹du Przemys³u Okrêtowego, a gdy
w grudniu 1936 r. powo³any zosta³ do ¿ycia Ludowy Komisariat Przemys³u
Obronnego, zosta³ zastêpc¹ szefa resortu. Choæ zachowa³ najwy¿sz¹  14.
kategoriê s³u¿bow¹, choæ uznawany jest za f³agmana-stroitiela (budowniczego) radzieckiej Marynarki Wojennej34, wcale nie zosta³ mu nadany stopieñ oficera floty35. Podobnie potraktowano Waleriana Brzeziñskiego (Br¿ezinskiego). Ten zas³u¿ony dla radzieckiej marynarki konstruktor, by³ od 1933
r. szefem Centralnego Biura Konstrukcyjnego Specjalnego Budownictwa
Okrêtów. Wczeniej jednak, w latach 20. XX w., zajmowa³ stanowiska zastêpcy szefa Si³ Morskich RKKA i komendanta Szko³y In¿ynieryjnej Marynarki
Wojennej. Przys³ugiwa³a mu kategoria K-12, co odpowiada³o stopniom f³agmana lub in¿enior-f³agmana 2. rangi36 . Choæ jest kilka przyk³adów nadania
stopni pracownikom biur konstrukcyjnych i fabryk zbrojeniowych, Brzeziñski
do tego grona nie zosta³ zaliczony. Kazimierz Zalewski, który od 1931 r.
znajdowa³ siê w rezerwie Armii Czerwonej, w przesz³oci zajmowa³ stanowiska dowódcze i polityczne, które da³y mu kategoriê s³u¿bow¹ K-11, pozwalaj¹c¹ oczekiwaæ, ¿e zostanie mu nadany stopieñ kombriga, tym bardziej ¿e
kierowa³ dzia³em wojskowym organu prasowego LKO  Krasnoj Zwiezdy.
Niestety, musia³ siê zadowoliæ rang¹ pu³kownika37.
Na ni¿szych szczeblach wojskowej hierarchii podobne przypadki by³y
jeszcze liczniejsze. Nic wiêc dziwnego, ¿e czêæ naszych rodaków, znacznie
wczeniej wyczuwaj¹c niesprzyjaj¹c¹ Polakom atmosferê, wola³a uchodziæ za
przedstawicieli innych narodowoci.
* * *
Nim zakoñczy³ siê proces nadawania stopni wojskowych w Armii Czerwonej, ca³y kraj zaczê³a ogarniaæ wielka czystka, do której has³em sta³o siê
zamordowanie w Leningradzie Siergieja Kirowa w grudniu 1934 r. W 1936 r.
rozpoczê³y siê pierwsze aresztowania wysokich rang¹ oficerów, które zaowocowa³y, u schy³ku wiosny kolejnego roku, og³oszeniem wykrycia w szeregach
Armii Czerwonej spisku wojskowo-faszystowskiego. Narastaj¹ca czystka,
czego wówczas nikt nie przeczuwa³, staæ siê mia³a prze³omowym momentem
w dziejach Polaków w radzieckich elitach  politycznych i wojskowych.
34

Zob.: N.I. Ordynskij, F³agman-stroitiel, w: F³agmany, Moskwa 1991, s. 101108.
Choæ w niektórych publikacjach rosyjskich mo¿na spotkaæ informacjê o nadaniu mu
stopnia f³agmana 1. rangi, dokumenty nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci  w 1937 r. zosta³ karnie
zwolniony z si³ zbrojnych nie maj¹c nadanego stopnia: RGWA, f. 37837, op. 4, d. 539, l. 18
(Rozkaz personalny lko nr 01161, 2 XII 1937).
36 Na jego temat: W. Zwiagincew, Tribuna³ dla f³agmanow, Moskwa 2007, s. 292 i n.
37 RGWA, KE, Zalewski Kazimir Antonowicz (ur. 1897), 1923, 1925; RGWA, f. 37837, op.
20, d. 25, l. 90 (Protokó³ posiedzenia Wy¿szej Komisji Atestacyjnej, 1936); RGWA, f. 37976, op.
1, d. 340, l. 40 (Teczka personalna K.A. Zalewskiego).
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Wród wojskowych aresztowanych w 1936 r. nie by³o wysokich rang¹
Polaków. Odnotowaæ jednak nale¿y, ¿e w tym czasie do wiêzieñ trafili: emeryt RKKA, by³y komendant Centralnego Archiwum Armii Czerwonej, Zdzis³aw Szeryñski (Szyryñski)38 oraz funkcjonariusz NKWD  Ignacy Sosnowski (Dobrzyñski). To by³y oficer wywiadu wojskowego Rzeczypospolitej, który
 zdemaskowany przez WCzK  podj¹³ z ni¹ wspó³pracê i z czasem zaj¹³
eksponowane miejsce w hierarchii radzieckiej policji politycznej, pracuj¹c
przede wszystkim w organach kontrwywiadu. W koñcu 1935 r., gdy
w NKWD, na wzór Armii Czerwonej, wprowadzono równie¿ stopnie, zosta³
komisarzem bezpieczeñstwa pañstwowego 3. rangi, co odpowiada³o komkorowi w RKKA39. Brak dzi informacji, które by pozwoli³y jednoznacznie stwierdziæ, czy to w³anie te dwa aresztowania, czy te¿ inne, przeprowadzone
wród wojskowych innych narodowoci pozwoli³y NKWD zdobyæ zeznania,
które sta³y siê podstaw¹ do aresztowania licznych Polaków z najwy¿szych
szczebli hierarchii wojskowej ZSRR pón¹ wiosn¹ kolejnego roku.
Nim to nast¹pi³o, kilku genera³ów polskiej narodowoci zmieni³o przydzia³y s³u¿bowe, w wiêkszoci awansuj¹c. Ju¿ w lutym 1936 r. komdiw Rokossowski zosta³ dowódc¹ 5 Korpusu Kawalerii, który zaczêto formowaæ
w Leningradzkim OW. Awans by³ wynikiem bardzo dobrych opinii wystawianych mu od lat przez dowództwo Zabajkalskiej Grupy Wojsk i Zabajkalskiego
OW. Ju¿ w atestacji z 1934 r. mo¿na przeczytaæ, i¿ Rokossowski to: Dobry
dowódca liniowy, znaj¹cy kawaleryjskie rzemios³o. [ ] Cieszy siê autorytetem u wszystkich podw³adnych. Umie zorganizowaæ wyszkolenie bojowe, dobrze zna wszystkie jego detale. Dobry wychowawca, wieci osobistym przyk³adem. Taktycznie i operacyjnie przygotowany, wykazuje bojow¹ inicjatywê.
[ ] Dywizja [któr¹ dowodzi  J.W.] dobrze przygotowana we wszystkich
rodzajach wyszkolenia bojowego. Atestowany na stanowisko dowódcy korpusu kawalerii40. Równie¿ nowi prze³o¿eni z Leningradu wyra¿ali siê o nim
w koñcu 1936 r. w samych superlatywach: Bojowy dowódca, z wol¹ i energi¹. Zdyscyplinowany, konsekwentny i skromny. W ci¹gu pó³ roku pobytu
w okrêgu, na stanowisku dowódcy korpusu wykaza³ zdolnoæ szybkiego podniesienia poziomu wyszkolenia bojowego nowo sformowanych dywizji. Na
manewrach dywizje dzia³a³y w sposób zadowalaj¹cy. Sam komdiw Rokossow38 EBDTM, Szyrinskij Zdis³aw Janowicz (ur. 1888). Zosta³ on aresztowany 27 sierpnia.
Gdyby pozosta³ nieco d³u¿ej w szeregach RKKA przys³ugiwa³a mu ranga generalska  jego
nastêpcy nadano stopieñ brigkoma. Por.: KPURP, s. 821.
39 Zob.: N.W. Pietrow, K.W. Skorkin, Kto rukowodi³ NKWD 19341941: sprawocznik,
Moskwa 1999, s. 390391. Sosnowskiego aresztowano 23 listopada. W NKWD Polacy do pocz¹tku czystki zajmowali jeszcze silniejsz¹ pozycjê ni¿ w RKKA. W gronie ok. 45 oficerów wy¿szych,
którym nadano stopnie komisarzy bezpieczeñstwa pañstwowego 3. rangi (komkora) i wy¿sze,
by³o trzech Polaków. Ogó³em, w generalicji NKWD, której ca³kowita liczebnoæ nie jest do dzi
znana, by³o  wed³ug moich obliczeñ  co najmniej 13 Polaków, z tego 9 w najwa¿niejszym
pionie bezpieczeñstwa pañstwowego, gdzie by³o 277 nominacji.
40 Materia³ z teczki osobowej K.K. Rokossowskiego, eksponowany na wystawie w Muzeum
Wielkiej Wojny Ojczynianej w Moskwie w 2000 r. Kopia w zbiorach autora.
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ski wykaza³ ca³kiem dobr¹ zdolnoæ orientacji w sytuacji operacyjnej i przeprowadzi³ operacjê41. Wydawa³o siê, ¿e nic nie stoi na przeszkodzie dla
dalszego rozwoju jego kariery.
We wrzeniu 1936 r. brigkom Buchholc zosta³ przeniesiony na stanowisko inspektora politycznego Centralnej Rady Osoawiachimu42. Dwa miesi¹ce
póniej do pracy w lotnictwie cywilnym, z pozostawieniem w kadrach RKKA
oraz zachowaniem rangi i pensji, zosta³ odkomenderowany komdiw K³yszejko, którego mianowano komendantem Leningradzkiego Instytutu In¿ynierów Lotnictwa Cywilnego43. Kolejni Polacy zmienili przydzia³y na pocz¹tku
1937 r. Ju¿ w styczniu komdiw Kochañski obj¹³ dowództwo 5 Korpusu Ciê¿kich Bombowców w Zabajkalskim OW, a kombrig Leonowicz zosta³ dowódc¹
artylerii Specjalnej Armii Dalekowschodniej. Brigkom Jaguszewski w koñcu
marca zosta³ komendantem i komisarzem 3 Wojskowej Szko³y Techników
Lotniczych44. W tym samym miesi¹cu f³agman Pancerzañski zosta³ przeniesiony na stanowisko starszego kierownika (ros. rukowoditiel) w Akademii
Sztabu Generalnego45. Wiadomo równie¿, ¿e brigkom Majer zosta³ inspektorem Zarz¹du Zaopatrzenia RKKA. Nowe nominacje zdawa³y siê wiadczyæ,
¿e pozycja Polaków w RKKA jest niezagro¿ona.
Bardzo szybko okaza³o siê to iluzj¹. NKWD, na podstawie zeznañ wymuszonych na wczeniej aresztowanych, szykowa³ siê do zdecydowanego uderzenia w ¿ywio³ polski w ZSRR. W maju i czerwcu dokonano aresztowañ du¿ej
grupy Polaków s³u¿¹cych w si³ach zbrojnych, w tym szeregu genera³ów. 25
maja za kraty trafi³ komkor £¹gwa, trzy dni póniej podobny los spotka³
komdiwa Kochañskiego i Romualda Muklewicza, który ci¹gle figurowa³
w ewidencji Zarz¹du Kadr Armii Czerwonej ze sw¹ wysok¹ kategori¹ s³u¿bow¹46. 31 maja, w zwi¹zku z aresztowaniem przez organy NKWD, zosta³
zwolniony z szeregów RKKA brigkom Koz³owski. Tego samego dnia usuniêto
z Armii Czerwonej, z powodów politycznych, równie¿ komdiwa Gruszeckiego47. 7 czerwca 1937 r., na wniosek NKWD, które przygotowywa³o siê do ich
aresztowania, zwolnieni z szeregów RKKA zostali komdiwowie K³yszejko
i Paszkowski, którzy trafili do wiêzieñ przed koñcem miesi¹ca48. Ich los
41

Ibidem.
RGWA, f. 37837, op. 4, d. 131, l. 556 (Raport Zarz¹du Kadr RKKA dla lko, 13 VIII 1937).
43 N.S. Czeruszew, Martiro³og RKKA, WIA 2002, nr 11, s. 10.
44 RGWA, f.37837, op. 4, d. 140, l. 296 (Rozkaz personalny lko nr 036, 15 I 1937), 465
(Rozkaz personalny lko nr 086, 31 I 1937), d. 141, l. 177 (Rozkaz personalny lko nr 0244, 27 III
1937).
45 N.S. Czeruszew, Martiro³og RKKA, WIA, wyp. 6, Moskwa 1999, s. 103.
46 O.F. Suwienirow, Tragiedija RKKA, s. 379, 388, 490.
47 RGWA, f. 37837, op. 4, d. 142, l. 201 (Rozkaz personalny lko nr 0567, 31 V 1937),
d. 148, l. 520 (Rozkaz personalny lko nr 00133, 31 maja 1937).
48 Ibidem, d. 149, l. 9 (Rozkaz personalny lko nr 00139, 7 VI 1937). By³ to rozkaz, na mocy
którego z szeregów si³ zbrojnych wyrzucono ponad 100 wysokiej rangi oficerów, którzy ju¿ zostali
aresztowani b¹d NKWD chcia³o ich aresztowaæ. Wród nich by³o jeszcze trzech Polaków  komdiw
Kochañski oraz dwóch pu³kowników  s³uchacz Akademii Sztabu Generalnego RKKA Stefan Paw³owski i szef sztabu 5 Korpusu Ciê¿kich Bombowców W³odzimierz Subocz: tam¿e, l. 7, 20, 24.
42
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podzielili jeszcze: brigkom Budkiewicz (9.06), Józef Unszlicht (11.06), f³agman Pancerzañski (13.06) oraz brigintiendant Botner (16.06)49. W ci¹gu
22 dni represjom poddano 9 Polaków-genera³ów RKKA, co oznacza, ¿e wród
radzieckiej generalicji ich liczebnoæ zmniejszy³a siê o jedn¹ czwart¹.
Jednoczenie ogromnego rozmachu nabra³a czystka wród ca³ej wojskowej elity ZSRR. W koñcu maja aresztowano by³ego zastêpcê ludowego komisarza obrony marsza³ka Michai³a Tuchaczewskiego i dowódców okrêgów wojskowych, komandarów 1. rangi Uborewicza (Bia³oruski) i Jakira (Kijowski).
Ostatniego dnia tego miesi¹ca samobójstwo pope³ni³ szef Zarz¹du Politycznego Armii Czerwonej, armkom 1. rangi Jan Gamarnik. W czasie specjalnego,
rozszerzonego posiedzenia najwy¿szego, kolegialnego organu Armii Czerwonej  Rady Wojennej przy ludowym komisarzu obrony, odbywaj¹cego siê
w Moskwie 14 czerwca 1937 r., og³oszono wykrycie w szeregach RKKA
spisku wojskowo-faszystowskiego, na czele którego sta³ Tuchaczewski. Na
posiedzeniu zapad³a decyzja o sformowaniu specjalnego Trybuna³u Wojskowego, który 11 czerwca skaza³ marsza³ka i siedmiu innych przedstawicieli
cis³ej elity RKKA na karê mierci50.
Czerwcowe posiedzenie Rady Wojennej by³o spektaklem pe³nym donosicielstwa, oszczerstw, wazeliniarstwa wobec NKWD i jego szefa Niko³aja Je¿owa. Nie by³o ³atwo w tej atmosferze o trzewe s¹dy, które nie by³yby bezkrytyczne wobec materia³ów spreparowanych przez NKWD oraz padaj¹cych
z sali oskar¿eñ, a tak¿e s¹dy, które dawa³yby oskar¿anym mo¿liwoæ podjêcia
próby obrony dobrego imienia bez orzekania z góry o winie. Jednym z takich
trzewych, umiarkowanych g³osów by³o wyst¹pienie komandarma Lewandowskiego. Stwierdzi³ on m.in., zwracaj¹c siê do samego Stalina:
[ ] teraz, gdy znajdujemy siê w tej skomplikowanej sytuacji, sytuacji
nie pojedynczych aresztowañ, ale du¿ej liczby aresztowanych dowódców, oko³o 30 ludzi, gdy czytamy materia³y [tj. zeznania aresztowanych  J.W.],
w których figuruj¹ towarzysze, którzy siedz¹ obok nas, pojawia siê w¹tpliwoæ: czy s¹ winni, czy nie? Niech ci towarzysze zabior¹ g³os i opowiedz¹51.
49 O.F. Suwienirow, Tragiedija RKKA, s. 381, 415, 493; EBDTM, Botner Stefan Oswaldowicz. Unszlicht, podobnie jak Muklewicz, pozostawa³ w kadrach RKKA, w rezerwie korpusu
oficerskiego, Obu zwolniono z szeregów si³ zbrojnych dopiero 2 grudnia 1937 r.: RGWA,
f. 37837, op. 4, d. 144, l. 371 (Rozkaz personalny lko nr 01161, 2 XII 1937). Botner zosta³
aresztowany bez wiedzy organów kadrowych Armii Czerwonej oraz prze³o¿onych z Gosp³anu,
którzy w lipcu wnioskowali o jego zwolnienie z RKKA w zwi¹zku z tym, ¿e wykaza³ siê
polityczn¹ lepot¹ okazuj¹c pomoc trockistom. Ibidem, d. 130, l. 499 (Wniosek Zarz¹du Kadr
RKKA do lko, 17 VII 1937). Tego samego dnia go zwolniono, ale z przyczyn politycznych, nie za
w zwi¹zku z aresztowaniem.
50 Szeroko na ten temat zob.: P.P. Wieczorkiewicz, Sprawa Tuchaczewskiego, Warszawa
1994.
51 RGASPI, f. 17, op. 165, d. 58, l. 133 (Stenogram rozszerzonego posiedzenia Rady Wojennej przy lko, pierwsze posiedzenie, 1 VI 1937); porównaj opublikowany stenogram: Wojennyj
sowiet pri Narodnom komissarie oborony SSSR, 14 ijunia 1937 g. Dokumienty i materia³y,
Moskwa 2008, s. 106.
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Ten wyraz elementarnej przyzwoitoci mia³ natychmiastowy wp³yw na
karierê Lewandowskiego. Wczeniej, gdy w listopadzie 1936 r. planowano
przesuniêcia kadrowe na najwy¿szych szczeblach dowódczych Armii Czerwonej, by³ on typowany na nastêpcê komandarma Uborewicza na stanowisku
dowódcy Bia³oruskiego OW, jednego z najbardziej presti¿owych w ca³ej armii52. W nowej sytuacji, gdy funkcja ta wakowa³a od kilku dni z powodu
aresztowania Uborewicza i uznania go za jednego z liderów wojskowego
spisku, Lewandowski nie zosta³ jego nastêpc¹. Stanowisko to przypad³o komandarmowi 1. rangi Iwanowi Bie³owowi, który w trakcie posiedzenia wykaza³ znacznie wiêksz¹ gorliwoæ w tropieniu zdrajców w szeregach korpusu
oficerskiego RKKA, a Lewandowski musia³ zadowoliæ siê przeniesieniem do
Woroszy³owa, gdzie obj¹³ dowództwo Przymorskiej Grupy Wojsk Specjalnej
Armii Dalekowschodniej53.
Czerwcowe posiedzenie w znacz¹cy sposób wp³ynê³o na losy innego Polaka  Konstantego Rokossowskiego. Jego byli prze³o¿eni z Zabajkala: dowódca
okrêgu komkor Iwan Griaznow i cz³onek Rady Wojennej korkom Wiktor
Szestakow zostali w trakcie obrad oskar¿eni o polityczn¹ lepotê, sprzyjaj¹c¹
zdrajcom i szkodnikom. Chc¹c ratowaæ sw¹ skórê, wkrótce po zakoñczeniu
posiedzenia, napisali donos, w którym polecali uwadze NKWD szereg by³ych
i aktualnych podw³adnych. Rokossowski, zawsze wysoko oceniany przez
Griaznowa i Szestakowa, tym razem zosta³ oskar¿ony o zwi¹zki z aresztowanymi wrogami ludu oraz uzyska³ krótk¹, nastêpuj¹c¹ charakterystykê: Polak. Konieczna jest powa¿na weryfikacja pochodzenia spo³ecznego. Mia³ ci¹goty do pracy za granic¹54. Na skutki donosu nie trzeba by³o d³ugo czekaæ
 najpierw, 13 czerwca, Rokossowski zosta³ zdjêty ze stanowiska i oddany do
dyspozycji Zarz¹du Kadr RKKA, 27 czerwca organizacja partyjna pozbawi³a go
cz³onkostwa w WKP(b), 22 lipca, na mocy rozkazu marsza³ka Woroszy³owa,
zosta³ usuniêty karnie z szeregów si³ zbrojnych, a 17 sierpnia aresztowany55.
Jako ostatni ofiar¹ pierwszej fali masowych represji pad³ brigkom Buchholc, którego 26 sierpnia zwolniono karnie z armii. Sta³o siê tak na wniosek
Centralnej Rady Osoawiachimu, gdy¿ jego rodzice i rodzeñstwo mieszkali
w Polsce, a on sam dopuci³ siê szeregu b³êdów politycznych56.
Wzmo¿one represje wobec Polaków w szeregach Armii Czerwonej by³y
jedynie jednym z elementów antypolskiej nagonki, któr¹ NKWD zaczê³o rozpêdzaæ ju¿ na pocz¹tku 1937 r. Wtedy to na £ubiance ostatecznie o¿ywiono
52 A.A. Pieczonkin, Wojennaja elita SSSR w 1935-1939 gg.: riepriessii i obnowlenije, Moskwa 2003, s. 2425.
53 RGWA, f. 37837, op. 4, d. 129, l. 26 (Rozkaz personalny lko nr 2387, 5 VI 1937).
54 RGWA, f. 37837, op. 21, d. 100, l. 128 (Rada Wojenna Zabajkalskiego OW do lko, 5 VI
1937).
55 RGWA, f. 37837, op. 4, d. 129, l. 135 (Rozkaz personalny lko nr 2455, 13 VI 1937);
B. Soko³ow, Rokossowski, Moskwa 2010, s. 70; P.P. Wieczorkiewicz, £añcuch mierci, s. 1146.
56 RGWA, f. 37837, op. 4, d. 131, l. 556 (Raport Zarz¹du Kadr RKKA dla lko, 13 VIII
1937), 557 (Rozkaz personalny lko nr 3256, 26 VIII 1937).
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Polsk¹ Organizacjê Wojskow¹, której agentów, jak donosi³ Stalinowi szef
resortu spraw wewnêtrznych Niko³aj Je¿ow, wykryto wród Polaków zamieszkuj¹cych ZSRR57. W sierpniu organizacja rozros³a siê ju¿ do gigantycznego spisku obejmuj¹cego swym dzia³aniem praktycznie wszystkie wa¿niejsze dziedziny ¿ycia Zwi¹zku Radzieckiego. POW mia³a, wed³ug ledczych
NKWD, sw¹ znacz¹c¹ filiê w szeregach RKKA. Na jej czele postawiono zarówno wy¿szych oficerów rezerwy: Unszlichta, Muklewicza i Bortnowskiejo,
jak i aresztowanych ju¿ oficerów s³u¿by czynnej  komkora £¹gwê, komdiwa
Kochañskiego, brigkomów Budkiewicza i Koz³owskiego. Aktywna rola przypisana zosta³a równie¿ brigintiendantowi Botnerowi58. W ten sposób rozpoczêto realizacjê g³ównej fazy tak zwanej Operacji polskiej NKWD, najwiêkszej
fali represji o pod³o¿u narodowociowym w czasie ca³ej wielkiej czystki
w ZSRR.
Masowe represje w si³ach zbrojnych powodowa³y, ¿e liczba wy¿szych
oficerów topnia³a oraz zwalnia³y siê coraz to nowe stanowiska przez nich
piastowane. Te ostatnie, szczególnie na najwy¿szych szczeblach, zape³niano
doæ sprawnie, w tempie niewiele ustêpuj¹cym obsadzaniu stanowisk, zwi¹zanym z powo³aniem nowych okrêgów wojskowych w 1935 r. i powa¿nym
zwiêkszeniem liczby wielkich jednostek RKKA w latach 19351936. Gorzej
by³o z uzupe³nianiem szeregów generalicji poprzez awansowanie na pierwsze
stopnie wy¿szego korpusu oficerskiego pu³kowników i oficerów w stopniach
równorzêdnych  tu liczba awansów by³a zdecydowanie ni¿sza od liczby
aresztowanych i zwolnionych z szeregów si³ zbrojnych. Choæ wród awansowanych zdecydowanie przewa¿ali Rosjanie i pokrewne narodowoci, zdarzali
siê równie¿ inorodcy, w tym tak¿e Polacy. Zastêpca dowódcy 2 Samodzielnej
Brygady Zmechanizowanej, która wchodzi³a w sk³ad Specjalnej Armii Dalekowschodniej, intiendant 1. rangi Iwan Michalkiewicz zosta³ brigintiendantem.
Najb³yskotliwsz¹ karierê zrobi³ w pierwszej fazie czystki inny Polak
 kombrig Wasiencowicz. Najpierw, w lipcu 1937 r., zosta³ nastêpc¹ represjonowanego komdiwa Paszkowskiego i obj¹³ dowództwo 18 KS. Jednoczenie
awansowa³ o jeden stopieñ. Trzy miesi¹ce póniej stan¹³ na czele sztabu
57

£ubianka: Stalin i G³awnoje uprawlenije gosbiezopasnosti NKWD, 19371938, sost.
W.N. Chaustow, W.P. Naumow, N.S. P³otnikowa, Moskwa 2004, s. 4144 (Specjalna informacja
N.I. Je¿owa dla I.W. Stalina o Polskiej Organizacji Wojskowej z za³¹czeniem protoko³u przes³uchania T.F. D¹bala, 17 I 1937). Inicjatywa stworzenia POW w ZSRR przynale¿a³a szefowi
NKWD na Ukrainie Wsiewo³odowi Balickiemu  ju¿ we wrzeniu 1935 r. doniós³ on KC WKP(b)
o wykryciu tej organizacji: N. Pietrow, Polska operacja NKWD, Karta. Niezale¿ne pismo historyczne 1993, nr 11, s. 24; por.: Wielki terror: operacja polska 19371938, Warszawa-Kijów 2010,
cz. 1, s. 135155 (Informacja naczelnika Oddzia³u Specjalnego UGB NKWD USRS i Kijowskiego WO Michai³a Aleksandrowskiego o represjach wobec cz³onków POW w USRS, IX 1937).
58 Ibidem, s. 301303 (Rozkaz operacyjny ludowego komisarza spraw wewnêtrznych
[lksw] nr 00485, 11 VIII 1937), 303321 (Tajne pismo lksw o faszystowsko-powstañczej, szpiegowskiej dywersyjnej, defetystycznej i terrorystycznej dzia³alnoci wywiadu polskiego w ZSRR,
11 VIII 1937). Por. t³umaczenia rozkazu nr 00485: Karta. Niezale¿ne pismo historyczne1993,
nr 11, s. 2729; Wielki Terror, cz. 1, s. 257263.
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Specjalnej Armii Dalekowschodniej, chroni¹cej granice radzieckie wzd³u¿
Amuru i wybrze¿y Morza Japoñskiego oraz Ochockiego59. Imponuj¹cy awans
 w ci¹gu trzech miesiêcy przeby³ drogê od dowódcy dywizji do szefa sztabu
jednego z najwa¿niejszych okrêgów wojskowych ZSRR.
W tym samym czasie znacznie wiêksza liczba naszych rodaków zosta³a
poddana represjom. W ostatnich miesi¹cach 1937 r. do wiêzieñ trafili: kombrig Leonowicz (3 padziernika), kapitan 1 rangi Dominikowski, brigkom
Karwowski (obaj 13 padziernika), komdiw Gruszecki (5 listopada), brigintiendant Witkowski (23 listopada), brigkom Szemet (4/5 grudnia), komdiw
Kwiatek (17 grudnia) i in¿enior-f³agman 3 r. Raszewicz (30 grudnia)60.
Z tego grona z pewnoci¹ najwa¿niejsz¹ osob¹ by³ Kwiatek. By³y cz³onek PPS, za udzia³ w przeprowadzeniu zamachu na gubernatora warszawskiego w 1905 r. skazany najpierw na karê mierci, nastêpnie, ze wzglêdu na
niepe³noletnoæ (mia³ wówczas 17 lat), zamienion¹ na 20 lat katorgi. Do
Gwardii Czerwonej wst¹pi³ ju¿ w sierpniu 1917 r. W Armii Czerwonej przeszed³ wszystkie stopnie dowodzenia  od dowódcy plutonu do dowódcy korpusu. W sierpniu 1936 r. zosta³ mianowany zastêpc¹ dowódcy Charkowskiego
Okrêgu Wojskowego61. NKWD uczyni³o z niego jednego z przywódców POW
na Ukrainie, odpowiadaj¹cego za jej dzia³anie w si³ach zbrojnych62.
Pocz¹tek 1938 r. up³yn¹³ w Armii Czerwonej na przygotowaniach do
obchodów dwudziestolecia RKKA, które to wiêto obchodzono rokrocznie 23
lutego. Z jego okazji przygotowywano listy godnych awansów i orderów. Przy
tej okazji jednak organy kadrowe armii oraz funkcjonariusze NKWD prowadzili wytê¿one prace, maj¹ce na celu oczyszczenie szeregów RKKA z wszelkiego podejrzanego lub niezas³uguj¹cego na zaufanie elementu. Okres od
stycznia do po³owy marca przyniós³ wzrost liczby zwolnieñ z szeregów si³
zbrojnych i aresztowañ.
W tym czasie ofiarami represji sta³o siê szereg Polaków s³u¿¹cych
w Armii Czerwonej. Pierwszym sporód czerwonej generalicji by³ brigwojenjurist Antoni Koz³owski. Jeszcze w sierpniu 1937 r. odznaczony zosta³ Orderem Czerwonego Sztandaru za sukcesy w pracy umacniaj¹cej socjalistyczn¹
praworz¹dnoæ i ochronê interesów pañstwa63. 27 stycznia 1938 r., na wniosek przewodnicz¹cego Izby Wojskowej S¹du Najwy¿szego ZSRR Wasilija
59 RGWA, f. 37745, op. 1, d. 53, l. 31 (Rozkaz dla wojsk SAD, 29 X 1937); RGWA, f. 37837,
op. 4, d. 130, l. 581 (Rozkaz personalny lko nr 2937, 22 VII 1937).
60 W.S. Milbach, Osobaja Krasnoznamionnaja Dalniewostocznaja armija (Krasnoznamionnyj Dalniewostocznyj front). Politiczeskije riepriessii komandno-naczalstwujuszczego sostawa,
19371938 gg., Sankt-Pietierburg 2007, s. 307; O.F. Suwienirow, Tragiedija RKKA, s. 387 i n.
61 RGWA, KES, Kwiatek Kazimir Francewicz (ur.1888); [N.S. Czeruszew], Dorogoj nasz
towariszcz Stalin
i drugije towariszczi. Obraszczenija rodstwiennikow riepriessirowannych
komandirow Krasnoj Armii k rukowoditielam strany, Moskwa 2001, s. 145146; por.: KPURP,
s. 481482.
62 Zob.: Wielki terror: operacja polska 19371938, cz. 2, s. 13511373 (Raport lksw USRS
A. Uspienskiego o likwidacji Polskiej Organizacji Wojskowej na terytorium Ukrainy, 30 IV
1938), 14011431 (Meldunek naczelnika OO Kijowskiego OW D. Grieczuchina, 23 VI 1938).
63 Krasnaja Zwiezda, nr 192, 21 VIII 1937.
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Ulricha, usuniêto go z szeregów si³ zbrojnych za zwi¹zki z wrogami ludu64.
Do wiêzienia trafi³ najpóniej przed koñcem marca65.
Do tego czasu aresztowania objê³y kolejnych szeciu Polaków, przedstawicieli wy¿szego korpusu oficerskiego Armii Czerwonej: komdiwa B³a¿ewicza,
który w tym czasie pe³ni³ obowi¹zki szefa Zarz¹du Obrony Przeciwlotniczej
RKKA (18 lutego), zwolnionego wczeniej z szeregów si³ zbrojnych brigkoma
Bucholca (22 lutego), komandarma Lewandowskiego, który aresztowany zosta³
w dzieñ rocznicy powstania Armii Czerwonej, komdiwa Wasiencowicza
(28 lutego) oraz kombriga Mozolewskiego, który na pocz¹tku 1937 r. powróci³
na stanowisko wyk³adowcy Akademii Wojskowej im. Frunzego (7 marca)66.
Najbardziej niesamowity los spotka³ brigkoma Jaguszewskiego. Z okazji
wiêta Armii Czerwonej, 22 lutego 1938 r., ludowy komisarz obrony, marsza³ek Kliment Woroszy³ow, wyda³ specjalny rozkaz, którym promowa³ na wy¿sze stopnie 273 przedstawicieli elity RKKA67. W gronie tym znalaz³o siê
dwóch Polaków awansowanych na stopieñ kombriga: pu³kownik Marek Bucko, zastêpca dowódcy 75 DS i w³anie Jaguszewski, którego ca³a kariera
wojskowa up³ynê³a na stanowiskach administracyjnych i dowódczych, a dot¹d nosi³ stopieñ oficera politycznego. Nie mia³ jednak szansy ucieszyæ siê
z awansu  od poprzedniej nocy ogl¹da³ wiat zza krat68. Jest to jeden
z najjaskrawszych w czasie wielkiej czystki przyk³adów braku koordynacji
dzia³añ organów kadrowych RKKA i radzieckiej policji politycznej, które
w wiêkszoci przypadków wspó³pracowa³y wyj¹tkowo harmonijnie.
Po aresztowaniu kombriga Mozolewskiego nast¹pi³a prawie dwumiesiêczna pauza w represjach wobec Polaków zajmuj¹cych wy¿sze szczeble
w radzieckiej hierarchii wojskowej  najd³u¿sza w czasie ca³ej wielkiej czystki. Zapewne czêciowym jej wyt³umaczeniem jest dramatyczny spadek liczebnoci tej grupy w czasie nieca³ego roku trwania masowych represji w Armii
Czerwonej  wiosn¹ 1938 r. w szeregach RKKA pozosta³o ju¿ zaledwie
13 Polaków-genera³ów. Dopiero 30 kwietnia zwolniony zosta³ z szeregów si³
zbrojnych brigintiendant Michalkiewicz. Wiadomo, ¿e zosta³ wkrótce aresztowany, choæ data jego aresztowania pozostaje nieznana69.
64 RGWA, f. 37837, op. 4, d. 153, l. 297 (Ulrich do Woroszy³owa, 29 XII 1937), 299 (Rozkaz
personalny lko nr 264, 27 I 1938).
65 RGWA, f. 9, op. 29, d. 383, l. 80 (Spis pracowników trybuna³ów wojskowych RKKA
aresztowanych przez NKWD od koñca maja 1937 r. do 25 marca 1937 r.).
66 RGWA, f. 37837, op. 4, d. 349, l. 199200 (Raport Zarz¹du Kadr RKKA o kombrigu
W.A. Mozolewskim, II 1940); N. Czeruszew, Udar po swoim. Krasnaja Armija 19381941,
Moskwa 2003, s. 281, 284; O.F. Suwienirow, Tragiedija RKKA, s. 375, 385; EBDTM, Buchgolc
Eduard Samui³owicz (ur. 1892).
67 RGWA, f. 37837, op. 4, d.189, l. 315337 (Rozkaz personalny lko nr 0170/p, 22 II 1938).
68 O.F. Suwienirow, Tragiedija RKKA, s. 421; autor nie zdawa³ sobie sprawy z awansu
Jaguszewskiego i umieci³ go w gronie represjonowanych brigkomów.
69 RGWA, f. 37837, op. 18, d. 749, l. 212 (Spis oficerów 1 Samodzielnej Armii zwolnionych
z szeregów RKKA w 1938 r.). 30 kwietnia rozkaz o zwolnieniu Michalkiewicza wyda³a Rada
Wojenna Specjalnej Armii Dalekowschodniej. Rozkaz narkoma Woroszy³owa w tej sprawie zosta³ wydany 5 maja.
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Wkrótce represje dotknê³y kolejnych Polaków. 9 maja aresztowano kombriga Korczyca, a zwolnienie z si³ zbrojnych w zwi¹zku z aresztowaniem
dotknê³o brigkoma Jana Majera70. Korczyc zosta³ zaliczony przez NKWD do
komórki POW dzia³aj¹cej w Charkowskim OW71. Na losie Majera zaci¹¿y³a
jego przesz³oæ  w latach 20. popar³ jedn¹ z trockistowskich rezolucji partyjnych. Ponadto by³ uczestnikiem tak zwanej opozycji bia³orusko-to³maczewowskiej  sprzeciwu czêci kadr politycznych Armii Czerwonej przeciwko
powierzeniu dowódcom-komunistom jednoosobowego dowództwa poprzez objêcie przez nich jednoczenie funkcji komisarzy72. Mniej wiêcej w tym czasie
do wiêzienia trafi³ równie¿ kombrig Opman, o aresztowanie którego NKWD
wnioskowa³o ju¿ 11 kwietnia73.
Kolejni Polacy stali siê ofiarami represji przede wszystkim ze wzglêdu
na sw¹ narodowoæ. Prawdopodobnie od pocz¹tku 1938 r. trwa³y przygotowania do radykalnego rozwi¹zania problemu narodowoci nieradzieckich w szeregach si³ zbrojnych. Wiadomo, ¿e w marcu szef Oddzia³u Kierowniczych
Organów Partyjnych KC WKP(b), Gieorgij Malenkow, przekaza³ szefowi Zarz¹du Politycznego RKKA armkomowi 1. rangi Lwu Mechlisowi polecenie
sporz¹dzenia list wszystkich tak zwanych inorodców, przede wszystkim Polaków, £otyszy i Niemców, cz³onków partii, s³u¿¹cych w Armii Czerwonej74.
Mechlis zadanie to scedowa³ na szczebel zarz¹dów politycznych przy dowództwach okrêgów wojskowych. Tu, w niektórych wypadkach, odczytano to polecenie jako sygna³ do rozprawy z t¹ grup¹ oficerów. Wszystko wskazuje na to,
¿e w³anie z powodu narodowoci zosta³ zwolniony brigintiendant Michalkiewicz, s³u¿¹cy w Specjalnej Armii Dalekowschodniej, w której spis inorodcówoficerów by³ gotów ju¿ w marcu75.
W³anie w sprawie SAD zosta³y wydane pierwsze formalne decyzje
o represjonowaniu oficerów RKKA narodowoci maj¹cych sw¹ w³asn¹ pañstwowoæ. 8 czerwca 1938 r. kolegialny organ kierowniczy Armii Czerwonej,
G³ówna Rada Wojenna, w sk³ad której wchodzi³ sam Stalin, wyda³ Radzie
Wojennej tej armii nastêpuj¹ce polecenie:
70 RGWA, f. 37837, op. 4, d. 155, l. 116 (Rozkaz personalny lko nr 919, 9 V 1938), d. 367,
l. 120 (Niedatowany raport Zarz¹du Kadr o kombrigach Trubnikowie i Korczycu).
71 Wielki terror: operacja polska NKWD 19371938, cz. 2, s. 14011431 (Meldunek szefa
OO Kijowskiego OW D. Grieczuchina o likwidacji POW w Kijowskim i Charkowskim OW, 23 VI
1938).
72 RGWA, f. 9, op. 29, d. 372, l. 3839 (Niedatowany raport szefa ZP RKKA L. Mechlisa
dla Stalina i Je¿owa O zachwaszczeniu kadr centralnych zarz¹dów Ludowego Komisariatu
Obrony), 4849 (Komisarz Zarz¹du Zaopatrzenia RKKA Baszkatow do Mechlisa, 3 I 1938);
RGWA, f. 37837, op. 18, d. 589, l. 5 (Ksiêga ewidencji korpusu oficerskiego RKKA, uczestników
opozycji trockistowsko-zinowiewowskiej, 1937).
73 P.P. Wieczorkiewicz, £añcuch mierci, s. 1166.
74 Ju.W. Rubcow, Iz-za spiny wo¿dia. Politiczeskaja i wojennaja diejatielnost L.Z. Mechlisa, Moskwa 2000, s. 144.
75 RGWA, f. 33879, op. 1, d. 1332, l. 63101 (Spis oficerów SAD, III 1938); póniej w spisie
tym odnotowywano fakt zwolnienia z szeregów Armii Czerwonej.
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Natychmiast zwolniæ do rezerwy wszystkich dowódców i pracowników
politycznych nastêpuj¹cych narodowoci: Niemców, Polaków, £otyszy, Estoñczyków, Koreañczyków, Finów, Litwinów, Rumunów, Turków i Bu³garów76.
W lad za tym, 24 czerwca, marsza³ek Woroszy³ow wyda³ dyrektywê,
na mocy której podobne kroki mia³y zostaæ podjête w ca³ej Armii Czerwonej.
Masowe zwalnianie z szeregów si³ zbrojnych oraz aresztowania Polaków uzyska³y w ten sposób sankcjê najwy¿szych organów RKKA. Pozbyto siê, m.in.
tych nielicznych, którzy nale¿eli do wy¿szego korpusu oficerskiego.
W pierwszej kolejnoci rozpoczêto rozprawê z tymi Polakami, którzy
nale¿eli do grona wojskowych prawników. To, i¿ ocaleli oni, w zdecydowanej
wiêkszoci, nietkniêci w najgorszych miesi¹cach czystki wiadczy, i¿, przynajmniej do czasu, byli gorliwymi realizatorami represji, przez d³ugie miesi¹ce
wykonywali postawione przed nimi zadania  ferowali wyroki w trybuna³ach
wojskowych, wydawali zgody na aresztowania prowadzone przez NKWD.
Ju¿ 13 czerwca zosta³ aresztowany diwwojenjurist Milanowski77. 2 lipca
1938 r. zwolniony zosta³ brigwojenjurist Szubniak, którego wczeniej przeniesiono na stanowisko szeregowego prokuratora G³ównej Prokuratury Wojskowej78. 11 lipca ze s³u¿b¹ po¿egna³ siê, w zwi¹zku z aresztowaniem przez
NKWD, diwwojenjurist Maziuk79. Wiadomo, ¿e do wiêzienia trafi³ na skutek
zmiany pogl¹dów na wydarzenia zwi¹zane z czystk¹. W maju sta³ siê jednym
z inicjatorów uchwalenia przez wojskowych prawników Leningradzkiego OW
rezolucji, w której czytamy:
[ ] w szeregu przypadków wojskowi prokuratorzy bezpodstawnie oddawali pod s¹d, a trybuna³y wojskowe s¹dzi³y za przestêpstwa kontrrewolucyjne osoby, w dzia³aniach których ca³kowicie brakowa³o znamion tych przestêpstw [ ]80.
Z tego powodu Maziuka i jego wspó³pracowników NKWD oskar¿y³o o stworzenie i kierowanie kontrrewolucyjn¹ organizacj¹ w organach prokuratury
i s¹downictwa Leningradzkiego OW81.
27 lipca, na mocy jednego rozkazu marsza³ka Woroszy³owa, z Armii
Czerwonej zostali zwolnieni brigwojenjurisci Kordialik (przewodnicz¹cy
76 G³awnyj wojennyj sowiet RKKA. 13 marta 1938 g.  20 ijunia 1941 g. Dokumienty
i matieria³y, Moskwa 2004, s. 85 (Protokó³ nr 8 posiedzenia GRW, 2831 V, 8 VI 1938).
77 Zarz¹d Rejestracji i Zasobów Archiwalnych Federalnej S³u¿by Bezpieczeñstwa Federacji Rosyjskiej (dalej: ZRZAFSBFR), informacja z Centralnego Archiwum Federalnej S³u¿by
Bezpieczeñstwa Federacji Rosyjskiej (dalej: CAFSBFR) w odpowiedzi na zapytanie z 22 VIII
2011 (w zbiorach autora).
78 RGWA, f. 37976, op. 1, d. 305, l. 3 (Teczka personalna K.F. Szubniaka). W dokumentach
RGWA Szubniak wystêpuje jako Szubijak. Zapewne w czasach radzieckich nast¹pi³o przekrêcenie jego nazwiska, co on sam, z niewiadomych przyczyn, zaakceptowa³. Por. na jego temat:
KPURP, s. 831832.
79 RGWA, f. 37837, op. 4, d. 172, l. 582 (Rozkaz personalny lko nr 01135, 11 VII 1938).
80 Cyt. za: A.I. Muranow, W.Je. Zwiagincew, Dosje na Marsza³a. Iz istorii zakrytych sudiebnych prociessow, Moskwa 1996, s. 109.
81 Ibidem, s. 109116. Wraz z Maziukiem aresztowano m.in. wojenjurista 1. rangi Iwana
Czy¿ewskiego, który podawa³ siê za Litwina.
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w tym czasie Trybuna³owi Wojskowemu Pó³nocnego Komisariatu Wojskowego) oraz Dobrzañski (przewodnicz¹cy TW Kolei Tomskiej)82. Wiemy równie¿,
¿e Kordialik zosta³ aresztowany 5 sierpnia83. W ten sposób, w czasie kilku
tygodni, wszyscy wojskowi prawnicy narodowoci polskiej trafili do wiêzieñ
b¹d  w najlepszym wypadku  zostali zwolnieni ze s³u¿by.
Podobny los spotka³ równie¿ prawie wszystkich pozosta³ych Polaków,
wy¿szych oficerów RKKA. 9 lipca, bez zwolnienia z szeregów si³ zbrojnych,
a wiêc równie¿ bez wymaganej w takich wypadkach prawem sankcji ludowego komisarza obrony, aresztowany zosta³ kombrig Flisowski84. 20 lipca zwolniony z szeregów Armii Czerwonej zosta³ kombrig Zalewski. Sta³o siê tak na
wniosek Rady Wojennej Si³ Powietrznych RKKA gdy¿ wed³ug danych kontrolnych organów NKWD oraz dokumentów, którymi dysponujemy nie zas³uguje na zaufanie polityczne, a g³ównym powodem by³ fakt, i¿ rodzice oraz
rodzeñstwo mieszka³o w Polsce85. Wreszcie  16 sierpnia  aresztowany
zosta³ kombrig Sad³ucki86. W ten sposób w koñcu sierpnia 1938 r. w Armii
Czerwonej pozosta³ jeden (!) wy¿szy oficer narodowoci polskiej  kombrig
Marek Bucko. Trudno odpowiedzieæ na pytanie, dlaczego w³anie jemu uda³o
siê unikn¹æ represji. Pytanie tym bardziej zasadne, gdy¿ s³u¿y³ w Charkowskim OW, gdzie wyj¹tkowo gorliwie NKWD zapisywa³o oficerów Armii
Czerwonej w szeregi mitycznej POW.
Up³ynê³y jeszcze trzy miesi¹ce od aresztowania kombriga Sad³uckiego, miesi¹ce, gdy z szeregów radzieckich si³ zbrojnych wygnano, czêsto poddaj¹c dodatkowym represjom, setki Polaków-oficerów87, nim  17 listopada 1938 r.  Stalin
og³osi³ oficjalnie koniec wielkiej czystki. Tego dnia Rada Komisarzy Ludowych
ZSRR i Komitet Centralny WKP(b) wyda³y wspóln¹ uchwa³ê O aresztowaniach, nadzorze prokuratorskim i prowadzeniu ledztwa. Pad³y w niej stwierdzenia o s³usznoci polityki represyjnej, ale po nich nast¹pi³y wskazania na
szereg nadu¿yæ pope³nionych w trakcie realizacji masowego terroru88. Nowym
ludowym komisarzem spraw wewnêtrznych zosta³ £awrientij Beria, a czêæ
represjonowanych zaczê³a wkrótce opuszczaæ wiêzienia i obozy.
82

1938).

83

RGWA, f. 37837, op. 4, d. 205, l. 275276 (Rozkaz personalny lko nr 00381, 27 VII

EBDTM, Kordnalik (tak b³êdnie w bazie) Wadis³aw Francewicz (ur. 1890).
Ibidem, Flisowski Stanis³aw Stiepanowicz (ur. 1893); RGWA, f. 37837, op. 18, d. 496,
l. 6ob (Spis oficerów starszej grupy konnicy, zwolnionych [z RKKA] w latach19371938).
85 RGWA, f. 37837, op. 4, d. 173, l. 230 (Rada Wojenna Si³ Powietrznych RKKA do
marsza³ka Woroszy³owa, 20 VII 1938), 231 (Rozkaz personalny lko nr 01191, 20 VII 1938).
86 EBDTM, Sad³ucki W³adimir Konstantinowicz (ur. 1885).
87 Warto tu chyba dodaæ, ¿e wród oficerów represjonowanych w okresie od czerwca do
padziernika 1938 r., z powodu swej narodowoci b¹d urodzenia na terytorium Rzeczypospolitej, znajdowa³a siê spora grupa póniejszych genera³ów LWP. Byli to ówczeni pu³kownicy:
Kazimierz Babian, Boles³aw Czerniawski vel Czarniawski, Wac³aw Daszkiewicz, Stanis³aw
Grochoczyñski, Józef Smaga, majorzy: Jerzy Bordzi³owski, Siergiej Noss, Wsiewo³od Stra¿ewski, Stanis³aw Zajkowski, kapitanowie: Artur Hulej (Gulej), Boles³aw Kieniewicz, Stanis³aw
Pop³awski, Kazimierz Prokopowicz i Iwan (Jan) Rotkiewicz.
88 Tekst uchwa³y by³ ju¿ kilkukrotnie publikowany. Zob. np.: £ubianka , s. 607611.
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Bilans wielkiej czystki dla Polaków, wy¿szych oficerów Armii Czerwonej
by³ tragiczny. Represjom poddano 39 naszych rodaków nale¿¹cych do generalicji RKKA. Z nich jedynie w odniesieniu do kombriga Zalewskiego oraz
brigwojenjuristów Dobrzañskiego i Szubiaka nie ma potwierdzenia, by zostali aresztowani, pozostali trafili do wiêzieñ NKWD. Nie ma równie¿ ¿adnych
informacji o losie komdiwa Klimowicza po przejciu na emeryturê  byæ mo¿e
dano mu spokojnie umrzeæ, wszak w 1939 r. koñczy³ 70 lat. Wiêkszoæ aresztowanych zosta³a rozstrzelana w latach 19371939. Byli to: komandarm Lewandowski, komkor £¹gwa, f³agman Pancerzañski, komdiwowie B³a¿ewicz,
Gruszecki, K³yszejko, Kochañski, Kwiatek i Paszkowski, kombrigowie Cyffer,
Flisowski, Jaguszewski, Leonowicz, Sad³ucki i Szarangowicz, kapitan 1. rangi Dominikowski, in¿enior-f³agman Raszewicz, brigkomowie Buchholc, Budkiewicz, Karwowski, Koz³owski i Szemet, brigintiendanci Botner i Witkowski. W obozach zmarli diwwojenjurist Maziuk i kombrig Opman. Skazani na
d³ugoletnie wyroki zostali brigkom Majer i brigwojenjurist Koz³owski89.
Jednak pewna czêæ zwolnionych i aresztowanych w latach 19371938
skorzysta³a na beriowskiej odwil¿y  wiêkszoæ tych, którzy do¿yli w wiêzieniach pónej jesieni 1938 r. Najszybciej, bo 28 marca 1939 r., przywrócono
do s³u¿by kombriga Zalewskiego i oddelegowano go do pracy w przemyle
lotniczym90. W ci¹gu nastêpnego roku wyszli na wolnoæ i zostali przywróceni w szeregi si³ zbrojnych ZSRR komdiwowie Rokossowski i Wasiencowicz,
kombrigowie Korczyc, Mozolewski i Stolarski oraz brigintiendant Michalkiewicz. Wiêkszoæ wymienionych trafi³a do szkolnictwa wojskowego. Kombrig
Stolarski oswobodzony zosta³ jesieni¹ 1939 r. i w listopadzie zacz¹³ pe³niæ
obowi¹zki komendanta Wydzia³u Dowódczo-Lotniczego Akademii Marynarki
Wojennej91. Komdiw Wasiencowicz, który na wolnoæ wyszed³ 18 lutego 1940 r.,
31 marca zosta³ przywrócony do s³u¿by i wkrótce mianowany starszym wyk³adowc¹ Akademii im. Frunzego92. To samo stanowisko obj¹³ tak¿e kombrig
Mozolewski, który zosta³ oswobodzony 20 stycznia i przywrócony do s³u¿by
7 lutego 1940 r.93 W tym samym czasie wolnoæ odzyska³ kombrig Korczyc.
Do s³u¿by przywrócony zosta³ 8 lutego, a 28 kwietnia, najpewniej po podreperowaniu nadszarpniêtego w wiêzieniu zdrowia, mianowany zosta³ wyk³adowc¹ Akademii im. Frunzego94. Komdiwa Rokossowskiego, który wyszed³
na wolnoæ 23 marca 1940 r., przywrócono do s³u¿by 4 kwietnia. Po kuracji
w sanatorium, 8 lipca, powróci³ na dawne stanowisko i ponownie obj¹³ do89

Na podstawie: O.F. Suwienirow, Tragiedija RKKA, s. 375 i n.; EBDTM.
RGWA, f. 37837, op. 4, d. 231, l. 190 (Rozkaz personalny lko nr 01311, 28 III 1939).
91 W.M. £urje, Admira³y i gieniera³y Wojenno-Morskogo F³ota SSSR w period Wielikoj
Otiecziestwiennoj i sowietsko-japonskoj wojn (19411945), Sankt-Pietierburg 2001, s. 212.
92 RGWA, f. 37837, op. 4, d. 360, l. 203 (Rozkaz personalny lko nr 01273, 31 III 1940);
N.S. Czeruszew, Udar po swoim, s. 281.
93 RGWA, f. 37837, op. 4, d. 349, l. 199200 (Raport Zarz¹du Kadr RKKA o kombrigu
W.A. Mozolewskim, II 1940), 201 (Rozkaz personalny lko nr 0509, 7 II 1940).
94 Ibidem, d. 367, l. 120 (Niedatowany raport Zarz¹du Kadr RKKA o kombrigach Trubnikowie i Korczycu), 121 (Rozkaz personalny lko nr 01827, 28 IV 1940)
90
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wództwo 5 Korpusu Kawalerii95. Brigintiendant Michalkiewicz, oswobodzony
na pocz¹tku 1940 r., 25 lutego ponownie znalaz³ siê w szeregach Armii Czerwonej i obj¹³ stanowisko szefa zaopatrzenia 5 Lekkiej Brygady Pancernej96.
Oswobodzeni zostali równie¿ diwwojenjurist Milanowski i brigwojenjurist
Kordialik, lecz  z tego, co wiadomo  nie przywrócono ich do wojskowej s³u¿by
sprawiedliwoci. Pierwszy z nich trafi³ w padzierniku 1939 r. do obozu
z wyrokiem 8 lat. Dopiero w marcu 1941 r. wyszed³ na wolnoæ, ale bez pe³nej
rehabilitacji, która nast¹pi³a dopiero w 2004 r.97 Nic nie wskazuje równie¿ na
powrót w szeregi si³ zbrojnych brigwojenjuristów Do³¿añskiego i Szubiaka.
Widocznie Polacy przestali byæ potrzebni w wojskowej s³u¿bie sprawiedliwoci.
W latach 19391940 liczba Polaków w szeregach wy¿szego korpusu oficerskiego Armii Czerwonej wzros³a dziêki awansom. Kombrigiem zosta³ pu³kownik Karol wierczewski, pracuj¹cy w Akademii Wojskowej im. Frunzego,
wczeniej pracownik wywiadu wojskowego i doradca wojskowy strony republikañskiej w hiszpañskiej wojnie domowej. Pu³kownik Wac³aw £awrynowicz,
który wczeniej przesiedzia³ ponad rok w wiêzieniu, w czasie wojny zimowej
wyró¿ni³ siê na tyle, ¿e awansowa³ na stopieñ kombriga. Pracownik Zarz¹du
Wywiadu, intiendant 1. rangi Antoni Wojno, zosta³ brigintiendantem. Na stopieñ brigwracza awansowali dwaj wojenwracze 1. rangi pracuj¹cy w Wojskowej Akademii Medycznej  Witold Nowodworski i Aleksander Szacki98.
26 kwietnia 1940 r. doczeka³ siê nadania stopnia wybitny specjalista wojsk
in¿ynieryjnych, od 1932 r. kieruj¹cy Katedr¹ Fundamentów i Geologii Wojskowej Akademii In¿ynieryjnej, W³adys³aw Dmochowski. W 1936 r. Wy¿sza Komisja Atestacyjna odmówi³a nadania mu stopnia, teraz zosta³ diwin¿eniorem99.
Na krótko do radzieckiej generalicji do³¹czy³ jeszcze jeden Polak. Pu³kownik Boles³aw Filippowicz, dowódca artylerii 1 Korpusu Strzeleckiego, na
tyle wyró¿ni³ siê w czasie walk z Finami, ¿e najpierw, 26 stycznia 1940 r.,
odznaczony zosta³ Orderem Czerwonego Sztandaru, a nastêpnie  2 marca
 nadany mu zosta³ stopieñ kombriga. Jednak dwa dni póniej zosta³ ciê¿ko
ranny w walkach i 6 marca zmar³. Pomiertnie zosta³ mu jeszcze nadany
Order Lenina za wykazane bohaterstwo i powiêcenie przy wykonaniu wa¿nego zadania bojowego100.
Jednak najwa¿niejszym wydarzeniem dla radzieckiej elity wojskowej,
w okresie poprzedzaj¹cym wybuch wojny z Niemcami, by³o wprowadzenie
w si³ach zbrojnych ZSRR stopni generalskich i admiralskich. 7 maja 1940 r.
95 Ibidem, d. 362, l. 94 (Rozkaz personalny lko nr 01437, 4 IV 1940), d. 376, l. 235
(Rozkaz personalny lko nr 02998, 8 VII 1940).
96 Ibidem, d. 356, karta niepaginowana (Rozkaz personalny lko nr 0844, 25 II 1940).
97 ZRZSFSBFR, informacja z CAFSB w odpowiedzi na zapytanie z 22 VIII 2011 (w zbiorach autora).
98 Na podstawie rozkazów personalnych lko: RGWA, f. 37837, op. 4, d. 209 i n.
99 Ibidem, d. 366, l. 463 (Rozkaz personalny lko nr 01801, 26 IV 1940); RGWA, f. 37837,
op. 20, d. 16, l. 658 (Protokó³ posiedzenia Wy¿szej Komisji Atestacyjnej, 1936).
100 RGWA, f. 37837, op. 3, d. 576, l. 333334 (Wniosek o odznaczenie kombriga B.E. Filippowicza, dowódcy artylerii 1 KS); Krasnaja Zwiezda, nr 21, 27 I 1940, nr 114, 20 V 1940.
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zosta³a podpisana uchwa³a Prezydium Rady Najwy¿szej o wprowadzeniu
stopni genera³a majora, genera³a lejtnanta, genera³a pu³kownika i genera³a
armii w Armii Czerwonej (ze wskazaniem rodzaju broni i s³u¿b dla lotnictwa,
artylerii, wojsk pancernych, ³¹cznoci, in¿ynieryjnych i intendentury) oraz
stopni generalskich i admiralskich w Marynarce Wojennej. 4 czerwca stopnie
te nadano 1056 oficerom armii i floty101. Wród nich by³o zaledwie piêciu
Polaków (mniej ni¿ 0,5 %) i wszyscy zostali genera³ami majorami. Byli to
Marek Bucko, Wac³aw £awrynowicz (genera³ major wojsk pancernych), Konstanty Rokossowski, Stanis³aw Stolarski (genera³ major lotnictwa) oraz Karol wierczewski102. wiadczy³o to o ca³kowitej marginalizacji ¿ywio³u polskiego w elicie radzieckich si³ zbrojnych. Nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e to samo
trzeba stwierdziæ w odniesieni do innych nacji nieradzieckich  w wojskach
l¹dowych by³y one reprezentowane przez zaledwie 5 £otyszy, 2 Niemców
i 2 Litwinów; genera³ami zosta³o równie¿ 14 ¯ydów103. Nowa generalicja
radziecka straci³a w znacznej mierze wielonarodowy charakter  od tej pory
dominowali w niej zdecydowanie etniczni Rosjanie.
Na dodatek, nowa fala represji, która rozpoczê³a siê w 1941 r., uderzy³a
równie¿ w nieliczne szeregi Polaków  wy¿szych oficerów radzieckich si³
zbrojnych. Wówczas do wiêzieñ trafi³a spora grupa wczeniej represjonowanych oraz bardzo wielu lotników, zajmuj¹cych czêsto najwy¿sze stanowiska
w wojskowej hierarchii ZSRR104. Do pierwszej grupy nale¿y w³¹czyæ komdiwa Wasiencowicza, który zosta³ ponownie aresztowany 15 lutego 1941 r.,
a piêæ miesiêcy póniej skazany na 15 lat obozu, który  szczêliwie  zdo³a³
prze¿yæ, doczekaæ mierci Stalina i pe³nej rehabilitacji105. Mniej szczêcia
mia³ kombrig Zalewski, który od koñca 1940 r. pracowa³ jako szef oddzia³u
Instytutu Naukowo-Badawczego Lotnictwa RKKA. Aresztowany 8 maja 1941 r.,
rok póniej zosta³ skazany na 5 lat ³agru, w którym zmar³ w 1943 r.106
101 Zob.: I.I. Kuzniecow, Marsza³y, gieniera³y i admira³y 1940 goda, Irkutsk 2000, s. 4 i n.;
A.A. Pieczonkin, Wysszyj komandnyj sostaw Krasnoj Armii w gody wtoroj mirowoj wojny, Moskwa
2002, s. 52 i n. Kolejnych kilkadziesi¹t nominacji zosta³o nadanych przed 22 czerwca 1941 r.
102 Prawda, nr 155164, 514 VI 1940.
103 Za: A.A. Pieczonkin, Wysszyj komandnyj sostaw , s. 6364; dane obejmuj¹ tylko genera³ów wojsk l¹dowych, bez lotnictwa, gdzie znajdziemy równie¿ kilku inorodców. Wielu ¯ydów
pozosta³o w pionie politycznym, w wojskowych s³u¿bach medycznej, weterynaryjnej i sprawiedliwoci, które doczeka³y siê wprowadzenia stopni generalskich dopiero w koñcu 1942 r. Por.:
F.D. Smirnow, Jewriei-gieniera³y, passim.
104 Aresztowano wówczas, czêciowo ju¿ w pierwszych dniach wojny, a¿ 7 z 13 genera³ów
lejtnantów lotnictwa. Wszyscy zostali póniej straceni. G³ow¹ nowego spisku w Armii Czerwonej mia³ byæ zapewne gen. armii Kiri³³ Mierieckow, aresztowany 23 czerwca i  jako jedyny
z aresztowanych wówczas wy¿szych wojskowych  wypuszczony wkrótce na wolnoæ. Por.
np.: N. Smirnow, Wp³ot do wysszej miery, Moskwa 1997, s. 11 i n.; W. Zwiagincew, Tribuna³
dla Stalinskich soko³ow, Moskwa 2008, s. 4871; tego¿, Wojna na wiesach Fiemidy. Wojna
19411945 gg. w matieria³ach sledstwienno-sudiebnych die³, Moskwa 2006, s. 748750.
105 N. Czeruszew, 1937 god, s. 404407.
106 W. Zwiagincew, Wojna na wiesach Fiemidy, s. 750; O.F. Suwienirow, Tragiedija RKKA,
s. 405.

308

Jakub Wojtkowiak

Tym samym, w czerwcu 1941 r., w przededniu wybuchu wojny z III Rzesz¹, w szeregach wy¿szych oficerów radzieckich si³ zbrojnych s³u¿y³o zaledwie 12 Polaków  5 genera³ów majorów, 1 diwin¿enior, 2 kombrigów, 2 brigintiendantów i 2 brigwraczy. Liczba znikoma  ok. 0,5% ogó³u107. W stosunku
do 1936 r. liczba Polaków i ich udzia³ procentowy w elicie armii i floty ZSRR
zmala³y niemal czterokrotnie. Jednym z nastêpstw takiego stanu rzeczy by³a
mizerna reprezentacja naszych rodaków wród wy¿szych kadr dowódczych
Armii Czerwonej i Marynarki Wojennej ZSRR w czasie wojny, a tak¿e dramatyczny niedobór kadr dowódczych polskiej narodowoci w momencie tworzenia Wojska Polskiego w Zwi¹zku Radzieckim.
SUMMARY
Poles were present in all ranks of the Soviet military hierarchy since the foundation of the Soviet Union. Polish officers played a particularly important role in the
Red Army in the 1920s. Although the number of Polish officers in the Soviet military
elite decreased with Stalins rise to power, Poles constituted a conspicuous minority
in the Soviet Unions multinational officer corps, including the general corps, until
the Great Purge. The process of granting officer ranks, which began only after 1935,
testified to the above. Before the Great Purge, Poles accounted for more than 2% of
the Red Armys 1700 high-ranking officers. Stalinist repressions brought a radical
change. Nearly all top-level Polish officers were removed from the Red Army on
disciplinary grounds, most of them were arrested, many were executed or exiled to
forced labor camps. Some purge victims were rehabilitated in 19391940, but Polish
officers role in high command of the Soviet army was irretrievably weakened. In
1940, only five Polish military men were awarded general and admiral ranks as
opposed to more than one thousand Soviet generals and admirals.

107 Oprócz ponad 1100 genera³ów i admira³ów, 22 czerwca 1941 r. w radzieckich si³ach
zbrojnych s³u¿y³o co najmniej kilkuset oficerów w starych stopniach, wprowadzonych w 1935 r.
Sam ich liczbê szacujê na 850900 ludzi. Por.: J. Wojtkowiak, Straty wród oficerów wy¿szych
radzieckich si³ zbrojnych nosz¹cych stare stopnie wojskowe w czasie Wielkiej Wojny Ojczynianej,
w: Wojna totalna: Wehrmacht przeciw Armii Czerwonej 19411945. Suplement, Kraków 2010,
s. 6870.
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RZ¥D RP NA WYCHODSTWIE WOBEC WOJNY
SOWIECKO-FIÑSKIEJ (19391940)
Stanowisko rz¹du polskiego na wychodstwie wobec wojny sowieckofiñskiej jest historykom i szerokim krêgom osób, zainteresowanych histori¹
najnowsz¹, stosunkowo ma³o znane. Tylko nieliczne opublikowane prace i to
najczêciej w sposób pobie¿ny traktuj¹ o tym zagadnieniu. Pisali na ten
temat m.in. Andrzej Suchcitz1, Andrzej Kastory2, Wac³aw D³ugoborski3, Bernard Piotrowski4. W pracach obcojêzycznych g³êbiej ten problem rozpatrywa³
Jukka Nevakivi5.
Wybitny krytyk i historyk literatury, w styczniu 1940 r., zapisa³ w swoim
pamiêtniku: Mijaj¹ tygodnie. Finlandia siê bije. Finlandia nie ustêpuje. Do
podziwu i bohaterstwa wkradaæ siê zaczynaj¹ zazdroæ i wstyd. Wiêc wydawa³oby siê, wed³ug obliczeñ «realnych», ¿e przy takiej ró¿nicy si³ opór skuteczny jest mrzonk¹, polsk¹ fantazj¹. Mijaj¹ tygodnie, Finlandia ¿yje i walczy jak równy z równym. A my? Tego wstydu nie spierze z twarzy ¿adna
1 A. Suchcitz, Polska a wojna fiñsko-sowiecka 19391940, Niepodleg³oæ, 1988 t. XXI,
s.167179.
2 A. Kastory, Finlandia w polityce mocarstw 19391940, Kraków 1993, s. 8083; idem,
Z³owrogie s¹siedztwo. Rosyjska polityka wobec europejskich pañstw ociennych w latach 19391940,
Kraków 1998, s. 83.
3 W. D³ugoborski, Polska a wojna zimowa 19391940, w: Ba³towie  przesz³oæ i teraniejszoæ: materia³y z sesji naukowej zorganizowanej przez Studium Europy Wschodniej Wy¿szej
Szko³y Pedagogicznej w Krakowie 1011 grudnia 1990 r., pod red. A. Kastorego i A. Essena,
Kraków 1993, s. 203221.
4 B. Piotrowski, Wojna radziecko-fiñska (zimowa) 19391940: legendy, niedomówienia,
realia, Poznañ 1997, s. 188209.
5 J. Nevakivi, The Appeal that Was Never Made. The Allies, Scandinavia and the Finnish
Winter War 19391940, London 1976, idem, Apu jota ei annettu. Länsivallat ja Suomen talvisota 19391940, PorvooHelsinkiJuva 2000.
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sofisteria, ¿e to zima, ¿e specjalne warunki klimatyczne, ¿e bezdro¿a, ¿e
niedostêpnoæ jezior, ¿e ko³o podbiegunowe, ¿e pomoc. Cudze skuteczne braterstwo i przemylane przygotowanie przerasta w wyrzut i piecze. wiat
patrzy i porównuje. Dno klêski twojego narodu ucieka w g³¹b6.
Wojna budzi³a zainteresowanie spo³eczeñstwa polskiego niezale¿nie od
rodowiska spo³ecznego, pokolenia czy dowiadczeñ wojennych. Wojna zimowa
nios³a dla ludnoci polskiej, pozostaj¹cej pod okupacj¹ sowieck¹  w przypadku klêski Armii Czerwonej  perspektywê odmiany losu. Przekonanie o s³aboci militarnej Zwi¹zku Sowieckiego wytworzy³o wród mieszkañców okupowanych ziem: przewiadczenie, tudzie¿ nadziejê, ¿e okupacja ziem
wschodnich przez Sowiety bêdzie krótkotrwa³a i ¿e w najbli¿szym czasie
nast¹pi jej za³amanie7. Wojna zimowa oraz zaostrzenie stosunków ZSRS
z Francj¹ i Wielk¹ Brytani¹ wzbudzi³o w spo³eczeñstwie polskim nadziejê na
wybuch konfliktu aliancko-sowieckiego, a tym samym uwolnienie Kresów
Wschodnich spod okupacji sowieckiej8.
Podobne reakcje wojna zimowa wywo³a³a wród emigracji polskiej na
Zachodzie. Wytworzy³a siê wspólnota losów obydwu narodów zagro¿onych
przez tego samego wroga. Podziwowi i uznaniu dla bohaterstwa Finów towarzyszy jednak  jak u Kazimierza Wyki  poczucie pewnego wstydu czy
za¿enowania, ¿e opór Polski trwa³ tak krótko9.
Po napaci ZSRS na Finlandiê, rz¹d polski na wychodstwie upowa¿ni³
pos³a w Helsinkach  Henryka Sokolnickiego  do z³o¿enia osobno Prezydentowi w imieniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej i Marsza³kowi Mannerheimowi od Pana Premiera wyrazów podziwu i gor¹cej sympatii dla bohaterskiej Finlandii wobec agresji sowieckiej10. Rz¹d nakaza³ równie¿
pozostanie ambasadorowi, przy broni¹cym siê rz¹dzie fiñskim, najd³u¿ej jak
to bêdzie mo¿liwe11.
Rz¹d Finlandii nie konsultuj¹c siê z Francj¹, Wielk¹ Brytani¹ i pañstwami skandynawskimi, 2 grudnia 1939 r. z³o¿y³ w Lidze Narodów protest przeciwko agresji ZSRS i za¿¹da³ zwo³ania sesji Zgromadzenia Ogólnego Ligi
celem zajêcia stanowiska. Francja i Anglia, a tak¿e Polska uzna³y, ¿e debata
6

K. Wyka, ¯ycie na niby. Pamiêtnik po klêsce, Kraków 1984, s. 276.
Armia Krajowa w dokumentach 19391945, t. I, wrzesieñ 1939-czrerwiec 1941, Wroc³awWarszawaKrakówGdañsk£ód 1990, dok. nr 17, s. 107.
8 Klêska i kompromitacja Armii Czerwonej w wojnie zimowej wywo³a³a ogromn¹ falê dowcipów. Podawano wieæ np. o samobójstwie s³ynnego fiñskiego biegacza Paavo Nurmiego, który
nie by³ w stanie dogoniæ uciekaj¹cych czerwonoarmistów. miech budzi³a te¿ wieæ o rzekomym
pojawieniu siê we Lwowie transparentu z wiernopoddañcz¹ deklaracjê: Nie oddamy Finom
Lwowa. G. Hryciuk, Polacy we Lwowie 19391944. ¯ycie codzienne, Warszawa 2000, s. 173.
9 Pod dat¹ 28 lutego 1940 r. Karol Estreicher zanotowa³: Przykra ta wojna dla nas. Ma³y
naród broni siê lepiej ni¿ my. Ale ma te¿ i przeciwnika s³abszego. K. Estreicher Dziennik
wypadków 19391945, t. 1, Kraków 2001, s. 112.
10 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Instytut Hoovera, MSZ, sygn. 253,
Poselstwo RP w Helsinkach, telegram szyfrowy z 4 XII 1939 r.
11 Ibidem, Poselstwo RP w Helsinkach, telegram szyfrowy z 13 XII 1939 r.
7
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w Zgromadzeniu Ligi wzmocni pozycjê tych pañstw, je¿eli bêdzie rozpatrywana na p³aszczynie moralnego potêpienia ZSRS za akt agresji, ale bez odwo³ywania siê do procedury przewidzianej w artykule 11 i 15 paktu Ligi Narodów, umo¿liwiaj¹cy usuniêcie Zwi¹zku Sowieckiego z Ligi12.
Sesja Zgromadzenia Ogólnego Ligi dawa³a rz¹dowi RP na wychodstwie
okazjê do zamanifestowania swego stanowiska wobec Zwi¹zku Sowieckiego.
Po raz pierwszy od wybuchu wojny rz¹d polski mia³by mo¿liwoæ wypowiedzenia siê na forum miêdzynarodowym, co bardzo podnios³oby jego presti¿.
Zaznaczona zosta³aby równie¿ w ten sposób ci¹g³oæ prawna pañstwa polskiego13.
W dniu 14 grudnia, na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego, Rudolf Holsti14 wyg³osi³ przemówienie, w którym mówi³ o sowieckiej agresji na Finlandiê, apeluj¹c o moralny opór przeciw niebywa³emu aktowi gwa³tu. Przypomnia³ te¿, ¿e ZSRS podpisuj¹c uk³ad o nieagresji z Finlandi¹ uzna³
polityczne granice Finlandii. Owiadczy³ te¿, i¿ przyjêcie rosyjskich propozycji dotycz¹cych bezpieczeñstwa Zwi¹zku Sowieckiego w ¿adnym wypadku nie
mo¿e byæ kosztem bezpieczeñstwa i mo¿liwoci obronnych Finlandii. Szczegó³owo zrelacjonowa³ przebieg rokowañ dyplomatycznych oraz okolicznoci
sprowokowania wojny przez stronê sowieck¹. Holsti przedstawi³ Finlandiê
jako niewinn¹ ofiarê sowieckiej agresji. Zwracaj¹c siê do miêdzynarodowej
spo³ecznoci twierdzi³, i¿ nie chodzi jedynie o dodaj¹ce otuchy s³owa, lecz
przede wszystkim o ka¿de udzielenie pomocy i praktyczne poparcie. Apelowa³, by za porednictwem Ligi ów zbrojny konflikt za³atwiæ pokojowo15.
Podczas debaty zauwa¿alna by³a obawa poszczególnych pañstw przed nara¿eniem siê Zwi¹zkowi Sowieckiemu. Delegacje Iranu i Afganistanu nie przyby³y,
delegacje pañstw skandynawskich i ba³kañskich opowiada³y siê za udzieleniem
pomocy Finlandii, a nie za potêpieniem Zwi¹zku Sowieckiego. Natomiast delegacje krajów latynoamerykañskich nalega³y na podjêcie surowych rodków
celem przywrócenia prawa i porz¹dku. Odwaga  jak pisze Max Jakobson
 by³a wprost proporcjonalna do odleg³oci kraju od Zwi¹zku Sowieckiego16.
12 I. Piecuch, Genewa, grudzieñ 1939. Ostatnie posiedzenie Ligi Narodów, Prawo i ¯ycie,
1990 nr 12 (1316), s. 8; H. Batowski, Z dziejów dyplomacji polskiej na obczynie (wrzesieñ 1939
 lipiec 1941), KrakówWroc³aw 1984, s. 67; J. £ojek, Agresja 17 wrzenia 1939. Studium aspektów politycznych, Warszawa 1990, s. 125; J. Ulicki, Wojna zimowa, Krytyka, 1981 nr 8, s. 132.
13 Szerzej na temat stanowiska Polski podczas Sesji Zgromadzenia Ligi Narodów zob.:
M. Adamiak, Nadzwyczajna sesja Zgromadzenia Ogólnego Ligi Narodów (14 grudnia 1939
roku), S³owo M³odych, R. IV, nr 34, 2010, s. 1930.
14 Eino Rudolf Woldemar Holsti (18811945)  polityk, dziennikarz i dyplomata fiñski,
pe³ni³ funkcjê ministra spraw zagranicznych w latach 19191922 oraz 19361938, w omawianym okresie by³ sta³ym przedstawicielem Finlandii w Genewie.
15 Dokumente über die Entwicklung des finnisch-russischen Konflikts und den Ausbruch
der Feindseligkeiten zwischen Finnland und der Sowjet-Union am 30. November 1939, Basel
1940, dok. nr 32, Raport z posiedzenia Ligi.
16 M. Jakobson, The Diplomacy of the Winter War. An Account of the Russo-Finish War
19391940, Cambridge 1961, s. 178179.
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Ostatnia sesja Zgromadzenia Ligi zakoñczy³a siê wykluczeniem z jej grona
Zwi¹zku Sowieckiego17.
Udzia³ polskiej delegacji na sesji Zgromadzenia Ligi by³ wa¿nym wydarzeniem w uwiadamianiu opinii miêdzynarodowej faktu zachowania ci¹g³oci pañstwowej i konstytucyjnej rz¹du polskiego przebywaj¹cego chwilowo na
ziemi francuskiej. Wczeniejsze enuncjacje ZSRS i III Rzeszy, o nieistnieniu
pañstwa polskiego, zosta³y obalone. Rz¹d polski, który tylko chwilowo przebywa na terytorium sojuszniczej Francji  w Angers  w pewien sposób
zosta³ uznany przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹.
Rz¹d francuski postrzega³ Zwi¹zek Sowiecki nie jako przeciwnika, a raczej
jako pañstwo zachowuj¹ce nie¿yczliw¹ neutralnoæ w stosunku do Francji.
Francuski charge ddaffaires w Moskwie  Jean Payart18  odradzaj¹c swemu
rz¹dowi zerwanie stosunków z ZSRS po agresji na Polskê 17 wrzenia 1939 r.
stwierdza³, ¿e na d³u¿sz¹ metê nie mo¿na wykluczyæ rozbie¿noci miêdzy
Niemcami i Zwi¹zkiem Sowieckim. Premier Édouard Daladier19 w tym czasie
pisa³, ¿e dopóki istnieæ bêdzie szansa, ¿e ZSRS umieci siê pomiêdzy dwoma
ugrupowaniami mocarstw, powinnimy zabiegaæ, by mu tego nie utrudniaæ20.
O zmianie stanowiska rz¹du francuskiego i podjêciu zdecydowanych kroków
przeciwko Zwi¹zkowi Sowieckiemu przes¹dzi³a obawa Daladiera, by jego bezczynnoæ nie zosta³a wykorzystana przez opozycjê dla obalenia rz¹du.
Potêpienie Zwi¹zku Sowieckiego i usuniêcie z grona cz³onków Ligi Narodów by³oby w ocenie rz¹du angielskiego aktem prowokacyjnym bez praktycznych wartoci, a skutkiem izolacji ZSRS mog³o byæ polepszenie perspektyw niemiecko-sowieckiej wspó³pracy, jednak bezczynnoæ mocarstw
zachodnich mog³a byæ przez wiele pañstw interpretowana jako oznaka s³aboci i strachu21. Po naradzie w Foreign Office uznano, ¿e debata w Zgromadzeniu Ligi mo¿e okazaæ siê korzystna z punktu widzenia wzmocnienia
pozycji Francji i Wielkiej Brytanii22.
17 Za uchwa³¹ g³osowa³y w Radzie Ligi: Wielka Brytania, Francja, Belgia, Boliwia, Dominikana, Egipt oraz Unia Po³udniowej Afryki. Wstrzyma³y siê od g³osowania: Chiny, Dania, Norwegia
i Szwecja. Zwi¹zek Sowiecki przed g³osowaniem og³osi³, ¿e z w³asnej woli wyst¹pi³ z Ligi Narodów.
18 Jean Payart (18921969)  od 1920 do 1924 by³ attaché w Berlinie, od 1924 do 1930
w ministerstwie spraw zagranicznych, od 1931 do 1937 charge ddaffaires w Moskwie, 1937
i 1938 charge daffaires w Walencji i Barcelonie, w 1939 randze ministra pe³nomocnego powróci³
do Moskwy.
19 Édouard Daladier (18841970)  w latach 19191940 by³ deputowanym do parlamentu,
kilkakrotnie ministrem ró¿nych resortów (m.in. kolonii od 1924 do 1925, robót publicznych od
1930do 1932, wojny od 1936 do 1937). Trzykrotnie by³ premierem rz¹du  w 1933, 1934 i od
kwietnia 1938 do marca 1940 r.
20 J.B. Duroselle, Politique étrangère de la France. LAbîme (19391945), Paris 1982, s. 33.
21 Cyt. za: W. Michowicz, Dyplomacja polska w walce o zachowanie ci¹g³oci Pañstwa
Polskiego (wrzesieñ 1939  czerwiec 1940), w: Historia dyplomacji polskiej, t. V, 19391945, pod
red. W. Michowicza, Warszawa 1999, s. 157.
22 P.J. Beck, The Winter War in the International Context: Britain and the League Nations
Role in the Russo-Finish dispute, 19391940, Journal of Baltic Studies, vol. XII 1981 no. 1,
s. 6465; Ll. Woodward, British Foreign Policy in the Second World War, t. I, London 1970, s. 41.
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Wielka Brytania prowadzi³a politykê unikania pogorszenia stosunków ze
Zwi¹zkiem Sowieckim. Mo¿na to ju¿ zaobserwowaæ od 23 sierpnia 1939 r., po
podpisaniu uk³adu HitlerStalin. Zarówno przed, jak i po 17 wrzenia 1939 r.
Brytyjczycy odrzucali mo¿liwoæ wypowiedzenia wojny ZSRS z powodu agresji na Polskê. Wielka Brytania sta³a na stanowisku, ¿e uk³ad polsko-brytyjski
z 25 sierpnia 1939 r. nie nak³ada³ na Wielk¹ Brytaniê obowi¹zku wypowiedzenia wojny Zwi¹zkowi Sowieckiemu. Rz¹d brytyjski obawia³ siê, ¿e Stalin
zrezygnuje z dotychczasowej oficjalnej polityki neutralnoci. Drugim wa¿nym
powodem by³a obawa Wielkiej Brytanii przed jeszcze wiêkszym zbli¿eniem
pomiêdzy III Rzesz¹ a Zwi¹zkiem Sowieckim23.
Na posiedzeniu Najwy¿szej Rady Wojennej 19 grudnia 1939 r. (w którym
przedstawiciel Polski nie uczestniczy³) poruszono mo¿liwoæ wys³ania korpusu ekspedycyjnego na pomoc Finlandii. Wybuch wojny sowiecko-fiñskiej
wzmóg³ w Pary¿u i Londynie tendencje do stanowczego przeciwstawienia siê
ówczesnej polityce Zwi¹zku Sowieckiego. Jednoczenie oba pañstwa dosz³y
do wniosku, ¿e wytworzon¹ sytuacjê mo¿na wykorzystaæ, by spróbowaæ zrealizowaæ w³asne cele w polityce wewnêtrznej i zewnêtrznej24. Rz¹d Francji
chcia³ zamanifestowaæ wiatu, ¿e Francja w obecnie tocz¹cej siê wojnie jest
na tyle potê¿na i silna, i¿ staæ j¹ na podjêcie ofensywy z dala od w³asnych
granic, w Finlandii, a nawet na terytorium Zwi¹zku Sowieckiego. Francuzi
chcieli równie¿ wykorzystaæ konflikt do rozerwania sojuszu niemiecko-sowieckiego i pokonania Niemiec na terenie Skandynawii25. Jak s³usznie zauwa¿y³ brytyjski dyplomata Alexander Cadogan (podsekretarz stanu w Foreign
Office): Francuzom chodzi³o przede wszystkim o to, by wojna siê toczy³a, ale
mo¿liwie jak najdalej od granic Francji26. Brytyjczykom zale¿a³o przede
wszystkim na tym, by Niemcy nie korzysta³y z dostaw szwedzkiej rudy ¿elaza
z zag³êbia Gällivare-Kiruna. Pragnêli na tyle os³abiæ Zwi¹zek Sowiecki, by czu³
siê zmuszony do ograniczenia iloci dostarczanej Niemcom ropy naftowej27.
Alianci szukali takiego rozwi¹zania, które nie anga¿owa³oby formalnie
ich w wojnê ze Zwi¹zkiem Sowieckim, st¹d te¿ powsta³ projekty u¿ycia polskich si³ zbrojnych w ewentualnej operacji w Finlandii28.
23 Na ten temat zob.: M. Nurek, Dyplomacja brytyjska wobec militarnej i politycznej
agresji ZSRR (wrzesieñpadziernik 1939), w: 17 wrzenia 1939: Materia³y z Ogólnopolskiej
Konferencji Historyków, Kraków 2526 padziernika 1993, pod red. H. Batowskiego, Kraków
1994, s. 165182; A. Kastory, Europa rodkowa w polityce rz¹du Winstona Churchilla 19401942,
w: Zakoñczenie II wojny wiatowej. Polityka i dyplomacja miêdzynarodowa 19452005, pod red.
M. Nurka, Gdañsk 2006, s. 2142; J. Tebinka, Polityka brytyjska wobec problemu granicy
polsko-radzieckiej 19391945, Warszawa 1998.
24 H. Batowski, Rok 1940 , s. 39.
25 M. Wroñska-Gmurczyk, Polska  niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski
w latach 19381944), Warszawa 2003, s. 229; H. Batowski, Rok 1940 , s. 3839.
26 The Diaries of Sir Alexander Cadogan, ed. D. Dilks, London 1971, s. 267.
27 Szarzej na ten temat zob.: P.R. Osborn, Brytyjskie plany ataku na ZSRR 19391941,
Warszawa 2007.
28 Polskie Si³y Zbrojne w drugiej wojnie wiatowej (dalej: PSZ), t. II, Kampanie na obczynie, cz. 1, wrzesieñ 1939  czerwiec 1940, Londyn 1959, s. 45.
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Rz¹d RP na wychodstwie z zadowoleniem i nadziej¹ przyj¹³ zmianê
dotychczasowego stanowiska Francji i Wielkiej Brytanii wobec Zwi¹zku Sowieckiego, móg³ bowiem swoim sojusznikom zamanifestowaæ w³asne stanowisko wobec ZSRS, z którym  jak utrzymywa³  by³ w stanie wojny de facto.
Gen. Sikorski rozwa¿a³ pomoc wojskow¹ dla Finlandii, a nawet gotowy by³
wys³aæ do Rumunii wojska w wypadku, gdyby zosta³a zaatakowana przez
Zwi¹zek Sowiecki. Wydalenie ZSRS z Ligi Narodów i rozwój wydarzeñ na
froncie sowiecko-fiñskim utwierdzi³y gen. Sikorskiego, ¿e istniej¹ realne
przes³anki na zmianê polityki aliantów w stosunku do Zwi¹zku Sowieckiego.
Przychylny stosunek rz¹du gen. Sikorskiego oraz przychylne wyst¹pienie
polskiego delegata na forum Ligi Narodów wywo³a³y w Helsinkach nadziejê na
szybkie uzyskanie od Polski pomocy w postaci wojska oraz floty wojennej29.
Attaché wojskowy fiñskiej ambasady w Londynie  kpt. in¿ Lauri Vuolasvirata  w rozmowie  14 grudnia 1939 r.  ze swoim polskim odpowiednikiem  mjr. dypl. Januszem Iliñskim  zaproponowa³ wys³anie do Finlandii
polskich pilotów i mechaników internowanych obecnie na £otwie i Litwie30.
Z podobn¹ inicjatyw¹ wyst¹pi³  w dniu 6 grudnia 1939 r.  pp³k dypl.
Mateusz I¿ycki31.
Samoloty dla polskiego dywizjonu mia³a dostarczyæ Wielka Brytania,
w dniu 19 grudnia 1939 r., kpt. Vuolasvirta poinformowa³ mjr. Iliñskiego, ¿e
w styczniu dostarczone zostan¹ do Szwecji 20 do 30 jednomiejscowych samolotów myliwskich typu Gloster-Gauntlet32 [ ] Samoloty te maj¹ byæ przeznaczone stosownie do wniosku tutejszego Poselstwa [w Londynie] dla polskich za³óg33. Polski dywizjon mia³ byæ sformowany na terenie Szwecji, sk¹d
 po odbiorze samolotów  uda³by siê drog¹ powietrzn¹ do Finlandii. Dywizjon mia³ wejæ w sk³ad lotnictwa finlandzkiego, bêd¹c pod dowództwem
polskim i z nasz¹ [polsk¹] obsad¹34. Polscy piloci mieli posiadaæ te same
29 AAN, Instytut Hoovera, MSZ, sygn. 253, Poselstwo RP w Helsinkach, telegram szyfrowy z 16 XII 1939 r.
30 Archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie (dalej: AIPMS),
sygn. A.XII.46/1, List mjr. J. Iliñskiego do in¿. kpt. L. Vuolasvirta, 15 grudnia 1939 r.
31 Mateusz I¿ycki de Notto (18981952)  w omawianym okresie szef Oddzia³u III Operacyjnego Dowództwa Lotnictwa. Dowódca lotnictwa polskiego we Francji gen. Józef Zaj¹c wspomina: [ ] 6.XII.1939 [ ] Zaraz rano by³em u Sikorskiego, który mia³ decydowaæ, czy zg³osiæ
polskich lotników jako ochotników do Finlandii, która zosta³a zaatakowana przez bolszewików;
z tak¹ inicjatyw¹ przyszed³ rano p³k I¿ycki, zob.: J. Zaj¹c, Dwie wojny. Mój udzia³ w wojnie
o niepodleg³oæ i w obronie powietrznej Polski, Londyn 1964, s. 275276.
32 Gloster Gauntlet  dwup³atowy samolot myliwski zaprojektowany w latach 30.
w wytwórni Gloster Aircraft Company. Gauntlet by³ dwup³atowym, zastrza³owym, jednomiejscowym samolotem myliwskim o konstrukcji metalowej krytej p³ótnem i duraluminium. Uzbrojenie stanowi³y dwa karabiny maszynowe Vickers kalibru 7,7 mm, zamontowane w kad³ubie,
strzelaj¹ce poprzez mig³o. Na dolnych p³atach zainstalowano wyrzutniki 20-funtowych bomb
(po cztery na p³at).
33 AIPMS, sygn. A.XII.46/1, List kpt. in¿. L. Vuolasvirta do mjr. dypl. J. Iliñskiego, 22
grudnia 1939 r.
34 AIPMS, sygn. A.XII.46/1, Pismo mjr. dypl. J. Iliñskiego do p³k. dypl. L. Mitkiewicza¯ó³tka, 21 grudnia 1939 r.
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prawa i to samo wynagrodzenie jak odpowiadaj¹cy im w szeregach Fiñskich
Si³ Powietrznych [ ]35.
Najwa¿niejszym zagadnieniem przy formowaniu polskiego dywizjonu
lotniczego by³a postawa, jak¹ zajmie Szwecja. Przedstawiciele Finlandii
 w opinii pp³k dypl. W³adys³awa £osia36  byli gotowi interweniowaæ
u rz¹du Szwecji, jednak uzyskanie zezwolenia na formowanie polskich oddzia³ów w Szwecji by³o prawie wykluczone37 . Podobn¹ opiniê, w pimie
skierowanym do mjr. dypl. Iliñskiego, wyrazi³ p³k dypl. Mitkiewicz. Dotychczas  stwierdzi³ Mitkiewicz  nie jest wyjanione, jakie stanowisko zajmie
rz¹d szwedzki w sprawie formowania w Szwecji naszych oddzia³ów. Na podstawie rozmów z tutejszym finlandzkim Attaché Wojskowym i przedstawicielem dowództwa szwedzkich oddzia³ów ochotniczych oraz korespondencji
z naszym Attaché Wojskowym w Helsinkach odnios³em wra¿enie, ¿e nie nast¹pi³o jeszcze porozumienie pomiêdzy rz¹dami Finlandii i Szwecji w tej
sprawie. Meldowa³em o tym Naczelnemu Dowództwu, prosz¹c o uzyskanie
potrzebnych decyzji w drodze dyplomatycznej. Bez jasnej decyzji Szwedów
nic nie zrobimy38. Szwecja obawia³a siê reakcji Zwi¹zku Sowieckiego i Niemiec, dlatego nie wyrazi³a zgody na formowanie polskiego dywizjonu na jej
terenie.
W po³owie stycznia 1940 r. wobec koniecznoci gruntownego przeszkolenia zarówno personelu lataj¹cego, jak i technicznego przez fachowych instruktorów na nowym sprzêcie, oraz w zwi¹zku z brakiem materia³u wojennego w Finlandii, dotychczasowe koncepcje organizacji jednostek lotnictwa
polskiego na terenie Finlandii zosta³y zaniechane. Wobec tego kwestia sprzêtu angielskiego i wyekwipowania odpada39. Negatywne stanowisko, jakie
zajê³a Szwecja, brak sprzêtu, którego nie dostarczy³a Wielka Brytania
i Francja oraz trudnoci z ewakuacj¹ polskich pilotów doprowadzi³y do zarzucenia pomys³u sformowania dywizjonu lotniczego z pilotów internowanych
w krajach ba³tyckich.
W dniu 22 stycznia 1940 r. odby³a siê konferencja francusko-polska,
w której uczestniczyli gen. Victor Denain40 i gen. Józef Zaj¹c41. Gen. Denain
35 AIPMS, sygn. A.XII.46/1, List kpt. in¿. L. Vuolasvirta do mjr. dypl. J. Iliñskiego,
22 grudnia 1939 r.
36 W³adys³aw Gotfryd Ludwik £o (18921948)  polski attaché wojskowy w Helsinkach
w latach 19351941.
37 AIPMS, sygn. A.XII.46/1, Sprawozdanie nr 1 pp³k. dypl. W. £osia, attaché wojskowego
w Helsinkach, 7 stycznia 1940 r.
38 AIPMS, sygn. A.XII.46/1, List p³k. dypl. Mitkiewicza do mjr. dypl. Iliñskiego, 28 grudnia 1939.
39 AIPMS, sygn. LOT A.IV 2/2a, Pismo gen. J. Zaj¹ca do pp³k. dypl. T. Rudnickiego,
12 lutego 1940 r.
40 Victor Denain (18801952)  od padziernika 1939 do czerwca 1940 szef francuskopolskiej misji wojskowej przy rz¹dzie RP na wychodstwie.
41 Józef Ludwik Zaj¹c (18911963)  od 6 padziernika 1939 r. dowódca Lotnictwa
i Obrony Przeciwlotniczej; od 22 lutego 1940 r. u zosta³ dowódc¹ Polskich Si³ Powietrznych.
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owiadczy³, ¿e Francja ma zamiar wys³aæ do Finlandii 80 samolotów myliwskich, a on sam osobicie zajmie siê spraw¹ organizacji i szybkiego przeszkolenia polskiego dywizjonu myliwskiego42. Gen. Sikorski uwa¿a³, ¿e najw³aciwsz¹ form¹ pomocy dla Finlandii by³o obsadzenie od 2 do 5 eskadr
lotniczych  tj. 25 do 50 p³atowców. Realizacja tej formy pomocy mo¿liwa jest
od razu, o ile tylko lotnicy nasi otrzymaj¹ niezbêdny ekwipunek i sprzêt.
Przeszkolenie na nowym sprzêcie jest kwesti¹ maksymalnie 2 tygodni43,
a pomoc rz¹du polskiego zale¿y wy³¹cznie od dostarczenia przez sprzymierzone armie samolotów44.
W nocie z 27 stycznia 1940 r., gen. Gamelin uwa¿a³, ¿e pomoc Finlandii
w postaci lotnictwa jest niezbêdna i pilna. Wydaje siê to stosunkowo proste
 twierdzi³ Gamelin  w odniesieniu do lotnictwa myliwskiego, istotn¹ pomoc¹ jest wys³anie samolotów myliwskich. Trudnoæ jaka siê jednak pojawia, to ¿e dostêpna jest niewielka liczba pilotów fiñskiego lotnictwa. Francja
zamierza przeciwdzia³aæ tej niekorzystnej sytuacji poprzez wys³anie polskich
pilotów do Finlandii. Ale to zajmie trochê czasu45.
Rz¹d polski pierwotnie nie by³ zainteresowany wys³aniem do Finlandii
polskich pilotów znajduj¹cych siê we Francji, poniewa¿ uwa¿a³, ¿e mo¿e to
opóniæ formowanie wojska polskiego na terenie Francji. Gen. Sikorski
w pimie do pp³k. dypl. T. Rudnickiego tak przedstawi³ polskie stanowisko:
rozumiej¹c wagê frontu finlandzkiego nie mo¿emy dopuciæ, a¿eby zorganizowanie odsunê³o zbytnio reformowanie wojska we Francji46. Nale¿y tu
przypomnieæ, ¿e dywizjon by³by formowany jako dywizjon dodatkowy. Artyku³ I umowy technicznej polsko-francuskiej przewidywa³ sformowanie dwóch
dywizjonów myliwskich47. Jednak pod wp³ywem strony francuskiej zmieni³
zdanie uwa¿aj¹c, ¿e tego typu akcja pozwoli na szybsze odbudowanie polskiego lotnictwa we Francji.
Formowany dywizjon myliwski mia³ sk³adaæ siê z 2 eskadr, a wemie
udzia³ w walkach na terenie Finlandii jako jednostka Polskich Si³ Powietrznych podporz¹dkowana pod wzglêdem jej u¿ycia Dowództwu Finlandzkiemu. Dywizjon mia³ zostaæ ca³kowicie wyposa¿ony w sprzêt i materia³ przez
w³adze francuskie, plus niezbêdny zapas i zorganizowany na podstawie etatów francuskich. Piloci mieli zostaæ przeszkoleni we Francji na samolotach
Caudron 714. Kadrê dywizjonu mia³o stanowiæ 30 pilotów, 1 oficer techniczny,
42 J. Zaj¹c, op. cit., s. 308; W. Król, Zarys dzia³añ polskiego lotnictwa we Francji 1940,
Warszawa 1988, s. 51.
43 AIPMS, sygn. PRM. 16/8, Notatka w sprawie pomocy dla Finlandii, 21 lutego 1940 r.
44 AIPMS, sygn. PRM. 16/9, Pismo gen. Sikorskiego do ministra Zaleskiego, 22 lutego
1940 r.
45 Service Historique de lArmée de Terre à Vincennes w Pary¿u, sygn. 27N8, dossier 3,
Note Relative aux théâtres doperations Finlandais et Scandinaves, 27 stycznia 1940 r.
46 AAN, Instytut Hoovera, MSZ, sygn. 245, Poselstwo RP w Helsinkach, 6 lutego 1940 r.
47 W. Biegañski, Lotnictwo polskie we Francji w latach 19391940, Wojskowy Przegl¹d
Lotniczy, R. XX, 1966 z. 10, s. 8485.
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24 mechaników samolotowych, 2 radiomechaników, 2 rusznikarzy i 1 reflektorzysta. Po przeszkoleniu personel dywizjonu i sprzêt mieli zostaæ wys³ani
do Finlandii48.
Polski attaché wojskowy w Helsinkach, w raporcie z 21 marca 1940 r.
stwierdzi³, ¿e z obiecanej polskiej pomocy wojskowej [ ] przyby³a do Finlandii jedynie ekipa mechaników lotniczych, która mia³a montowaæ samoloty,
przeznaczone dla polskich eskadr. Ekipa ta zosta³a skierowana przez Finów
tymczasowo do miêdzynarodowej eskadry lotniczej i dwóch jej cz³onków bra³o
udzia³ w walkach jako piloci49. Jak dot¹d nie uda³o siê potwierdziæ tych
informacji.
Fiñski minister spraw zagranicznych Väinö Tanner50, w dniu 13 grudnia
1939 r., wyst¹pi³ do Foreign Office  za porednictwem pos³a brytyjskiego
w Helsinkach  Thomasa Snowa51  z propozycj¹ wys³ania do portu Petsamo
trzech polskich niszczycieli52 oraz dwóch okrêtów podwodnych53. Pose³ Snow
depeszowa³ do centrali, ¿e: fiñski minister spraw zagranicznych wyrazi³
powa¿ne ¿yczenie, aby sojusznicy otworzyli drogê dostaw do Finlandii, wysy³aj¹c do Petsamo polskie okrêty wojenne54. Równoczenie pose³ Finlandii
w Londynie  Georg Gripenberg55  w dniu 14 grudnia 1939 r., otrzyma³
polecenie od ministra Tannera, zaproponowania: ambasadorowi polskiemu
aby przebywaj¹ca w Anglii polska marynarka wojenna mog³a wzi¹æ udzia³
w operacji w Petsamo i Murmañsku. Pose³ zosta³ równie¿ poinformowany,
¿e pose³ angielski: zwróci sie z t¹ sam¹ spraw¹ do rz¹du angielskiego56.
Jednoczenie pose³ Finlandii w Londynie Georg Gripenberg, 15 grudnia
1939 r., w rozmowie z ambasadorem Edwardem Raczyñskim57 przedstawi³
probê rz¹du fiñskiego, aby Polskie okrêty oczyci³y port Petsamo z si³ so48 AIPMS, sygn. LOT A.IV 2/2a, Pismo gen. J. Zaj¹ca do pp³k. dypl. T. Rudnickiego,
12 lutego 1940 r.
49 AIPMS, sygn. A.XII.76/1; Sprawozdanie nr 3 pp³k. dypl. W. £osia, attache wojskowego
w Helsinkach, 21 marca 1940 r.
50 Väinö Tanner (18811966)  fiñski polityk w latach 19261927 by³ premierem Finlandii; od 1937 do 1939 r. pe³ni³ funkcjê ministra finansów. W grudniu 1939 r. obj¹³ stanowisko
ministra spraw zagranicznych, a w 1940 (po wojnie zimowej) zosta³ ministrem handlu. W latach
19421944 ponownie by³ ministrem finansów.
51 Thomas Maitland Snow (18901997)  pose³ Wielkiej Brytanii w Helsinkach w latach
19371940.
52 Mowa o ORP Grom; Burza i B³yskawica.
53 Chodzi³o o ORP Orze³ oraz Wilk.
54 The National Archives w Londynie (dalej: TNA), Foreign Office (dalej: FO ) 371/23645,
N7366, Snows to FO telegram no. 224, 13 grudnia 1939 r., J. Nevakivi, The Appeal that Was
Never Made , s. 87.
55 Georg Achates Gripenberg (18901975)  pose³ Finlandii w Londynie w latach 19331942.
56 Ulkoasiainministeriön arkisto (Archiwum ministerstwa spraw zagranicznych, dalej:
UM) Helsinki, sygn. 109 C2d, Telegram ministra Tannera do pos³a Gripenberga, 14 grudnia
1939.
57 Edward Bernard Raczyñski (18911993)  od 1935 do 5 lipca 1945 r. ambasador RP
w Londynie; w latach 19411943 by³ równie¿ ministrem spraw zagranicznych.
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wieckich i tym samym umo¿liwi³y dostawê zaopatrzenia do Finlandii. Raczyñski wyrazi³ jednak w¹tpliwoæ, czy Brytyjczycy plany te zaakceptuj¹.
Jak siê okaza³o mia³ racjê, Anglia odmówi³a pomocy, gdy¿ obawia³a siê konfliktu ze Zwi¹zkiem Sowieckim. Raczyñski ca³¹ sprawê sondowa³ w Foreign
Office. Po nieformalnej rozmowie z szefem wydzia³u pó³nocnego Foreign Office skonstatowa³, ¿e ewentualna akcja polskich okrêtów mog³aby byæ przeprowadzona tylko po wypowiedzeniu umowy morskiej lub wyjêciu spod jej dzia³añ niektórych jednostek polskich58. W telegramie z dnia 17 grudnia
minister August Zaleski59 nakaza³ odpowiedzieæ pos³owi Finlandii, ¿e wzglêdy formalne i techniczne uniemo¿liwiaj¹ nasz¹ pomoc na morzu, pomimo
najszczerszych chêci czynnego poparcia ich bohaterskiej obrony60. Polski
minister, odpowiadaj¹c negatywnie na probê fiñskiego pos³a kierowa³ siê
przewiadczeniem, ¿e brytyjska Admiralicja i rz¹d nie zgodz¹ siê na udzia³
polskiej marynarki wojennej w planowanej operacji. Argument o przeciwnociach technicznych by³ tylko zawoalowaniem negatywnego stanowiska.
Z inicjatywy p³k. dypl. Aleksandra Kêdziora61 sztab Naczelnego Wodza
wysun¹³ projekt stworzenia korpusu ekspedycyjnego oraz ochotniczej formacji lotniczej z ¿o³nierzy polskich internowanych na Litwie i £otwie. Gen.
Sikorski uwa¿a³ za niecelowe formowanie specjalnej jednostki polskiej na
terenie Francji, gdy¿ opóni³oby to proces formowania armii polskiej, ale
zaakceptowa³ plan wys³ania do Finlandii ¿o³nierzy internowanych na Litwie
i £otwie62.
Z podobn¹ sugesti¹ wykorzystania polskich si³ zbrojnych w Finlandii
wyszed³ równie¿ rz¹d brytyjski. Ju¿ 11 grudnia 1939 r. rozpatrywano
w Foreign Office propozycjê brytyjskiego ambasadora w Rydze  Williama
Orde  doprowadzenia do uwolnienia ¿o³nierzy polskich internowanych na £otwie i wys³aniu ich za porednictwem Szwecji na pomoc walcz¹cej Finlandii63.
Na posiedzeniu Rady Ministrów, w dniu 2 stycznia 1940 r., dyskutowano
nad spraw¹ wojskowej pomocy dla Finlandii. Minister spraw zagranicznych
August Zaleski przedstawi³ trudnoci, ze strony £otwy i Estonii, jakie napo58 Polskie Dokumenty Dyplomatyczne (dalej: PDD): 1939 wrzesieñgrudzieñ, red. W. Rojek; wspó³pr. P. D³ugo³êcki, M. Konopka-Wichrowska, M. Przy³uska, Warszawa 2007, dok.
nr 438, s. 539.
59 August Zaleski (18831972)  od 1 padziernika 1939 do 22 sierpnia 1941 minister
spraw zagranicznych w gabinetach gen. Sikorskiego.
60 Ibidem, dok. nr 442, s. 542. Szerzej na ten temat zob.: M. Adamiak, Projekt wys³ania
polskiej marynarki wojennej do Petsamo podczas wojny sowiecko-fiñskiej, Studia Historica
Gedanensia, 2011, t. II, s. 1327; K. Tarka, Z Litwy do Finlandii? Polacy w wojnie sowieckofiñskiej, Zeszyty Historyczne, 1996, z. 115, s. 220223.
61 Aleksander Kêdzior (18971986)  p³k dypl. artylerii, od padziernika 1939 do po³owy
maja 1940 szef sztabu Naczelnego Wodza.
62 PSZ, t. II, s. 45; J. Zaj¹c, op. cit., s. 275276 i 280; C.G. Mannerheim, Wspomnienia,
Warszawa 1996, s. 255; M. Adamiak, Projekt wys³ania ¿o³nierzy polskich internowanych na
Litwie i £otwie na front sowiecko-fiñski, Dzieje Najnowsze, R. XLI, 2009 nr 1, s. 7581.
63 TNA, FO 371/23695, N 7361, Telegram no. 147, Mr. Orde to FO, 11 grudnia 1939 r.
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tyka³a sprawa przyjcia z pomoc¹ Finlandii. Minister owiadczy³, ¿e: £otwa
i Estonia, uzale¿nione od Sowietów, nie wydadz¹ sprzêtu polskiego, bez którego pomoc polska w samym materiale ludzkim nie przedstawia³aby wartoci, poniewa¿ Finlandia sprzêtu nie posiada. Dalej stwierdzi³, ¿e jedynym
skutecznym sposobem pomocy by³oby uzyskanie zgody Francji na odst¹pienie Polsce na ten cel czêci materia³u wojennego szwedzkiego, o którego
kupno alianci prowadz¹ w³anie rokowania ze Szwecj¹. Gen. Sikorski doda³,
¿e Anglia nie godzi siê na u¿ycie floty polskiej dla pomocy Finlandii, powo³uj¹c siê na brak stanu wojennego pomiêdzy Angli¹ a Sowietami. Ministrowie,
gen. Kazimierz Sosnkowski64 i Henryk Strasburger65, przestrzegli przed
wszelkimi nierealnymi gestami. Rz¹d poleci³ ministrowi Zaleskiemu przeprowadzenie rokowañ z Francj¹ o wyekwipowanie oddzia³u polskiego z 5000
ludzi przy pomocy materia³u szwedzkiego66.
Po podpisaniu  4 stycznia 1940 r.  polsko-francuskiej umowy wojskowej, gen. Sikorski w rozmowie z premierem Daladierem podkreli³ znaczenie wojny finlandzkiej, która stwarza aliantom nowe mo¿liwoci, pod warunkiem wykorzystania ich, przy czym w wyrany sposób ocenia³ bolszewizm
jako kolos o s³abej strukturze wewnêtrznej i ma³o wartociowej armii. Zaznaczy³, ¿e wypadki finlandzkie go nie zaskoczy³y, gdy¿ zdanie co do wartoci
armii sowieckiej mia³ ju¿ dawno wyrobione. S¹dzi, ¿e nale¿y na odcinku
Finlandii przejæ do ofensywy, przy czym widzi nawet mo¿liwoæ udzia³u
polskiego. Ewakuacja ¿o³nierzy z Litwy i £otwy mo¿e pozwoliæ na stworzenie
polskiej brygady i lotnictwa, któremu Anglicy chc¹ daæ aparaty. Uwa¿a za
mo¿liwe, pomimo trudnoci technicznych, u¿ycie polskiej marynarki wojennej do dzia³ania na Murmañsk i ewentualnie na Morze Bia³e. Premier Daladier stwierdzi³, ¿e sprawa Finlandii daje obecnie bardzo dobr¹ odskocznie
dla pewnych posuniêæ o wa¿noci zasadniczej. Zarówno odmowa Finlandii na
propozycje rosyjskie i jej wytrwa³a obrona przed najazdem zaskoczy³y wiat
ca³y i stanowi¹ niespodziankê ogromnej wagi politycznej, pomylnej dla
aliantów. Dalej zadeklarowa³ siê za otwart¹ wojn¹ ze Zwi¹zkiem Sowieckim, dodaj¹c, ¿e g³ówn¹ przeszkod¹ s¹ Anglicy, którzy hamuj¹ ca³¹ akcjê.
Jednak  jak stwierdzi³ francuski premier  i oni [Anglicy] ju¿ ewoluuj¹,
gdy¿ na odbytej przed tygodniem miêdzysojuszniczej Radzie Wojennej zauwa¿y³ zmianê stanowiska. Ponadto doda³, ¿e Francja udziela pomocy Finlandii zupe³nie otwarcie, osiem dni temu wys³a³a 25 najnowszych myliw64 Kazimierz Sosnkowski (18851969)  gen. broni z 11 listopada 1936 r., we wrzeniu
1939 r. dowódca Frontu Po³udniowego, od 16 padziernika 1939 do 25 sierpnia 1941 r. minister
bez teki w rz¹dach gen. Sikorskiego; od listopada 1939 do 30 czerwca 1940 r. komendant ZWZ.
65 Henryk Strasburger (18871951)  do wrzenia 1939 r. przewodnicz¹cy Rady Naczelnej
Lewiatana, od padziernika 1939 do grudnia 1939 r. podsekretarz stanu w Prezydium Rady
Ministrów; od grudnia 1939 do czerwca 1942 r. minister skarbu oraz przemys³u i handlu
w gabinetach gen. Sikorskiego.
66 Protoko³y z posiedzeñ Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, (dalej: PPRM), t. I,
padziernik 1939  czerwiec 1940, red. nauk. M. Zgórniak, oprac. W. Rojek przy wspó³pracy
A. Suchcitza, Kraków 1994, protokó³ z 2 stycznia 1940 r., s. 133.
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skich Moraneów67, wysy³a du¿o broni dla piechoty, dzia³a 75 i 105 mm,
i najnowsze nawet ppanc. Anglicy robi¹ to samo, a wiêc gdyby nawet nie
wypowiedzieli wojny, to przez tego rodzaju formê pomocy mo¿e nawet ³atwo do
tego dojæ. I tu znowu podkreli³, ¿e tego rodzaju mo¿liwoæ Francji odpowiada.
Z najwiêkszym zainteresowaniem przyj¹³ sugestiê gen. S[ikorskiego] ofensywy
na odcinku finlandzkim. Podkreli³ równie¿, ¿e skierowanie na pomoc Finlandii jednostek morskich floty polskiej mog³oby mieæ donios³e znaczenie dla
Polski przez wci¹gniêcie Anglii do bezporedniej akcji przeciwrosyjskiej68.
W raporcie z 7 stycznia 1940 r. attaché wojskowy w Helsinkach  pp³k.
dypl. W³adys³aw £o  pisa³, ¿e po wybuchu wojny wiele powa¿nych osobistoci, nie wy³¹czaj¹c Marsza³ka Mannerheima oraz szefa Oddzia³u II Sztabu
Generalnego, w rozmowach z Pos³em RP, wzglêdnie ze mn¹, zaczê³o lansowaæ myl uzyskania wojskowej pomocy dla Finlandii od Polski. Wyp³ywa³o to
z poczucia osamotnienia politycznego i opiera³o siê na za³o¿eniu, ¿e tylko
Polska i Finlandia s¹ w stanie wojny z Sowietami. Insynuacje te sz³y
w czterech kierunkach:
1) Przetransportowanie ca³ej armii polskiej z Francji do Finl[andii].
2) Akcja floty wojennej polskiej (wspó³pracuj¹cej z flot¹ ang[ielsk¹],
w rejonie Petsamo-Murmañsk.
3) Akcja polskich ³odzi podwodnych (internowanych w Szwecji) na Ba³tyku.
4) Sformowanie polskiego oddzia³u ochotniczego z ¿o³nierzy internowanych na Litwie i £otwie69.
Na posiedzeniu rz¹du, w dniu 9 stycznia 1940 r., gen. Sikorski oznajmi³,
¿e gen. Victor Denain z³o¿y³ propozycjê wys³ania do Finlandii formacji polskich tworzonych na terytorium francuskim. Premier zasugerowa³ propozycjê tê odrzuciæ, gdy¿ przyjêcie jej zaszkodzi³oby sprawie utworzenia Armii
Polskiej we Francji. Genera³ Sikorski zwróci³ uwagê na fakt, ¿e dotychczas
nie by³o ¿adnych kroków ze strony Finlandii wobec Polski  co jak t³umaczy³
 wynika³o z obaw Finów przed nara¿aniem siê Niemcom. Owiadczy³, ¿e
zakomunikowa³ Francuzom, i¿ Rz¹d Polski móg³by na cele ekspedycyjnego
oddzia³u do Finlandii postawiæ do dyspozycji wojskowych internowanych na
Litwie, których jest oko³o 10 00070 wraz z cennym w danym wypadku Pi¹tym
67 Morane-Sauliner, samoloty produkowane przez francusk¹ wytwórniê Aeroplans Morane-Saulnier.
68 PPRM, t. I, protokó³ z 10 stycznia 1940 r., Sprawozdanie z podpisania umów francuskopolskich za³¹cznik 14 A, s. 168169.
69 AIPMS, sygn. A. XII.76/1, Sprawozdanie nr 1 pp³k. dypl. W. £osia, attaché wojskowego
w Helsinkach, 7 stycznia 1940 r.
70 Po kampanii wrzeniowej granice litewsk¹ przekroczy³y oddzia³y garnizonu wileñskiego
wraz z orodkami zapasowymi i instytucjami ty³owymi, oddzia³y grupy operacyjnej gen. Wac³awa Przedzieckiego wraz z czêci¹ w³adz administracyjnych i policji. £¹cznie granice przekroczy³o 13 800 ¿o³nierzy, w tym 2500 oficerów, 9300 szeregowych i podchor¹¿ych, i ok. 2300
policjantów. Na ten temat zob.: P. ¯aroñ, Ludnoæ polska w Zwi¹zku Radzieckim w czasie
II wojny wiatowej, Warszawa 1990, s. 64. W koñcu grudnia 1939 r. na terenie Litwy by³o internowanych oko³o 1,5 tys. oficerów i 7 tys. szeregowych ¿o³nierzy. Zob.: K. Tarka, op. cit., 220223.
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Pu³kiem Lotniczym71. Sikorski wskazywa³ na trudnoci w przerzuceniu tych
si³ ze wzglêdu na nieprzyjazne stanowisko zajête przez rz¹d ³otewski, które
da³o by siê zmieniæ  jego zdaniem  gdyby uda³o siê pozyskaæ dla ca³ej
sprawy Szwecjê. Pomys³ by³ nierealny, poniewa¿ nie nale¿a³o siê spodziewaæ,
aby Litwa i £otwa wyrazi³y zgodê na wyjazd ¿o³nierzy, którzy w niedalekiej
przysz³oci mieliby walczyæ przeciw Armii Czerwonej. Premier w planowanej
akcji chcia³ wykorzystaæ flotê, jednak na jej u¿ycie potrzebna by³a zgoda
Wielkiej Brytanii. Sikorski stwierdzi³, ¿e Anglia ewoluuje w kierunku wojny
z Rosj¹72.
Jak wspomniano wy¿ej, gen. Sikorski by³ przeciwny wys³aniu do Finlandii jednostek polskich formowanych na terenie Francji, ale po kolejnych
rozmowach z Francuzami zmieni³ zdanie. Na posiedzeniu, 24 stycznia 1940
r., mówi³ o korzyciach wyp³ywaj¹cych ze wspólnej akcji, gdy¿ obok polskiej
brygady jednoczenie maj¹ byæ sformowane tak¿e brygady francuska i kanadyjska. Premier s³usznie zauwa¿y³, ¿e wys³anie tych trzech brygad wci¹ga
Angliê i Francjê w faktyczn¹ wojnê z Rosj¹, co by³o dla Polski ze wszech
miar po¿¹dane. Genera³ zaznaczy³, ¿e wys³anie francuskiej i kanadyjskiej
brygady nast¹pi jednoczenie z polsk¹, a przybycie tych brygad do Finlandii nie wczeniej ni¿ 15 kwietnia. Sikorski w¹tpi³ w to, ¿e Finlandia tak
d³ugo bêdzie walczy³a, ale Polska i tak odniesie korzyæ [z] anga¿owania
siê aliantów w politykê antysowieck¹. Minister Zaleski owiadczy³, ¿e
wspó³dzia³anie z aliantami w Finlandii jest konieczne i oznacza wa¿n¹
zmianê postawy aliantów w stosunku do sowietów. Natomiast minister
Stanis³aw Stroñski zwróci³ uwagê, ¿e wspólne wyst¹pienie z aliantami
przeciwko Rosji sowieckiej oznacza przekrelenie zajêtego w swoim czasie
przez lorda Halifaxa w stosunku do Rosji. Minister Sosnkowski opowiedzia³ siê za wys³aniem oddzia³ów polskich do Finlandii, ale apelowa³, aby
nie zaniedbywaæ sprawy oddzia³ów znajduj¹cych siê na Litwie i £otwie.
Rada Ministrów uchwali³a utworzenie i wys³anie do Finlandii samodzielnej
brygady73.

71 Granicê ³otewsk¹ przekroczy³o 1315 ¿o³nierzy, w tym 176 oficerów. Byli to ¿o³nierze
z pu³ku Korpusu Ochrony Pogranicza G³êbokie, bras³awski batalion Obrony Narodowej,
5 pu³k lotniczy (personel lataj¹cy i mechanicy  dowódc¹ tej jednostki by³ pp³k pilot Tadeusz
Piotrowicz) oraz stra¿ graniczna. Zob.: E. Jekabsons, Uchodcy wojskowi i cywilni z Polski na
£otwie 19391940, w: Studia z dziejów Rosji i Europy rodkowo-Wschodniej, 1995, t. 30, s. 130131;
P. ¯aroñ, op. cit., s. 64.
72 PPRM, t. I, protokó³ z 9 stycznia 1940 r., s. 153.
73 Ibidem, protokó³ z 24 stycznia 1940 r., s. 189190. W planach odbudowy Wojska Polskiego we Francji nie przewidywano Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalañskich. Zosta³a
ona sformowana wy³¹cznie na front sowiecko-fiñski. Dowódc¹ brygady zosta³ gen. bryg. Zygmunt Bohusz-Szyszko. Organizacja tej jednostki zosta³a ukoñczona pod koniec lutego 1940 r. Po
kapitulacji Finlandii brygada zosta³a przeznaczona na front zachodni, a po ataku Niemiec na
Norwegiê zosta³a wys³ana do Norwegii (Narwik).
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Na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 1940 r. rz¹d podj¹³ decyzjê o wys³aniu
na front sowiecko-fiñski brygady, która mia³a zostaæ wys³ana razem z brygadami francuskimi i kanadyjskimi74.
Podczas wizyty ministra Zaleskiego w Londynie dosz³o  8 lutego 1940 r.
 do spotkania z lordem Halifaxem, na którym omawiana by³a sprawa Finlandii. Podczas rozmowy Zaleski owiadczy³, ¿e Polska znajduje siê w stanie
wojny ze Zwi¹zkiem Sowieckim. Minister Halifax wojnê z ZSRS uwa¿a³ za
niepotrzebne rozproszenie wysi³ku, natomiast odnonie pomocy Finlandii
Halifax liczy³ siê ze stanowiskiem Norwegii i Szwecji, bez, których zgody
trudno by³oby przerzuciæ korpus ekspedycyjny na front sowiecko-fiñski. Minister Zaleski owiadczy³, ¿e Polska do koñca kwietnia 1940 r. mog³aby
wys³aæ do Finlandii oko³o 4000 ¿o³nierzy. Zaleski poruszy³ jeszcze raz plan
wspólnej akcji desantowej (pod polsk¹ bander¹) w rejonie Petsamo, Halifax
stwierdzi³, ¿e brytyjscy i francuscy szefowie sztabu uwa¿aj¹, i¿ taka akcja
by³aby bardzo skomplikowana i ¿e komunikacja by³aby bardzo utrudniona ze
wzglêdu na dzia³anie sowieckich okrêtów podwodnych. W¹tpi³ w celowoæ
akcji, gdyby Finowie nie mogli wys³aæ oddzia³u dla wspó³dzia³ania, to korpus
ekspedycyjny sam nie zdzia³a³by zbyt wiele75. Projekt ten zosta³ odrzucony
definitywnie ju¿ 1 lutego 1940 r., poniewa¿ przeciwny by³ mu szef Imperialnego Sztabu Generalnego William Ironside, wed³ug niego akcja desantowa
zwrócona by³aby przeciwko ZSRS, a nie Niemcom76.
Minister Zaleski, oceniaj¹c trzydniowy pobyt w Londynie stwierdzi³, ¿e
rz¹d Wielkiej Brytanii d¹¿y do uruchomienia wojny, uznaje potrzebê wzmocnienia frontu fiñskiego, [oraz] udzieli wspólnie z Francj¹ i Polsk¹ wydatnej
pomocy Finlandii na razie na sposób wojny hiszpañskiej, nie zrywaj¹c stosunków z Rosj¹, lecz przyjmuj¹c ewentualne konsekwencje; jednoczenie wywiera presjê na Norwegiê i Szwecjê, dla uzyskania tranzytu, d¹¿¹c do rozszerzenia akcji alianckiej77.
Gen. Sikorski wys³a³ do Helsinek osobistego przedstawiciela w osobie
pp³k. dypl. Tadeusza Rudnickiego78, który mia³ przeprowadziæ rozmowy dotycz¹ce zbrojnej pomocy dla Finlandii. Rudnicki donosi³, ¿e podczas swej
misji napotka³ na ogromne trudnoci ze strony fiñskiego rz¹du. Finowie
poinformowali go, ¿e negocjacje dotycz¹ce pomocy wojskowej powinny byæ
74 Ibidem, protokó³ z 25 stycznia 1940 r., s. 191192. Sk³ad korpus ekspedycyjnego mia³
byæ nastêpuj¹cy: Wielka Brytania  2 dywizje i 2 brygady, Francja  1 brygada strzelców
alpejskich i 2 bataliony Legii Cudzoziemskiej, Polska  1 brygada (Samodzielna Brygada Strzelców Podhalañskich).
75 AIPMS, sygn. A.12.49/13B, Protokó³ rozmowy przedstawicieli brytyjskiego MSZ
z przedstawicielami polskiego MSZ, 8 lutego 1940 r.
76 The Ironside Diaries 19371940, ed. by R. MacLeod, D. Kelly, London 1962, s. 213214.
77 Sprawa polska w czasie drugiej wojny wiatowej na arenie miêdzynarodowej. Zbiór
dokumentów, pod red. S. Stanis³awskiej, Warszawa 1965, dok. nr 86, s. 137.
78 Tadeusz Rudnicki (18961977)  we wrzeniu 1939 r. szef sztabu 19 DP; nastêpnie
komendant Bazy £¹cznoci ZWZ w Sztokholmie.
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prowadzone w Pary¿u, dok¹d marsza³ek Mannerheim delegowa³ wysokiego
rang¹ oficera79.
Gen. Sikorski wystêpuj¹c z ofert¹ pomocy dla Finlandii, kierowa³ siê
pobudkami politycznymi i propagandowymi. Mówi o nich notatka szefa Sztabu G³ównego z dnia 21 lutego 1940 r.: Udzia³ Polski w wspólnej akcji pomocy wojskowej Finlandii ma podwójne znaczenie polityczne:
1. Oddzia³y polskie na terenie Finlandii bêd¹ ¿ywym dowodem, ¿e Polska istnieje i walczy w ramach frontu Sprzymierzonych.
2. Fakt udzia³u Polski we wspólnej akcji Sprzymierzonych pozwala nam
postawiæ na wewn¹trz i na zewn¹trz wyranie sprawê stosunku Polski do
dwóch pozosta³ych sojuszników.
Obydwa te momenty s¹ tak wa¿ne, ¿e tylko dla ich wygrania zdecydowaæ
siê mo¿emy na pewne ofiary, jakich wymaga w dzisiejszych warunkach wydzielenie czêci si³ wojskowych naszych na nie interesuj¹cy nas bezporednio
teatr wojenny [ ]
Akcjê na rzecz Finlandii rozumiem jako solidarnie podjêt¹ interwencjê
wojskow¹ wszystkich trzech aliantów  tj. Wielkiej Brytanii, Francji i Polski.
I tylko na tak pomylan¹ akcjê Rz¹d RP móg³ wyraziæ swoj¹ zgodê.
Praktyczne konsekwencje takiego postawienia sprawy musz¹ znaleæ
swój wyraz w udziale naszym w naradach miêdzysojuszniczych na temat
ekspedycji fiñskiej oraz w uregulowaniu sprawy dowództwa polskich oddzia³ów i stosunku jego do Naczelnego Dowództwa ekspedycji.
Dotychczas w naradach miêdzysojuszniczych (SWC) na ten temat Polska
udzia³u nie bra³a. Ten stan rzeczy powinien ulec zmianie. Musimy wykorzystaæ sprawê fiñsk¹ jako pierwszy konkretny powód wziêcia udzia³u w naradach SWC [ ]
Sprawa dowództwa w tym wypadku jest wiêc zagadnieniem nie tyle
wojskowym, ile politycznym i dlatego musimy przeforsowaæ zasadê, ¿e
w ramach ogólnej ekspedycji alianckiej jestemy równouprawnionym jej cz³onem80.
Sprawa pomocy Finlandii by³a dyskutowana na posiedzeniu rz¹du
w dniu 13 lutego 1940 r. Gen. Sikorski nie spodziewa³ siê w danych warunkach pozytywnych rezultatów podjêtej inicjatywy. Premier wskazywa³, ¿e
przyczyn¹ tego stanu rzeczy by³ fakt, i¿ Polska nie wesz³a jeszcze do Rady
Wojennej Aliantów. Obawia³ siê, ¿e decyzja wys³ania wojska zostanie podjêta za póno. Sikorski wyrazi³ te¿ ¿yczenie, ¿e gdyby alianci zdecydowali siê
zaj¹æ si³¹ Petsamo i uderzyæ na Baku, by³oby to z nie byle jak¹ korzyci¹ dla
sprawy. Zauwa¿y³, ¿e w polityce Wielkiej Brytanii i Francji dokona³a siê
gruntowna zmiana na rzecz wojny z Rosj¹. Sikorski stwierdzi³ z rozgoryczeniem, ¿e pomimo tak daleko id¹cego zaanga¿owania siê Polski w akcjê
79

AIPMS, sygn. PRM 16/10, Rokowania z Finlandi¹. Stan sprawy, 22 lutego 1940 r.
AIPMS, sygn. PRM 16/8, Notatka p³k dypl. A. Kêdziora w sprawie pomocy dla Finlandii, 21 lutego 1940 r.
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pomocy, Finlandia wci¹¿ jeszcze nie zdecydowa³a siê na akredytowanie
ambasadora Hari Holma przy rz¹dzie w Angers. Minister Zaleski zreferowa³
swoje rozmowy, które przeprowadzi³ w Londynie z premierem Chamberlainem. Minister stwierdzi³, ¿e Wielka Brytania jest zdecydowana pójæ otwarcie przeciwko Rosji, jednak d¹¿y do takiego stanu rzeczy, w którym wojna
zosta³aby wypowiedziana przez Zwi¹zek Sowiecki, a nie przez aliantów.
Anglicy nie chcieli  w przeciwieñstwie do Francuzów  naruszaæ neutralnoci Szwecji i Norwegii81, nie zdecydowali siê równie¿ na zajêcie Petsamo.
Zaleski stwierdzi³, ¿e Anglicy zdaj¹ sobie jednak doskonale sprawê, ¿e trzeba siê z Rosj¹ rozprawiæ, poniewa¿ nie mo¿na daæ Niemcom czasu na
urz¹dzenie z niej ród³a dostaw i ³amania w ten sposób skutków blokady82.
Kolejny raz by³a omawiana sprawa pomocy dla Finlandii na posiedzeniu
Rady Ministrów w dniu 1 marca 1940 r. Gen. Sikorski stwierdzi³, ¿e sytuacja
wojskowa Finlandii komplikuje siê i staje siê coraz ciê¿sza i liczyæ siê
nale¿y z dalszym pogarszaniem siê po³o¿enia Finów. Ratunkiem  wg premiera  mog³a byæ jedynie szybka i zdecydowana pomoc aliantów. Sikorski
zauwa¿y³, ¿e wina zmarnowania okazji przyjcia z wydatn¹ pomoc [dla]
Finlandii w ¿adnym wypadku nie ci¹¿y na Polsce, która wystawi³a brygadê.
Gotowoæ Polski do przyjcia Finlandii z pomoc¹, równ¹ pomocy ofiarowanej
przez Francjê, jest maksymalnym wyrazem  wed³ug genera³a  naszej dobrej woli. Sikorski wskaza³, ¿e kolejnym zadaniem rz¹du by³o doprowadzenie do sytuacji, w której udzia³ Polski w ekspedycji finlandzkiej by³ postawiony na równi z udzia³em innych sprzymierzeñców. Minister Stañczyk
stwierdzi³, ¿e klêska Finlandii by³aby klêsk¹ Polski, a pañstwa neutralne
pogr¹¿¹ siê w defetyzmie i gotowe bêd¹ oddaæ siê pod protektorat Niemiec
i Rosji. Minister zaproponowa³ by w celach propagandowych wys³aæ do Finlandii niewielki oddzia³ nie zgodzi³ siê na to gen. Sikorski, który stwierdzi³ ¿e
mija³oby siê to ca³kowicie z celem, gdy¿ armia nie mo¿e siê skompromitowaæ. Minister Zaleski powiedzia³, ¿e oczekiwano zwrócenia siê Finlandii do
Anglii i Francji, a tak¿e i Polski o okazanie pomocy zbrojnej na podstawie
rezolucji Ligi Narodów. Na podstawie rezolucji alianci mieli zwróciæ siê do
rz¹dów Szwecji i Norwegii o przepuszczenie wojsk ekspedycyjnych. Minister
Zaleski zastrzeg³, ¿e warunkiem okazania Finlandii pomocy przez Polskê by³o
akredytowanie pos³a fiñskiego w Angers, co ju¿ nast¹pi³o w drodze telegraficznej83. Premier Sikorski równie¿ bardzo mocno ten warunek podkreli³84.
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Wielka Brytania wywiera³a naciski dyplomatyczne na Szwecjê i Norwegiê, chc¹c uzyskaæ zgodê na tranzyt wojska przez ich terytorium. Zob.: Sprawa polska w czasie drugiej wojny
wiatowej na arenie miêdzynarodowej , dok. nr 86, s. 137; T. Munch-Petersen, The Strategy of
Phoney War. Britain, Sweden and the Iron Ore Question 19391940, Sztokholm 1981, s. 90109.
82 PPRM, t. I, protokó³ z 13 lutego 1940 r., s. 201202; 204205.
83 Bruno Kivikoski od jesieni 1938 by³ ambasadorem Finlandii w Warszawie, do Angers
jednak nie pojecha³, a 14 grudnia 1939 r. zosta³ mianowany pos³em Finlandii w Bukareszcie.
Finlandia natomiast, mimo obietnic ministra spraw zagranicznych Väinö Tanera, nowego ambasadora przy rz¹dzie RP ju¿ nie mianowa³a.
84 PPRM, t. I, protokó³ z 1 marca 1940 r., s. 213215.
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Przez ca³y luty i marzec 1940 r. rz¹d polski czyni³ wysi³ki w celu wys³ania wojska do Finlandii. Brak zdecydowania rz¹dów Francji i Wielkiej Brytanii oraz zawarcie przez Finlandiê niekorzystnego pokoju ze Zwi¹zkiem Sowieckim85 ostatecznie przekreli³o mo¿liwoæ pe³nego wykorzystania sprawy
fiñskiej przez rz¹d polski na wychodstwie. Na posiedzeniu w dniu 16 marca
1940 r. premier Sikorski stwierdzi³, ¿e kapitulacja Finlandii bardzo poprawi³a miêdzynarodowe atuty Polski, poniewa¿ z naszej strony przynajmniej nigdy o kapitulacji nie by³o mowy86 .
Wojna sowiecko-fiñska stworzy³a dla rz¹du polskiego na wychodstwie
niepowtarzaln¹ okazjê, aby przedstawiæ wiatu, ¿e Zwi¹zek Sowiecki by³
wspólnym wrogiem aliantów i najlepszym sojusznikiem Niemiec. Polski rz¹d
chcia³ tak¿e zademonstrowaæ, w stosunku do swoich sojuszników, ¿e jest
w stanie wojny ze Zwi¹zkiem Sowieckim. Udzia³ Polski w pomocy dla Finlandii mia³ równie¿ zademonstrowaæ, ¿e Polska nadal istnieje i walczy  wraz
z Wielk¹ Brytani¹ i Francj¹  ze wspólnym wrogiem.
Opisuj¹c stanowisko rz¹du wobec wojny sowiecko-fiñskiej mo¿na zauwa¿yæ, ¿e stanowisko Finlandii wobec Polski by³o dwuznaczne. Jako pañstwo
oczekuj¹ce pomocy od Polski, Finowie do koñca wojny nie uregulowali z ni¹
stosunków dyplomatycznych. Zwlekali z akredytacj¹ swojego pos³a Bruno
Kivikoski, przy rz¹dzie w Angers. Unikali równie¿ bezporednich pertraktacji na szczeblu rz¹dowym oraz naczelnych dowództw.
SUMMARY
The article discusses the position adopted by the Polish government-in-exile on
the Soviet-Finnish war. After the outbreak of the military conflict, the Chief Commanders Headquarters planned to create volunteer corps and air force troops comprising
Polish soldiers detained in Lithuania and Latvia. General Sikorski argued that the
creation of a special Polish unit in France would delay the formation of the Polish
army, but he approved of the plan to dispatch the soldiers detained in the Baltic
countries to Finland.
After several rounds of talks with France, Sikorski consented to the creation of
the Polish Independent Highland Brigade, a special unit assigned to the Finnish
front. The article analyzes the military (creation of a special brigade) and political
factors that contributed to the Polish governments stance in negotiations.

85 Finlandia i ZSRS podpisa³y 13 marca 1940 r. traktat pokojowy. Finlandia straci³a
ok. 10% swego terytorium (zw³aszcza bardzo wa¿ny pod wzglêdem gospodarczym Przesmyk
Karelski), ale zachowa³a swoj¹ suwerennoæ. H. Batowski, Rok 1940 , s. 5456.
86 PPRM, t. I, protokó³ z 16 marca 1940 r., s. 234.
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THE CORE AMERICAN VALUES
OF THE DECLARATION OF INDEPENDENCE
(1776) AS REFLECTED IN FRANKLIN DELANO
ROOSEVELTS FIRESIDE CHATS (19391944)
The Declaration of Independence was not only a significant document for
the pioneering state system under construction and its citizens; it was an
unprecedented case on a much wider scale. Never before had a nation terminated a social agreement between the ruled and the ruler. Throughout the
years, the principles included in the document constituted a set of core
tenets close to the heart of every American. Since 1776, the values of the
Declaration  be it deliberately or not  have consequently been spread in
the United States. However, the frequency of emphasis that certain values
received in different historic circumstances differed over the span of years.
It appears a rule that the ideas of the Declaration become vividly manifested at the moments of peril. The ideals that were brought to the foreground speak volumes about the nature of the threats. An analysis of Franklin
Delano Roosevelts radio Fireside Chats provides rich food for thought in this
respect. The comparison of the two sources brings conclusions that cast extra
light on the events of the times as well as on what values gained most
attention at the times of the ultimate challenges.
The idea of FDRs Chats was not a wartime invention1 . The aim was
to inform the nation about the situation in the country, governments plans
and Presidents reflections. Casual and improvised as the Chats may have
1 They started on Sunday, 12 March 1933, Fireside Chats of Franklin Delano Roosevelt,
(22 Oct. 2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/fdr.html>; cf. K. Micha³ek, Na drodze ku
potêdze. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1961-1945, KiW, Warszawa 1993, p. 345.
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seemed, they were carefully planned and intended to have a clear-cut impact
on the listeners. The Fireside Chats were a sort of litmus paper to test the
social moods; they allowed Roosevelt to sound out what America was and
what it was not prepared for.
The pre-war Chats (19331939) were meant to unite the nation, and
raise the spirits in the midst of the Great Depression. The home economic
condition was dramatic in 1933, the success of the Presidents attempts to
improve the situation seemed debatable2. Thus effective communication with
the nation appeared crucial. The broadcasts were to provide Roosevelt with
the needed political backup to cope with the economic and social situation3.
There was little room for international politics in those pre-war Chats4.
Conversely, the wartime broadcasts (1939-1944) were bound with the
international affairs, thus significantly more closely related to the values of
the Declaration. The Chats became more universal in meaning, which made
them compelling and meaningful not only for the Americans. Not only did
the broadcasts apply to the United States or North America, but also touched
upon the challenges vital for the entire world. That conclusion seems the
first analogy between the Chats and the Declaration; they both augured
geopolitical changes and a remodelled world order and the future balance of
powers.
* * *
The Declaration of Independence was rooted in the European Age of
Enlightenment; therefore, not entirely was it an American invention. The
most evident European-origin concept in the Declaration is that concerning
the relations between the ruler and the ruled, developed by Jean Jacques
Rousseau5 . Every human being is born with a set of certain cardinal rights,
such as the right to live, freedom and pursuit of happiness. These rights are
inalienable since they have been granted by the God. The Declaration, there2 Actually, a lot of FDRs New Deal measures had not been originally Roosevelts (e.g.
public works or reorganization of industry schemes). They were an extension or plans of the
previous administration under Herbert Hoover. The others  of FDRs authorship  are assessed
by historians in various ways as for the effectiveness of theirs. Cf. K. Micha³ek, Na drodze ,
pp. 310311; J. Powell, How FDRs New Deal Harmed Millions of Poor People. (7 Nov. 2011),
[online] <http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=3357>; W.E. Leuchtenburg, The FDR
Years: On Roosevelt and His Legacy, Columbia University Press (7 Nov 2011), [online] <http://
www.washingtonpost.com/wp-srv/style/longterm/books/chap1/fdryears.htm>.
3 The full contents of the original Chats available at (18 Oct. 2010), [online] <http://
www.mhric.org/fdr/fdr.html>.
4 All the Chats from the period 12 March 1933  24 June 1939 were exclusively devoted to
the home matters, economy and crisis. Cf. the contents of the Fireside Chats, (22 Nov. 2011),
[online] <http://www.mhric.org/fdr/fdr.html>.
5 J.J. Rousseau, The Social Contract or Principles of Political Right. Eng. transl. G.D.H.
Cole, (6 Feb. 2012), [online] <http://www.constitution.org/jjr/socon.htm>, Book 1, chapters 6, 7, 8;
Book 2, chapter 12; Book 3, chapter 10.
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fore, was a revolutionary act establishing a system of interpersonal relations
within the new state organism.
The reminiscences of the above are observable in the Fireside Chats.
Roosevelt frequently refers to human dignity and human rights in general6.
It is noticeable in the fragments concerning his appeals for humanitarian
help for civilians in the Nazi-Germany-occupied countries7. The rights to
live, freedom from fear and pursuit of happiness are regularly emphasized8.
Additionally, the President put it clearly that the mentioned rights apply to
all nations  including the societies of the countries that were hostile to the
United States9. Due to such an approach Roosevelt promoted inalienability
of the human rights, regardless of the current situation.
The above let President Roosevelt separate two elements indispensable
for the future politics of the United States with both the winners and the
losers. The parting of the society from the ruler(s) allowed for criticizing the
systems without damning the people. Regardless what the extent of social
support for Hitler, Mussolini or Hirohito there was in their countries, such
a strategy opened the United States a way to defeat but not to humiliate the
enemy. The idea of separation is clear in the Declaration, too; it drew a line
between the Kings violations towards the Colonies and the British society
(referred to as the British Brethren10). It needs to be understood it is not
the nations but states that get involved in wars. The juxtaposition of the two
categories: nation and state had been an invention of the Declaration; however it was successfully applied to the Chats, too. There, President Roosevelt
skilfully used the above reasoning on the fundamentals, when he referred to
the respected American values; he knew his compatriots would accept no
infringement of those11.
Quoting the Declaration, it may be said that the American war creed is
to accept the acquiesce in the necessity, which denounces our separation,
and hold them, as we hold the rest of mankind, enemies in war, in peace
6 Cf. Fireside Chat dated 2 September 1939, 27 May 1941, 11 September 1941 to name
but a few examples, (15 Nov. 2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat18.html>.
7 F. D. Roosevelt, Address of the President delivered by radio from the White House, 28
July 1943, (12 Oct. 2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat25.html>.
8 F. D. Roosevelt, Address of the President delivered by radio from the White House, 26
May 1940, (28 Oct. 2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat15.html>.
9 Cf. Fireside Chat dated 11 September 1941, (7 Oct. 2010), [online] <http://
www.mhric.org/fdr/chat18.html>. It was even more so after 7 Dec. 1941 and the US accession to
war. Roosevelt stuck a strict distinction between Japan, Germany and Italy as nations and
their evil rulers or political propagandists. It is most significant in the Chats: Broadcast from
the Oval Room of the White House, Nationally and over a World-wide Hookup: Dec. 1941, or in
Address of the President: 7 Sept. 1942, [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat22.html>.
10 Cf. the text of the Declaration of Independence [in:] K. Micha³ek, Konstytucja oraz inne
podstawowe dokumenty i symbole amerykañskiej kultury patriotycznej, MADA, Warszawa 2005,
pp. 1113.
11 Address of the President delivered by radio from the White House, 26 May 1940,
(28 Sept. 2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat15.html>.
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friends12. Including such a statement was well thought-out. In F. D. Roosevelts talks the United States enemies were referred to as Hitler, Mussolini,
the Axis, fascism, Berlin, Tokyo or militarist gangsters13. Rarely were they
Germans, Italians or the Japanese14. The allies were referred to as the
British, Belgians, Polish nation, United Nations, forces of democracy etc.15
The message to America and the world was self-explanatory: the United
States fought the evil state systems and not nations, just like the Declaration
had separated the two before.
Additionally, the use of plural expressions, such as forces or powers,
associated with might and greatness, which drastically contrasted with singular expressions such as the Axis or fascism16, was to imply weakness and
isolation of the enemy. Such an unequivocal division had also been inspired
by the Declaration since  for the Americans  the certitude they represent
the right values has always been crucial17. In the Declaration, Britain is
pictured as King, British Crown, he etc., while the Americans refer to
themselves as subjects, these colonies, Thirteen States, one people, we
and so on.
The Declaration of Independence had emphasized the restrictions imposed on the Colonies by the Crown (such as limited citizenship, judiciary or
land appropriation); they harmed virtually every citizen of the New World.
The authors had realized that it was the individuals who made up the
American society18. So did realize Franklin D. Roosevelt; in his Chats he
went to great lengths to indicate how essential the quality attitude of each
citizen was. He laid emphasis on the importance of distinctiveness: individuals were valuable for the country as a whole19. Hence, the value of legions
12

K. Micha³ek, Konstytucja..., pp. 1113.
Cf., for example, the Chat dated 28 July 1943, (11 Nov. 2010), [online] <http://
www.mhric.org/fdr/chat18.html>.
14 Ibidem.
15 Cf. Address of the President delivered by radio from the White House, 11 January 1944
to name but an example, [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat28.html>; Address of the President delivered by radio from Hyde Park, NY 24 December 1943, (15 Oct 2010), [online] <http://
www.mhric.org/fdr/chat27.html>.
16 Cf. the Chats dated 23 Feb. 1942,12 Oct. 1942, 28 July 1943 or June 5 1944 (11 Nov.
2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat18.html>.
17 It is strikingly noticeable in the case of the Vietnam War and the treatment that the
US veterans received at home after that war, compared with the incentives that were offered to
the WWII and Korean War veterans. The society, feeling that the conflict in Vietnam was not a
good war (an original American expression), condemned the American soldiers and refused
granting them privileges that were available to the veterans of the previous conflicts.
18 Seen in the fragment on the British Kings injustice beginning from He has refused his
assent to laws... and finishing He has excited domestic insurrections amongst us, and has
endeavored to bring on the inhabitants of our frontiers, the merciless Indian savages, whose
known rule of warfare, is undistinguished destruction of all ages, sexes and conditions (20 Oct.
2010), [online] <http://www.earlyamerica.com/earlyamerica/freedom/doi/text.html>.
19 Compare the text of the Chats dated 28 April 1942, 12 October 1942 and 2 May 1943,
(30 Oct. 2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat18.html>.
13
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of aware, patriotic and dedicated individuals was incomparable to subordinated, intimidated and incapacitated masses ruled by the totalitarian enemy
regimes. This firm belief was also a lesson Franklin D. Roosevelt drew from
the Declaration20.
* * *
Power is yet another fundamental issue in the Declaration. The Lockean
concept of social agreement is critical here. The authority of the rulers stems
from their power being accepted by the ruled. The government is to rule in
a just manner. The ruled oblige themselves to subordinate to such an authority; nevertheless, they have the right to object to an unjust power21.
In the propagandist sense, the above idea was crucial to Franklin
D. Roosevelt. The President of a democratic state was supposed to lead his
country and nation through the war posing as the good leader. He wanted
to make the Americans perceive him that way and convince them to obey his
authority rather than change him in the next elections. A means for Roosevelt to achieve that was to make his countrymen believe he was a just head
 a most troublesome task in the then realities22 since the war conditions
could spark off crises of power and acts of civil disobedience23. The fact that
Roosevelt was authoritarian and commanding did not facilitate the job. Still,
he skilfully got over his vices to accomplish his high-priority aims  unprecedentedly, he remained in the office for three terms.
The Chats clearly demonstrate the Presidents attempts to win his compatriots favour. He evoked the duties and responsibilities of the rulers and the
ruled alike. It seems  much like the Declaration of Independence
 a manifestation of the necessary dialogue between the society and authority24.
The Declaration provided foundations for creation of a peculiar nation: free,
20 It is clear from, e.g. the Declaration paragraph beginning: Nor have we been wanting
in attention..., Declaration of Independence, (7 Dec. 2011), [online] <http://www.earlyamerica.com/earlyamerica/freedom/doi/text.html>.
21 Cf. the second and third paragraph of the Declaration of Independence [in:] K. Micha³ek, Konstytucja..., pp. 1113.
22 It needs to be borne in mind that the opposition against any American involvement in
the rough politics of the European powers was significant in the US. FDR had to struggle
against a powerful anti-war lobby in the Congress as well as with the social and political
movements of significant influence such as America First Committee.
23 That was a common phenomenon in neighbouring Canada where the Mackenzie Kings
Cabinet struggled all the war with social unrest, political and social crises over conscription
(1942, 1944) and the economic and foreign affairs challenges of the wartime. Cf. W.A.B. Douglas, B. Greenhous, Out of the Shadows: Canada in the Second Word War, OUP, Toronto
 Oxford  New York 1977.
24 Cf. the Chat on the declaration of war on Japan, 9 December 1941, (23 Nov. 2010),
[online] <http://www.mhric.org/fdr/chat18.html>. On the other hand, it needs to be remembered
that the value that FDR put above all in politics was effectiveness. Since power and coercion
was the quickest and ultimate way to achieve political goals, he was used to applying coercion
in his politics.
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independent and daring; yet, above all, cherishing the rule of law. The nation
was aware of both: its duties and its rights. As Franklin D. Roosevelt wanted
to remain in the lead, he had no choice but to act accordingly to what the
people could accept and avoiding what they could not.
Concurrently, the President pointedly manifested his alleged reluctance
to coercion25  one of the fundaments of the British foreign policymaking in
the eighteenth century, which led  as used in an unskilful manner  to the
emancipation of the thirteen colonies and the conclusion of the United States. The society, according to the President, should be appealed to and convinced; thus, the government should picture the situation in a frank way26.
It is, on the other hand, the duty of the citizens to remember that:
[...] governments long established should not be changed for light and transient causes; and accordingly all experience hath shown that mankind are
more disposed to suffer, while evils are sufferable, than to right themselves
by abolishing the forms to which they are accustomed...27.

The governments duty is to inform; still, it is a civil duty to be informed. That was how the President put it in his Chats. The same approach can
be noticed in the Declaration. In his broadcasts, Roosevelt put himself in the
position of a manager of the country. He wanted to be perceived as
a patriot and civil servant of the nation. The social perception of his understanding of a leaders duties and his place in the society were pictured as
identical to how the Founding Fathers had seen those years before28.
The Declaration as well as quite a proportion of the Fireside Chats
were created in the face of war. They were aimed to mentally prepare the
society for a conflict that a large share of Americans did not fully comprehend  in either case. For that reason, the tactics of the authors in both
cases were identical:
a) listing faults, restrictions and violations of the enemies of the Americans;
b) appealing for understanding the authorities and preventing any defiance of the governments decisions;
c) outlining the enemy actions taken against America, which left no
alternative but active countermeasures29.
25 Among others, clearly seen manifestation in the Chat dated 28 July 1943, (13 Oct.
2010) [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat18.html>.
26 Seen in, for example, the fragment on conclusion of the Axis Pact: on September 27th,
1940, this year, by an agreement signed in Berlin, three powerful nations, two in Europe and
one in Asia, joined themselves together in the threat that if the United States of America
interfered with or blocked the expansion program of these three nations  a program aimed at
world control  they would unite in ultimate action against the United States, 29 December
1940; (22 Nov. 2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat16.html>.
27 Declaration of Independence, [in:] K. Micha³ek, Konstytucja..., pp. 1115.
28 Cf. parts on government nature in Address of President delivered by radio from the
White House, 26 May, 1940, (18 Oct. 2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat15.html>.
29 The strategy is clearly seen in e.g. the Chat from 9 December 1941, (12 Oct. 2010),
[online] <http://www.mhric.org/fdr/chat18.html>.
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It was necessary to do everything possible to make the Americans understand why and in what circumstances their government was sending them to
war30. The American decision-makers treated the society as intelligent, conscious and well-informed individuals. Consequently, they could not have been
ordered to fight without absolute clarity as for the reasons31. Since in that
respect the Declaration seemed effective, Roosevelt used an analogous tactic.
In his Fireside Chats, the President paid attention to the matter of the
authorization of the government. He was  as the society had chosen so  the
countrys leader made by the circumstances to act in a warlike way32. It is
easy to trace in the Fireside Chats the echo of the Declaration of Independence concept of combating the totalitarian systems as the evil powers. What is
more, the combat was carried out in concord with a democratic society
condemning coercion33.
The Declaration had mainly focused on the United States, its system and
interests. That had been the perspective from which the rest of the world had
been perceived back then. The views of Franklin D. Roosevelt were similar,
although the international situation and the position of the country dramatically evolved. By then, the United States had become a solid and well-organized
political organism incomparably more influential in international relations.
The dangers and alliances had also changed since the times of the Declaration. Therefore, the President spoke proportionately more on the world
matters in his Fireside Chats. Obviously, he did that from the perspective of
the American interests34. Between September 1939 and December 1941 the
United States was formally neutral and strongly isolationist towards the
European matters. Through the Chats of the period, the society received
a comprehensible message why certain steps had to be made35 and what
consequences/benefits the initiatives were going to bring.
30 Roosevelt expands on that  among others in Addresses of President delivered by radio
from the White House dated 26 May 1940 and 29 December 1940, (10 Oct. 2010), [online]
<http://www.mhric.org/fdr/chat15.html>.
31 It had been a delicate matter from the moment Gerald Nyes Committee revealed the
US business and bankers hidden agenda behind entering WWI.
32 In other words, the Axis not merely admits but the Axis proclaims that there can be no
ultimate peace between their philosophy of government and our philosophy of government. In
view of the nature of this undeniable threat, it can be asserted, properly and categorically, that
the United States has no right or reason to encourage talk of peace, until the day shall come
when there is a clear intention on the part of the aggressor nations to abandon all thought of
dominating or conquering the world. The Chat dated 29 December 1940, (9 Nov. 2010), [online]
<http://www.mhric.org/fdr/chat16.html>.
33 It is clearly reflected in the Chats dated 26 May 1940 and 29 December 1940, (9 Nov.
2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat15.html>.
34 Virtually every wartime Chat is a proof of the thesis, (19 Nov. 2010), [online] <http://
www.mhric.org/fdr/chat16.html>.
35 The speech on The Arsenal of Democracy serves an excellent example here. Radio
Address Delivered by President Roosevelt From Washington, December 29, 1940, (7 Nov. 2011),
[online] <http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/WorldWar2/arsenal.htm>.
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The unwavering belief in victory is another striking feature of the Fireside Chats  again making them so similar to the Declaration of Independence.
It had also glowed with the conviction of success  so much an American
value36. Nevertheless, President Roosevelt was not providing a rosy picture:
the victory was resented as remote and requiring sacrifice. Neither did the
President provide delusion of quick solutions nor unproblematic successes37.
It was to reinforce the Presidents credibility, and so it did since the isolationist moods were dying fast, especially after Pearl Harbor.
To provide the Americans with the certainty that the administration
were the right people in the right seats, the Fireside Chats, yet again,
similarly to the Declaration of Independence, used a most comprehensible
language. In both cases it was plain and straightforward; frequent use of
modals and single clauses emphasized emotions and spoke to the moods. At
places, colloquialisms can be found in both cases; no political mumbling or
specialist jargon; just vivid comparisons and right-on-the-mark metaphors38.
The care for being understood well and received properly is clearly noticeable. Such carefulness for the linguistic aspect of the broadcasts translated
into their huge popularity39.
This popularity was the eventual evidence of social acceptance. It was yet
another lesson of American values learned by Roosevelt from the reading of
the Declaration: not only the content, but also the form of the message turned
out essential. The citizens able to understand their leaders felt respected and
appreciated. Understanding bears trust; it leads to acceptance and social liking. And Roosevelt, through his Fireside Chats, managed to achieve those40.
* * *
Another idea found in the Declaration of Independence, vital to the United States policymakers between 1939 and 1945, were the concepts of an
independent state and national security. Non-militarist in their tone as the
36

The example might be the Declarations section beginning: We, therefore, the representatives of the United States of America, in General Congress , Declaration of Independence, [online] <http://www.earlyamerica.com/earlyamerica/freedom/doi/text.html>.
37 See, for example, the text of the Chat dated 11 January 1944. (9 Nov. 2010), [online]
<http://www.mhric.org/fdr/chat16.html>.
38 D. Mankowski, J. Raissa, Flashback: The 70th Anniversary of Fireside Chats, (12 Oct.
2010), [online] <http://www.museum.tv/exhibitionssection.php?page=79>.
39 The Fireside Chats were considered enormously successful and attracted more listeners than the most popular radio shows during the Golden Age of Radio and Eighty per cent
of the words FDR chose were among the 1000 most commonly used words in the English
vocabulary as the author the book on Fireside Chats pointed out (13 Oct. 2010), [online] <http:/
/www.goodreads.com/book/show/5887631.FDR_s_Fireside_Chats>. See: D. Mankowski, J. Raissa,
Flashback...
40 By 1939, over 80% of the households in the US had had a radio set, not mentioning
pubs, restaurants, offices etc. Therefore, the choice of the mass medium for popularizing the
Presidents words was excellent.
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Fireside Chats may have seemed, they manifested American full readiness
for warfare if necessary. It is another analogy between the Chats and the
Declaration. The broadcasts emanate with determination in defence of the
country; they declare decisiveness in the struggle for maintaining independence  a crucial issue in many Chats:
We are planning our own defense with the utmost urgency, and in its vast
scale we must integrate the war needs of Britain and the other free nations
which are resisting aggression. This is not a matter of sentiment or of
controversial personal opinion. It is a matter of realistic, practical military
policy, based on the advice of our military experts who are in close touch
with existing warfare. These military and naval experts and the members
of the Congress and the Administration have a single-minded purpose  the
defense of the United States41.

In the then circumstances, independence became an issue. The sovereignty of the United States had been won hardly about 165 years before
World War II. Thus, the significant fear of losing the American values after
such a short time seemed a reasonable political argument. The Roosevelt
administration spared itself no pains to make the society aware that supporting the allies and, later on, fighting against the totalitarian regimes was
a moral and civic duty.
As for the defence of the country, the Fireside Chats were  in a sense
 an upgrade of the directions drawn in the Declaration. The broadcasts
emphasized the question of international trade and connections with the rest
of the world; they also pointed out the hindrance in these respects caused by
the occurrence of war42. Following those concepts, President Roosevelt was
constantly indicating and explaining the necessity to pay attention to the
foreign affairs for they directly affected national security.
Roosevelt reported the imminence to prepare the United States to
defend the whole North America if the United States defence was to be
effective. In his opinion, it was unworkable to efficiently protect the Republic against any enemy invasion by mere defending the countrys soil. The
President postulated to support and cover Canada and  if necessary
 Mexico43. That was how Roosevelt understood the defence of the United
41

The Chat dated 29 December 1940, (7 Nov. 2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/
chat16.html>.
42 It is reflected in the Address on National Economic Policy, 28 April 1942, (22 Oct.
2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/chat21.html>.
43 That view was openly contained in the address dated 26 May 1940, (22 Oct. 2011),
[online] <http://www.mhric.org/fdr/chat21.html>. However, FDR had presented such an approach to defence matters in his pre-war speeches; in Chautaqua (1936) and Kingston (1938)
openly stating that he was determined to defend the neighbours and the continent in the case
of any peril to the US. Chautaqua Speech, (7 Dec. 2011), [online] <http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/datasets/address-delivered-by-president-roose/versions/1>; Kingston
Speech [in:] R.F. Swanson (ed.), Canadian-American Summit Diplomacy 19231973: Selected
Speeches and Documents, McClelland and Stewart Limited, Toronto 1975, p. 53.
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States of America in the micro scale. The macro scale objectives were to fend
the danger off the country. And  in the Fireside Chats  the nation was
regularly informed about all those ideas. The President kept appealing,
explaining and referring to the issues present in the Declaration of Independence.
By 1939, in Roosevelts opinion, an international conflict had turned out
imminent, much like  years before  the War of Independence had. Therefore, with every Chat between September 1939 and December 1941, the President was  methodically and purposefully  getting his countrymen closer to
the conflict44. Later on, he led his country through the war in that same
gradual and consequent way. A similar effect had been achieved by the
authors of the Declaration: the document highlighted acute problems and
pointed to the imminence of firm and ultimate solutions:
[...] the Representatives of the United States of America, [...] in the Name,
and by Authority of the good People of these Colonies, [...] declare, That
these united Colonies are, and of Right ought to be Free and Independent
States, that they are Absolved from all Allegiance to the British Crown, and
that all political connection between them and the State of Great Britain, is
and ought to be totally dissolved; and that as Free and Independent States,
they have full Power to levy War, conclude Peace, contract Alliances, establish Commerce, and to do all other Acts and Things which Independent
States may of right do45.

The Declaration also determined the American understanding of war; its
definition is still valid. The refusal to obey the British King was a historic
inevitability, and the War of Independence turned out its logical and natural
consequence. In no way can war be a means to gain profits. Franklin
D. Roosevelt saw to the fact his fellow countrymen were convinced the
United States did not go to war for financial takings, territorial gains or
spreading the American spheres of influence. On the contrary, the American
involvement in war was pictured as stemming from the most noble motives:
help to the invaded and the weaker, fighting against dictatorships and freeing the enslaved. Those were the purposes of war as presented in the
Declaration and in Roosevelts Fireside Chats.
* * *
A prominent value that glows from almost every paragraph of the Declaration of Independence is unity. Understood as an indispensable ingredient to
survive any crisis, it is the cement of a society. The joint effort and understanding limitations were a must to guarantee the survival of the country in
44 That approach can be traced through the analysis of the contents of the addresses from
the period 3 September 1939  9 December 1941.
45 The Declaration of Independence [in:] K. Micha³ek, Konstytucja..., pp. 1115.
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the face of an ultimate challenge46. Obviously, one cannot ask for a complete
conformity; nonetheless, the Congress passed a bill which formally named
the Declaration The Unanimous [bold  M.B.] Declaration of the Thirteen
United States of America  to give the impression of full consensus, which
was an element of skilful social engineering. It was a unity-binder of farreaching psychological consequences.
Unity as a precious value was clearly present in all the wartime Fireside
Chats. They always started with an appeal, reference or comparison aimed
at providing the listeners with a sense of community47. Although the President addressed his monologues to the Americans in the first place, they
concerned the allies world over as well. Frequent and deliberate references
to the supporters of the United States were supposed to create a feeling of
a worldwide, pro-American community48.
The authors of the Declaration of Independence as well as Franklin
D. Roosevelt were perfectly aware of how important the social morale was;
thus they were actively boosting it. The Fireside Chats were as much filled
with the belief in success as the Declaration had been. They both promoted
the optimistic approach to problems. By no means was that a naïve or
thoughtless sort of optimism, though. The President spoke openly about the
difficulties49. Still, he saw the obstacles as challenges to overcome rather
than a fate, or doom. Manifesting the spirit of hope and belief in own
abilities was yet another analogy between the Declaration and the Chats.
The challenges are to be accepted: the effort and sacrifice on the way are
supposed to, spiritually and morally, enrich the nation. Obstacles should not
discourage in the pursuit of happiness. On the other hand, patience and
persistence were necessary; only such a balanced and careful approach could
provide success.
Additionally, references to the Providence and the care of the Almighty
prove the Declaration to be Roosevelts inspiration. Such steps were meant
to intensify the feeling of unity and provide the society with a stronger sense
of security. That was all too similar the approach presented in the Declaration.

46

Cf. Chats: On National Defense, 26 May 1940; On National Security, 29 September
1940; Announcing Unlimited National Emergency, 27 May 1941, (18 Oct. 2010), [online] <http://
www.mhric.org/fdr/fdr.html>.
47 D. Mankowski, J. Raissa, Flashback....
48 The best examples of that are Chats On Progress of War and Plans for Peace, 28 July
1943; Opening Third War Loan Drive, 8 September 1943; On Teheran and Cairo Conferences,
24 December 1943, (14 Oct. 2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/fdr.html>.
49 Cf. Chats: Announcing Unlimited National Emergency, 27 May 1941; On Maintaining
Freedom of the Seas, 11 September 1941, (30 Oct. 2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/
fdr.html>.
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* * *
The Declaration of Independence is a document of fundamental meaning
to the United States50. It happens to be interpreted as a revolutionary record
that initiated a new socio-political quality. Inspired by the European Age of
Enlightenment as it was, the Declaration did introduce a number of original,
made in America social concepts which inspired documents and doctrines
vital in the United States history, such as the Articles of Confederation,
Constitution, Bill of Rights or Manifest Destiny.
The matter that must not be overlooked analysing the Chats is the fact
that they were all broadcast by the radio. Apart from the broad readership, it
needs to be understood that Roosevelts message to his people was meant to
be oral. Listening to the Fireside Chats51, it is impossible to resist the feeling
that the significance of the mission was comparable to that of the Declaration. The Chats prove the Franklin D. Roosevelts awareness that momentous events were happening right then. There was even room for the questions
of irreversible or irrevocable nature, e.g. the political changes in North America, creation of the United Nations or eradicating totalitarian systems from
Europe52. Both the Declaration of Independence and the Fireside Chats emphasized the fundamental, indisputable American principles equally valid in
the eighteenth as well as twentieth centuries.
Perhaps the overriding significance of the Declaration of Independence,
so commonly referred to in the Rooseveltian Fireside Chats, was the fact that
 at the beginning of the new state  an active and dynamic document was
conceived. Not only did the Declaration avoid describing or legalizing the
situation; it shaped the American and, somehow, global reality; the Fireside
Chats seem to prove that President Roosevelt treated the past in the same
way: he did not brood over it.
Franklin D. Roosevelt tried to prepare America and his compatriots for
the challenges that the future would hold53. Such an attitude of the leader(s)
had been born while drafting the Declaration of Independence. The dynamism and universalism seem to prove the on-going relevance and meaning of
the Declaration for the United States as a state and the Americans as
a society.
The document provided President Roosevelt with a wealth of ideas, references and guidance tips as to how to win his compatriots trust. The Firesi50

K. Micha³ek, Konstytucja..., p. 11.
It is important to listen to the way the Chats were performed by the President. As they
were prepared as live speeches, or monologues, the radio performance contributes to understanding FDRs intentions.
52 Cf. the Chats On Teheran and Cairo Conferences, 24 December 1943; State of the Union
Message to Congress, 11 January 1944; On the Fall of Rome, 5 June 1944; Opening Fifth War
Loan Drive, 12 June 1944, (12 Oct. 2010), [online] <http://www.mhric.org/fdr/fdr.html>.
53 Cf. the Chats from 3 September 1939 to 11 September 1941, (11 Oct. 2010), [online]
<http://www.mhric.org/fdr/fdr.html>.
51
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de Chats concerned all the aspects of the wartime reality; they touched upon
difficult topics too54. The Declaration of Independence made it possible for
a loose association of colonies to turn into a country and a nation. A thorough
and careful analysis of the document helped an inquisitive and intuitive
politician, Franklin D. Roosevelt, to turn the United States from just
a continentally influential country into a superpower.

54

Examples might be the analysis of Pearl Harbor, the perspectives of the war ending,
war effort or necessity to assist the allies.
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ROK 1948 W DEPARTAMENCIE WIÊZIENNICTWA
MINISTERSTWA BEZPIECZEÑSTWA PUBLICZNEGO
W aparacie politycznym, którego jedynym celem i zadaniem jest walka z wszelkiego rodzaju wrogami obozu demokratycznego  nie ma miejsca
dla apolitycznych, chwiejnych, wyczekuj¹cych, wahaj¹cych lub maskuj¹cych swoj¹ wrogoæ czy niechêæ dobr¹ prac¹ fachow¹. W aparacie wiêziennictwa na roku 1948 Departament Wiêziennictwa stawia tezê, ¿e nie
nale¿y d³u¿ej tolerowaæ w naszym aparacie dobrych fachowców, o ile nie
potrafi¹ byæ jednoczenie dobrymi demokratami, bior¹cymi aktywny
udzia³ w pracy politycznej, spo³ecznej i partyjnej.
Naczelnik Wydzia³u VI
Departamentu Wiêziennictwa MBP
mjr Hipolit Duljasz

Rok 1948 stanowi istotn¹ cezurê budowy w Polsce  w oparciu o metody
totalitarne  pañstwa realnego socjalizmu1. Dwa wa¿ne polityczne wydarzenia tego roku, bêd¹ce elementami procesu monopolizacji w³adzy i zaostrzenia kursu: powstanie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR)
oraz usuniêcie z kierownictwa partii W³adys³awa Gomu³ki za odchylenie
prawicowo-nacjonalistyczne, odcisnê³y swoje piêtno w Departamencie Wiêziennictwa Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego (DW MBP).
Artyku³ porusza zagadnienia zwi¹zane ze zwrotem politycznym w Polsce
Ludowej, który mia³ miejsce w 1948 r. Skupiono siê w nim na procesie
implementacji przemian tego roku w DW MBP.
1

Wiêcej na temat wydarzeñ politycznych 1948 r. w Polsce patrz m.in. w: Rok 1948:
nadzieje i z³udzenia polskich socjalistów, Rzeszów 2000; B. Dymek, Zwrot polityczny 1948 roku:
przes³anki, przebieg, skutki, Warszawa 1989; A. Czubiñski, Dzieje najnowsze Polski: Polska
Ludowa (19441989), Poznañ 1992, K. Kersten, Narodziny systemu w³adzy: Polska 19431948,
Poznañ 1990, Z. Kumo, Geneza satelickiego systemu w³adzy w Polsce 19411948, Warszawa
2001, A. Paczkowski, ¯ycie polityczne w Polsce 19441948, Warszawa 1983.
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Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego ze wzglêdu na charakter obowi¹zków stanowi³o podstawowe ogniowo procesu totalizacji pañstwa2. Szczególnie interesuj¹ce jest wiêc wdra¿anie najwa¿niejszych decyzji pañstwowych w departamencie Ministerstwa, budz¹cym mniejsze zainteresowanie
badaczy  Departamencie Wiêziennictwa.
Tez¹ artyku³u jest twierdzenie, ¿e wydarzenia 1948 r. mia³y wyrany
wp³yw na prace DW MBP. Departament Wiêziennictwa jest przyk³adem jednej z wa¿niejszych instytucji pañstwowych, stanowi¹cych element systemu walki ideologicznej z wiêkszoci¹ spo³eczeñstwa polskiego3, dlatego to, co siê tam
dzia³o, mo¿e byæ egzemplifikacj¹ szerszej akcji wdra¿ania decyzji politycznych
kierownictwa partii w obozie w³adzy i walk wewnêtrznych. Postaramy siê równie¿ udowodniæ, ¿e zwiêkszenie aktywnoci polityczno-wychowawczej w ³onie
DW by³o efektem zwrotu politycznego 1948 r., który objawia³ siê w tworzeniu
monopartii i eliminacji przeciwników politycznych, w tym walk w kierownictwie partii (vide: oskar¿enie o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne).
W pierwszej czêci pracy przedstawione zostan¹ relacje Polska Partia
Robotnicza (PPR)  Polska Partia Socjalistyczna (PPS) w ocenie funkcjonariuszy DW MBP, w kontekcie jednoczenia obu partii. Hipotez¹ jest, ¿e uwa¿niejszemu nadzorowi poddawano funkcjonariuszy zwi¹zanych z PPS. W drugiej
czêci zostan¹ opisane formy pracy polityczno-wychowawczej z pracownikami
s³u¿by wiêziennej. Wska¿emy tutaj wycinkowo metody indoktrynacji szeregowych pracowników MBP i politykê kadrow¹ w Departamencie Wiêziennictwa.
Trzecia czêæ artyku³u poruszaæ bêdzie kwestiê dyskusji wród funkcjonariuszy
Departamentu Wiêziennictwa nad odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym kierownictwa PPR. Czêæ ta ilustrowaæ bêdzie w³aciwie formy uleg³oci
oficerów Departamentu Wiêziennictwa wzglêdem oficjalnej linii politycznej
Departamentu. Podzia³ artyku³u na czêci ma w istocie rzeczy charakter porz¹dkuj¹cy, wszystkie wymienione zagadnienia ³¹cz¹ siê bowiem cile.
Zagadnienie zwrotu politycznego 1948 r. zosta³o w literaturze szeroko
przedyskutowane4. W niniejszym artykule korzystano jednak g³ównie ze
sprawozdañ ze zjazdów, odpraw i narad, które odbywa³y siê w DW MBP
w 1948 r. Materia³y te zgromadzone zosta³y w drugim tomie serii Polska
mniej znana, której redaktorem naukowym jest prof. Marek Jab³onowski.
2 Wiêcej na temat MBP patrz: Zwyczajny resort. Studia o aparacie bezpieczeñstwa 1944
1956, pod. red. K. Krajewskiego i T. £abuszewskiego, Warszawa 2005; Z. Kozik, Stalinowski
system represji w Polsce (19481955), Piotrków Trybunalski 2000.
3 Na temat postaw Polaków wobec nowej w³adzy patrz m.in.: W. Jakubowski, Ch³opi
polscy: 19441948. Perspektywa psychohistoryczna, Pu³tuskWarszawa 2000; D. Jarosz, Polacy
a stalinizm 19481956, Warszawa 2000; £. Kamiñski, Polacy wobec nowej rzeczywistoci 19441948,
Toruñ 2000; £. Kamiñski, A. Ma³kiewicz, K. Ruchniewicz, Opór spo³eczny w Europie rodkowej
w latach 19481953 na przyk³adzie Polski, NRD i Czechos³owacji, Wroc³aw 2004; A. Kura,
Aparat bezpieczeñstwa i wymiar sprawiedliwoci wobec kolektywizacji wsi polskiej 19481956,
Warszawa 2006; R. Zaradny, System polityczny Polski w latach 19481956, Zielona Góra 2000.
4 Patrz literatura z przypisu pierwszego.
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£¹czenie PPR i PPS  oczyszczanie szeregów partii
W 1948 r. na ¿¹danie Moskwy przyspieszono akcjê ³¹czenia PPR z PPS5.
W wyniku tego procesu w grudniu 1948 r. powsta³a Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza (PZPR). Akcja zjednoczeniowa by³a kolejn¹ ods³on¹ ustanawiania systemu totalitarnego w Polsce. Powstanie PZPR tworzy³o mo¿liwoæ
pozbycia siê z obu partii jednostek zdemoralizowanych, jak i osób negatywnie
nastawionych do nowej rzeczywistoci politycznej. Proces zjednoczeniowy
przygotowywany by³ przez d³u¿szy czas, by³ bowiem skomplikowany, je¿eli
chcia³o siê osi¹gn¹æ zamierzone rezultaty. Pok³osie przygotowañ tej akcji
zauwa¿alne by³o w Departamencie Wiêziennictwa MBP.
Pierwszym elementem powstania PZPR by³ proces oczyszczania szeregów PPR i PPS. W po³owie 1947 r. obie partie mia³y podobny potencja³
cz³onkowski. Podczas kongresu zjednoczeniowego PPS by³a ju¿ dwukrotnie
mniejsza. Proces usuwania cz³onków w du¿o wiêkszym stopniu obj¹³ wiêc
PPS6. Akcja mia³a na celu os³abienie polityczne i organizacyjne tej partii,
której niezale¿noci kierownictwo PPR siê obawia³o. Proces czystek dotkn¹³
równie¿ s³u¿bê wiêzienn¹.
W grudniu 1948 r., na odprawie referentów wydzia³ów wiêziennictwa
wojewódzkich urzêdów bezpieczeñstwa publicznego, zorganizowanej przez
DW MBP, przedstawiciele poszczególnych województw wyg³aszali referaty
w sprawie oczyszczania organizacji partyjnej7. Referaty daj¹ ciekawy wgl¹d
w charakter akcji8.
Jak wynika z zebranych wypowiedzi poziom s³u¿by wiêziennej pozostawia³ wiele do ¿yczenia. Zwracano uwagê na standardy moralne pracowników.
Wg referentów g³ównymi powodami wykluczenia z PPR by³y przede wszystkim zarzuty natury obyczajowej i zawodowej: z³odziejstwo, pijañstwo, zaniedbywanie obowi¹zków s³u¿bowych9. Zasiêg tego problemu musia³ byæ du¿y,
5

Wiêcej na temat powstawania PZPR patrz: A. Czubiñski, op. cit.; K. Kersten, op. cit.;
Z. B. Kumo, op. cit.
6 W grudniu 1947 r. PPS liczy³a oko³o 750 tysiêcy cz³onków. W przeddzieñ zjednoczenia
(grudzieñ 1948 r.) by³o to ju¿ tylko 531 349 cz³onków. Czystki objê³y wiêc oko³o 220 tysiêcy
osób. Jak pisze J. Tomicki, w zdecydowanej wiêkszoci byli to przeciwnicy po³¹czenia z PPR.
W tym samym czasie z PPR usuniêto oko³o 29 tysiêcy cz³onków. Dok³adniejsze wyliczenia patrz:
J. Tomicki, Polska Partia Socjalistyczna 18921948, Warszawa 1983, s. 497502.
7 Patrz: 1948, grudzieñ 14, Warszawa. Protokó³ z odprawy referentów Wydzia³ów Wiêziennictwa Wojewódzkich Urzêdów Bezpieczeñstwa Publicznego zorganizowanej przez Departament
Wiêziennictwa Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego w dniu 14 grudnia 1948 r., w: Protoko³y z odpraw, zjazdów i narad kierownictwa Departamentu Wiêziennictwa Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego z naczelnikami wiêzieñ i obozów pracy (19441954), oprac., wybór i przygotowanie do druku M. Jab³onowski, W. Janowski, Warszawa 2006.
8 Dane te s¹ o tyle interesuj¹ce, ¿e w dotychczasowych publikacjach podawano jedynie
przynale¿noæ partyjn¹ pracowników aparatu BP bez rozbicia na poszczególne departamenty.
Patrz: K. Rokicki, Aparatu obraz w³asny. Analiza wykresów porównawczych dotycz¹cych kadry
aparatu bezpieczeñstwa publicznego w latach 19441955, w: Zwyczajny resort
9 Ibidem.
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skoro jeszcze kilka tygodni wczeniej upominano funkcjonariuszy odpowiedzialnych za sprawy polityczno-wychowawcze, aby przy oczyszczaniu partii
[...] uwa¿aæ, by zbyt pochopnie nie podejmowaæ takich uchwa³, a raczej stosowaæ nagany, upomnienia. Bowiem w naszych organach nie mo¿e pracowaæ
wyrzucony z partii10.
Jako powód wyrzucenia z partii (zarówno PPR, jak i PPS) rzadziej podawano w sprawozdaniach powody polityczne. Jednak i w nich dopatrzyæ siê
mo¿emy przyk³adów relegowania z powodów politycznych  w wiêzieniu
w Nowogardzie usuniêto cz³onków partii za wrogi stosunek do ZSRR,
w S³upsku wykluczono stra¿nika za z³y stosunek do partii, w Bydgoszczy
za za wrogoæ partyjn¹. Zdarza³y siê równie¿ zarzuty siania wrogiej propagandy11.
Skala relegacji siêga³a kilku procent w poszczególnych wiêzieniach12.
Niektórym zastêpcom naczelników ds. polityczno-wychowawczych wypominano jednak s³abe zaanga¿owanie w podnoszenie dojrza³oci ideologicznej
funkcjonariuszy, a czasami wrêcz chronienie niektórych stra¿ników. Zwracano jednoczenie uwagê, aby sprawê karania i usuwania stawiaæ bardzo
ostro¿nie13.
Na podstawie protoko³ów z posiedzeñ naczelników i zastêpców naczelników wiêzieñ i obozów pracy postawiæ mo¿na tezê, ¿e z powodów ideologicznych czêciej piêtnowani byli funkcjonariusze bêd¹cy cz³onkami PPS. Wyranie rzuca siê w oczy, ¿e ze szczególn¹ uwag¹ przygl¹dano siê cz³onkom
innych, ani¿eli PPR, partii. Nadzór nad cz³onkami PPS spowodowany by³
zarzutami wobec tej partii, podnoszonymi przez bli¿sze Boles³awowi Bierutowi skrzyd³o PPR, a wyra¿onymi w oskar¿eniu Gomu³ki (odmiennie postrzegaj¹cego tradycjê PPS) o odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Wp³ywy
niektórych frakcji PPS nale¿a³o zmniejszaæ, poniewa¿ ich tradycja oparta
by³a na koncepcji bur¿uazyjnej, oportunistycznej i reformistycznej14.
Na wstêpie podkrelmy, ¿e w praktycznie wszystkich wiêzieniach w 1948 r.
istnia³y ko³a zarówno PPR-u, jak i PPS-u15. Procedurê weryfikacji dzia³alnoci kó³ PPS rozpoczêto od przedstawienia skali zagadnienia. W za³¹czniku do
protoko³u z odprawy referentów do spraw polityczno-wychowawczych wydzia³ów wiêziennictwa wojewódzkich urzêdów bezpieczeñstwa publicznego,
zorganizowanej przez DW MBP w dniach 2021 padziernika 1948 r.,
10

1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy referentów do spraw polityczno-wychowawczych Wydzia³ów Wiêziennictwa WUBP zorganizowanej przez Departament Wiêziennictwa Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego w dniach 20-21 padziernika 1948 r., w: Protoko³y
z odpraw, zjazdów i narad...
11 Patrz: 1948, grudzieñ 14, Warszawa. Protokó³ z odprawy
12 Ibidem.
13 Ibidem.
14 1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy
15 Zdarza³y siê równie¿ pojedyncze przypadki cz³onkostwa funkcjonariuszy s³u¿by wiêziennej w Stronnictwie Ludowym (Wroc³aw I) i Stronnictwie Demokratycznym (Siedlce).
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umieszczono listê, nazwan¹ PPS w terenie16. Zgodnie z ni¹ w S³u¿bie
Wiêziennej znajdowa³o siê wówczas ogó³em 912 cz³onków PPS. Najwiêkszy
procent pracowników (50%) nale¿a³ do PPS w zak³adach w Winiczu Nowym,
G³azie i widnicy17.
W wiêkszoci przypadków na pocz¹tku 1948 r. wspó³pracê miêdzy ko³ami
PPS i PPR oceniano dobrze. Czêsto organizowano wspólne zebrania18. Mimo
oficjalnie g³oszonej wspó³pracy partii (dwie partie  jeden cel) zdarza³y siê
jednak doniesienia o s³abej kooperacji kó³. Tak by³o w wiêzieniu £ód-Kopernika19. Równie¿ w wiêzieniu Winicz Nowy naczelnik wiêzienia Leszek
wspó³pracê miêdzy PPR-em a PPS-em okreli³ jako z³¹20. Oskar¿enia nasila³y siê wraz ze zbli¿aniem siê kongresu zjednoczeniowego obu partii. Przyczyn
s³abej wspó³pracy kó³ dopatrywano siê w niechêci przedwojennych stra¿ników i funkcjonariuszy bêd¹cych cz³onkami PPS (te grupy czêsto siê nak³ada³y) do nowej rzeczywistoci politycznej21.
W ocenie naczelnika Leszka s³aba wspó³praca PPS z PPR by³a efektem
wczeniejszej przynale¿noci cz³onków PPS-u do AK i PSL22. Na spotkaniach
ko³a PPS-u, które  jak donosi³ naczelnik  odbywa³y siê na miecie, a nie
w zak³adzie  gromadzi³y siê szkodliwe elementy23. Wspó³pracê ze stra¿nikami przedwojennymi okrelano jako bardzo z³¹24. Zwróæmy uwagê, ¿e najgorzej oceniano wiêzienia, gdzie pracowa³a najwiêksza liczba funkcjonariuszy
przynale¿¹cych do PPS oraz posiadaj¹ca dowiadczenie przedwojenne czy
epizody walki w AK25.
Ko³om PPS wypominano nisk¹ aktywnoæ26. Zwracano równie¿ uwagê
na niechêtne odnoszenie siê cz³onków PPS-u do nauczania politycznego (wiê16

Wymowny jest fakt, ¿e w protoko³ach nie znajdziemy takich list, które dotyczy³yby
PPR. Patrz: 1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy
17 Ibidem.
18 Dobr¹ wspó³prac¹ kó³ mog³y pochwaliæ siê m.in. wiêzienia w Bydgoszczy i Gdañsku.
W wiêzieniu w Katowicach cz³onkowie PPS brali udzia³ w zebraniach PPR. Patrz: 1948, marzec 3,
Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej Odprawy Naczelników Wiêzieñ i Obozów Pracy odbytej
w dniach 1921 lutego 1948 r., zorganizowanej przez Departament Wiêziennictwa i Obozów
Pracy Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, w: Protoko³y z odpraw, zjazdów i narad
Pamiêtajmy, ¿e jeszcze na plenum KC PPR z padziernika 1947 r. mówiono o wspó³dzia³aniu
partii, wyra¿aj¹cym siê m.in. wspólnymi zebraniami. Patrz: K. Kersten, op. cit., s. 370.
19 1948, styczeñ 16. Sprawozdanie z odprawy zastêpców naczelników do spraw politycznowychowawczych wiêzieñ zorganizowanej przez Departament Wiêziennictwa i Obozów MBP, w:
Protoko³y z odpraw, zjazdów i narad...
20 Zwróæmy uwagê, ¿e by³o to jednoczenie wiêzienie o najwy¿szych odsetku pracowników
przynale¿¹cych do PPS. W kontekcie dalszych wypowiedzi naczelników wiêzieñ i obozów pracy
nale¿y stwierdziæ, ¿e w tym w³anie upatrywano ród³a s³abej kondycji politycznej stra¿ników.
21 Patrz: 1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej...
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
25 Wyranym przyk³adem jest tu wiêzienie w Winiczu Nowym i widnicy.
26 1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej...
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zienie Warszawa-Mokotów)27. W Rawiczu, grupa dwunastu starych stra¿ników, wszyscy cz³onkowie PPS, zdradza³a postawy antydemokratyczne
i negatywnie ustosunkowali siê do nowej rzeczywistoci28. W Potulicach
natomiast cz³onkowie ko³a PPS nie chcieli uczêszczaæ na zebrania z ko³em
PPR. Za¿¹dali po³¹czenia z ko³em PPS w Trzeciewnicy. Po³¹czenie by³o
 w opinii naczelnika  niedopuszczalne, gdy¿ ko³o z Trzeciewnicy przejawia³o wrogi stosunek do akcji zjednoczenia [PPR i PPS  £.Z.]29. W Jaworznie zwolniono z pracy w organach bezpieczeñstwa obywatela Madeja, gdy¿
atakowa³ ca³e kierownictwo, mówi¹c, ¿e nale¿y wszystkich kierowników
(w skali krajowej) zmieniæ. Kiedy ob. Madej mówi³ o braku pewnych produktów, ³¹cz¹c to z zagadnieniem odchylenia, SW gor¹co go oklaskiwa³a. Mimo
wyjanieñ referenta Ramzy, ob. Madej nie ust¹pi³30.
Najwiêcej uwagi zwracano na cz³onków PPS, którzy w trakcie wojny
dzia³ali w AK, a bezporednio po wojnie nale¿eli do PSL-u. W opinii naczelników wiêzieñ wp³ywali oni negatywnie na innych pracowników, odmawiali
uczestnictwa w szkoleniach polityczno-wychowawczych. Naczelnik wiêzienia
Winicz Nowy  Leszek sugerowa³, ¿e w razie ewentualnego napadu na
wiêzienie przedwojenni funkcjonariusze nie broniliby tego obiektu. Podobne
obawy wykazywa³ naczelnik Kru¿yñski z Grodziska Mazowieckiego31. Okrela³ on personel przedwojenny nale¿¹cy do PPS-u jako niepewny. Prosi³
w zwi¹zku z tym Departament o przeniesienie przedwojennego PPS-u
(50% personelu w wiêzieniu) do obozu w Warszawie do pilnowania Niemców,
a w to miejsce zwraca³ siê o ludzi politycznie pewnych32.
Efekty polityczne akcji oczyszczania szeregów oceniano ró¿nie. Starszy
referent z Wojewódzkiego Wydzia³u Wiêziennictwa Szczecin S³oñski uwa¿a³,
¿e akcja wzmog³a dyscyplinê partyjn¹ i zawodow¹33, co oznacza³o faktycznie zmniejszenie wp³ywów PPS i postaw antydemokratycznych. Natomiast
Naczelnik Wydzia³u Wiêziennictwa Wroc³aw kpt. Matkowski informowa³, ¿e
mimo zwo³ania odprawy zastêpców i sekretarzy kó³ partyjnych w celu wydania wytycznych, jak przygotowaæ do kongresu akcjê usuwania z partii
 czyszczenie organizacji partyjnej nie dokona³o zasadniczego wstrz¹su. Sekretarze partyjni nie rozumiej¹ jeszcze swojego zadania34. Zdarza³y siê sytuacje bronienia cz³onków PPS przez naczelników wiêzieñ. W widnicy naczelnik
wiêzienia ukrywa³ wrogie postêpowanie czterech cz³onków PPS35. Referent
polityczno-wychowawczy Wydzia³u Wojewódzkiego Gdañsk, por. Wieczorek,
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Ibidem.
Patrz: 1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej...
1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy
1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy
1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej
Ibidem.
1948, grudzieñ 14, Warszawa. Protokó³ z odprawy
Ibidem.
Ibidem.
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meldowa³ za, ¿e naczelnik wiêzienia Elbl¹g, Korzeniowski, broni³ PPS-owca
Kaniê (wroga klasowego) przed wyrzuceniem z partii i odda³ g³os za pozostawieniem go w szeregach partyjnych36.
Zdarza³y siê jednak i sytuacje odwrotne  zwracano uwagê, ¿e w Bytomiu do zagadnienia czyszczenia podchodzono zbyt rygorystycznie, bo za
opuszczenie zebrania chc¹ z partii wyrzuciæ37.
Mimo deklarowanej przecie¿ równorzêdnoci obu partii, naczelnicy wiêzieñ d¹¿yli do zmniejszenia wp³ywów PPS. Naczelnik obozu w Mielêcinie por.
Kuli meldowa³, ¿e dawniej przewa¿na czêæ pracowników nale¿a³a do PPS,
która nadawa³a ton obozowi. Obecnie ten stan rzeczy z gruntu siê zmieni³.
By³ okres, kiedy wszystkie wa¿niejsze stanowiska w obozie obsadzone by³y
przez cz³onków PPS. Obecnie stan ten zasadniczo siê zmieni³. Przoduje teraz
PPR, która liczy 106 cz³onków, natomiast PPS 28 cz³onków38.
Przygotowania do po³¹czenia PPR i PPS by³y okazj¹ do wyeliminowania
osób niepewnych politycznie z istotnej instytucji walki o nowy ustrój, jak¹
by³o Ministerstwo Bezpieczeñstwa Publicznego. Problem prac zjednoczeniowych partii by³ wiêc w gruncie rzeczy zagadnieniem lojalnoci stra¿ników
z PPS do nowego systemu. Naczelnik Wydzia³u VI DW wprost zaznacza³, ¿e
nie sta¿ partyjny, a stosunek do marksizmu-leninizmu mo¿e byæ jedynie
kryterium do przyjêcia w szeregi Zjednoczonej Partii39. Formami represji
wobec funkcjonariuszy by³y nagany, póniej za zwolnienia ze s³u¿by. Jako
przyczyna oskar¿enia wystarcza³a bezpartyjnoæ. W tym kontekcie bardzo
z³owrogo brzmi wytyczna wyg³oszona przez mjr. Hipolita Duljasza W aparacie politycznym, którego jedynym celem i zadaniem jest walka z wszelkiego
rodzaju wrogami obozu demokratycznego  nie ma miejsca dla «apolitycznych», chwiejnych, wyczekuj¹cych, wahaj¹cych lub maskuj¹cych swoj¹ wrogoæ czy niechêæ «dobr¹ prac¹ fachow¹». W aparacie wiêziennictwa na roku
1948 Departament Wiêziennictwa stawia tezê, ¿e nie nale¿y d³u¿ej tolerowaæ
w naszym aparacie dobrych «fachowców», o ile nie potrafi¹ byæ jednoczenie
dobrymi demokratami, bior¹cymi aktywny udzia³ w pracy politycznej, spo³ecznej i partyjnej40. S³owa te mog¹ byæ symbolem polityki personalnej
w DW MBP, jak¹ w nowej rzeczywistoci politycznej zamierzano prowadziæ.
Praca polityczno-wychowawcza z funkcjonariuszami
Departamentu Wiêziennictwa
Z zagadnieniem oczyszczania szeregów partii cile wi¹¿e siê kwestia
pracy polityczno-wychowawczej. Jak ju¿ wspomniano, stan moralno-zawodowy wielu funkcjonariuszy wiêziennictwa by³ niski. Jednym z najwiêkszych
36

Ibidem.
1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy
38 1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej
39 1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy
40 1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej
37
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problemów kadry wiêziennej by³o pijañstwo. Na III Ogólnokrajowej Odprawie Naczelników Wiêzieñ i Obozów Pracy odbytej w dniach 1921 lutego
1948 r. zwracano uwagê, ¿e problem dotyczy nie tylko ni¿szych rang¹ funkcjonariuszy, ale tak¿e naczelników wiêzieñ i kierowników dzia³ów41. Odnotowywano równie¿ nagminne kradzie¿e wyposa¿enia wiêzieñ i obozów przez
pracowników s³u¿by wiêziennej. Sygnalizowano, ¿e czêæ funkcjonariuszy
traktowa³a swoje stanowiska jako okazjê do wzbogacenia siê. T³umaczono to
w nastêpuj¹cy sposób: do aparatu wiêziennictwa przyjmowano ca³y szereg
pracowników bez cenzusu. Znaczna czêæ tych ludzi nie doceni³a awansu
spo³ecznego i uleg³a eliminacji42. Pijaków i z³odziei, nierokuj¹cych poprawy zwalniano ze s³u¿by.
Tak¿e poziom wykszta³cenia funkcjonariuszy pozostawia³ bardzo wiele
do ¿yczenia. W zak³adach karnych organizowano zajêcia edukacyjne oraz
posy³ano pracowników do szko³y powszechnej43. Pe³ni¹cy obowi¹zki zastêpcy
naczelnika ds. polityczno-wychowawczych w £êczycy informowa³, ¿e 60%
funkcjonariuszy uczêszcza do szko³y powszechnej i gimnazjum44.
Wiêkszoæ czasu w pracy wychowawczo-politycznej zajmowa³o jednak
uwiadamianie polityczne funkcjonariuszy, których predyspozycje ideologiczne oceniano jako rednie b¹d ma³e45. Niejaki Palasz, pracownik politycznowychowawczy wiêzienia Kraków-Montelupich zaznacza³, ze oko³o 90% pracowników SW nie wie, po co nale¿y do partii46. Rok 1948 stanowi³ czas wzmo¿onej
pracy z funkcjonariuszami, co zwi¹zane by³o tak¿e z przygotowywaniem siê
do zjednoczenia PPS i PPR. Najgorzej do pracy polityczno-wychowawczej
w opinii kierowników Departamentu Wiêziennictwa odnosili siê bowiem
przedwojenni stra¿nicy. Zwracano uwagê, ¿e starsi wiekiem funkcjonariusze nie chc¹ siê uczyæ47. W ocenie prze³o¿onych wp³ywali jednoczenie negatywnie na m³odszych sta¿em i wiekiem pracowników48.
Krucjatê podejmowano nie tylko w stosunku do chwiejnych cz³onków
partii, ale równie¿ w odniesieniu do apolitycznych. Bezpartyjnoæ pracowników s³u¿by wiêziennej by³a oceniana bardzo negatywnie. Zachowa³y siê wypowiedzi, wskazuj¹ce na wrêcz ostrzejsze postêpowanie w stosunku do takiej
kategorii pracowników. W opinii Departamentu bezpartyjnoæ wiadczy³a
o z³ej pracy politycznej naczelników i zastêpców naczelników wiêzieñ i obozów. Zobowi¹zywano w zwi¹zku z tym zastêpców ds. polityczno-wychowaw41

Ibidem.
Ibidem.
43 1948, styczeñ 16. Warszawa. Sprawozdanie z odprawy zastêpców naczelników do spraw
polityczno-wychowawczych wiêzieñ zorganizowanej przez Departament Wiêzieñ i Obozów Ministerstwa Bezpieczeñstwa Publicznego, w: Protoko³y z odpraw, zjazdów i narad...
44 1948, styczeñ 16. Warszawa. Sprawozdanie z odprawy...
45 Por. 1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej
oraz 1948, padziernik,
Warszawa. Protokó³ z odprawy
46 1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy
47 1948, styczeñ 16. Sprawozdania z odprawy
48 1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej
42
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czych do obejmowania bezpartyjnych dzia³alnoci¹ partii. Na zebraniach
upominano zastêpców naczelników, wskazuj¹c im liczbê bezpartyjnych w ich
wiêzieniach49. Apolitycznoæ oznaczaæ mia³a ukryt¹ niechêæ do systemu.
W stosunku za do osób, które zapisa³y siê do partii bez przekonania,
sugerowano: przetrzaskaæ, przeprowadziæ krytykê i sk³oniæ do samokrytyki,
karierowiczów dok³adnie sprawdziæ, zebraæ przyk³ady, wyjaniæ, ¿e nie maj¹
nic wspólnego z parti¹50.
Przedwojenni funkcjonariusze w sytuacji indoktrynacji ideologicznej
 podkrelaj¹c swoj¹ apolitycznoæ  czêsto ukrywali faktyczn¹ niechêæ do
nowego systemu. Kierownictwo Departamentu Wiêziennictwa wyranie jednak zaznacza³o, ¿e: We wszystkich tych wypadkach podkrelana przez nich
[funkcjonariuszy wiêziennictwa  £.Z.] «apolitycznoæ» k³óci siê wyranie
z charakterem politycznym naszego aparatu51. Tak¹ kategoriê pracowników
nale¿a³o traktowaæ jako sabota¿ystów.
Zainteresowanie naczelników wiêzieñ i oficerów politycznych wzbudza³y
nie tylko preferencje polityczne funkcjonariuszy52. Na odprawie referentów
wydzia³u wiêziennictwa wojewódzkich urzêdów bezpieczeñstwa publicznego,
zorganizowanej przez DW MBP w dniu 14 grudnia 1948 r. informowano, ¿e
w P³ocku personel ulega propagandzie prowadzonej przez kler, a dzieci
pracowników wychowywane s¹ w duchu klerykalnym53. Pogl¹dy wyznaniowe pracowników wiêziennictwa uznawano za funkcjê ich postaw politycznych
wzglêdem nowej rzeczywistoci politycznej. Autonomicznym zagadnieniem
sta³o siê wiêc odci¹gniêcie pracowników wiêzieñ od Kocio³a katolickiego54.
W stosunku do stra¿ników pojawia³y siê, ze strony prze³o¿onych, zarzuty
o propagowanie klerykalizmu55. Zwracano równie¿ uwagê na niew³aciwy
o¿enek. Walkê z klerem uznano jednak za trudn¹, gdy¿ jest miêdzy nimi
[ksiê¿mi  £.Z.] du¿o inteligencji i dlatego tym bardziej musimy dobrze ka¿de
uderzenie przygotowaæ. Nie trzeba, jak powiedzia³ ob. Gawryluk, czekaæ, a¿
ku³ak po³¹czy siê z ksiêdzem. My powinnimy wiedzieæ, co politycznego kler
przeprowadzi³ na kazalnicy, podebraæ fakty i tak wyt³umaczyæ, by personel
zrozumia³, ¿e ksi¹dz nie ma racji56. W tym celu wskazywano, ¿e czasami
nie zaszkodzi zajæ do kocio³a, zwracano jednak uwagê, ¿e trzymanie rêki
49

Ibidem
1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy...
51 1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej...
52 W opinii osób odpowiedzialnych za pracê ideow¹ w wiêzieniach, wród nie-cz³onków
PPR czêstsze by³o wykolejanie siê ideologiczne.
53 1948, grudzieñ 14, Warszawa. Protokó³ z odprawy
54 Zwróæmy uwagê, ¿e dzia³alnoæ przynosi³a efekty  O ile w 1947 r. jedynie nieco
powy¿ej 9% pracowników aparatu BP deklarowa³o siê jako bezwyznaniowi, o tyle ju¿ w 1951 r.
prawie 70% uwa¿a³o siê za ateistów. Patrz: K. Rokicki, Aparatu obraz w³asny. Analiza wykresów porównawczych dotycz¹cych kadry aparatu bezpieczeñstwa publicznego w latach 19441955,
w: Zwyczajny resort..., s. 32.
55 1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej...
56 1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy
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na pulsie trzeba rozwi¹zaæ tak, aby obecnoæ zastêpców naczelników w kociele nie zachêca³a personelu do uczestnictwa w nabo¿eñstwach57. Przygl¹dano siê funkcjonariuszom, którzy brali lub kocielny. Za powa¿ny problem
uznano tak¿e obecnoæ krzy¿y w wiêzieniach i obozach58.
Analizuj¹c formy pracy nad personelem w wiêzieniach i obozach w roku
1948, wyró¿niæ mo¿emy kilka metod podnoszenia ich poziomu politycznego.
Obejmowa³y one dzia³alnoæ partyjn¹ (w tym wycig pracy), szkolenia polityczno-wychowawcze (ze wzglêdu na istotê tej formy pracy odró¿niamy j¹
wyranie od dzia³alnoci partyjnej) oraz prace organizacji spo³ecznych, takich
jak ko³a przyjani polsko-radzieckiej czy Ligi Kobiet.
Spotkania kó³ partyjnych organizowane by³y najczêciej dwa razy w tygodniu. Zdarza³y siê jednak wiêzienia, gdzie spotkania kó³ by³y rzadsze.
T³umaczono to wówczas przemêczeniem personelu59. W trakcie spotkañ podejmowano tematy z ¿ycia politycznego i gospodarczego kraju oraz problemy
polityki zagranicznej i wydarzenia na wiecie60.
Rol¹ i zadaniem organizacji partyjnych by³a:
1) pomoc zarz¹dowi wiêziennemu w usprawnianiu pracy zawodowej,
2) walka o poziom moralny swych cz³onków i ca³ego personelu,
3) walka o podniesienie poziomu ideologicznego swych cz³onków61.
Dla osi¹gniêcia powy¿szych zadañ postulowano stosowanie orê¿a krytyki i samokrytyki. Wa¿n¹ rolê odgrywa³y równie¿ wietlice, wspólne wieczory
spêdzane na czytaniu ksi¹¿ek i referaty. Urz¹dzano tak¿e akademie, uroczystoci oraz publikowano gazetki62.
Form¹ pracy z funkcjonariuszami by³o równie¿ organizowanie wycigów
pracy miêdzy ko³ami partyjnymi. Dla przyk³adu w Sieradzu wycig pracy
obj¹³ nastêpuj¹ce zagadnienia:
1) sumienne wykonywanie s³u¿by,
2) oszczêdnoci wiat³a, materia³ów pêdnych, wêgla,
3) systematyczne czytanie gazet.
W Wieluniu wspó³zawodnictwo miêdzy dwoma grupami PPR-u objê³o
punktualne przychodzenie na s³u¿bê oraz regularne uczestnictwo w zajêciach
szkolnych. W wiêzieniu Wroc³aw I wspó³zawodnictwo polega³o na:
1) unikaniu przekroczeñ s³u¿bowych,
2) podwy¿szaniu poziomu politycznego,
57

Ibidem
Poruszy³ tam on [por. Gabrielski, naczelnik Wydzia³u Szkoleniowego  £.Z.] na zebraniu ogólnym sprawê krzy¿a w sto³ówce i poleci³ krzy¿ ten zdj¹æ stra¿nikowi Bakowi, który
odmówi³ «bo rêka uschnie temu, który krzy¿ zdejmie». Inicjatorem zajcia by³ stra¿nik Keslink
(wyk³adowca).
59 1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej
60 Ibidem.
61 Ibidem
62 Por. 1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej
oraz 1948, padziernik,
Warszawa. Protokó³ z odprawy
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3) braniu aktywnego udzia³u w ¿yciu politycznym i zawodowym,
4) s³u¿eniu przyk³adem w ¿yciu prywatnym i w s³u¿bie.
Wiêkszoæ wycigów pracy toczy³a siê wokó³ punktualnoci pracowników
i prawid³owego wype³niania obowi¹zków s³u¿bowych63.
Szkolenia polityczno-wychowawcze dla funkcjonariuszy odbywa³y siê regularnie. Prowadzone by³y przewa¿nie przez zastêpców naczelników. Pracy
polityczno-wychowawczej pilnowali te¿ referenci do spraw polityczno-wychowawczych wydzia³ów wiêziennictwa wojewódzkich urzêdów bezpieczeñstwa
publicznego64. W wiêkszoci zak³adów szkolenia realizowano pod³ug przysy³anych planów szkoleñ i wytycznych. Obejmowa³y one analizowanie przesy³anych biuletynów i egzaminy z ich znajomoci. Na odprawach dla zastêpców
naczelników ds. polityczno-wychowawczych prezentowano wzorcowe zajêcia
polityczne.
Celem podniesienia dyscypliny w wiêzieniach umieszczano zdemobilizowanych ¿o³nierzy KBW. W ocenie dyrektora Departamentu Wiêziennictwa
i Obozów Pracy MBP, p³k. Stanis³awa Piz³o, nap³yniêcie zdrowego elementu
w postaci ¿o³nierzy KBW wp³ynê³o na podniesienie dyscypliny65. ¯o³nierzy
KBW powszechnie okrelano jako posiadaj¹cych lepsze wyrobienie zawodowe
i polityczne66.
Form¹ wp³ywu na pracowników SW by³o tak¿e zachêcanie do uczestnictwa w innych, ani¿eli partyjne organizacjach. Zastêpcy naczelników ds. polityczno-wychowawczych musieli wykazywaæ siê ci¹g³ym wzrostem liczby
uczestników w spotkaniach takich kó³.
Praca polityczno-wychowawcza, przybieraj¹ca ró¿ne formy, stanowi³a
g³ówny mechanizm indoktrynacji politycznej. Zwiêkszenie presji na pracê
polityczn¹ w 1948 r. w Departamencie Wiêziennictwa zwi¹zane by³o z wchodzeniem w szczytowy okres ustanawiania nowego porz¹dku w Polsce.
Dyskusja w Departamencie Wiêziennictwa
nad odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym
Kolejnym prze³omowym wydarzeniem roku 1948 w obozie w³adzy by³a
sprawa prawicowo-nacjonalistycznego odchylenia lidera PPR W³adys³awa
Gomu³ki. By³a to kolejna ods³ona walki o nowy model pañstwa.
W dniach 1315 wrzenia 1948 r. odby³a siê odprawa zastêpców naczelników ds. polityczno-wychowawczych wiêzieñ z siedmiu województw, na której
analizowano kryzys, który przesz³a partia67. Zaznaczmy na wstêpie, ¿e
dyskusja nie mia³a charakteru swobodnej wymiany opinii. Przybra³a formê
63 Patrz: 1948, styczeñ 16. Sprawozdania z odprawy
oraz 1948, marzec 3, Warszawa.
Protokó³ z III Ogólnokrajowej
64 1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy
65 1948, marzec 3, Warszawa. Protokó³ z III Ogólnokrajowej
66 Ibidem
67 1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy...
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przepytywania uczestników spotkania z przygotowanych przez kierownictwo
partii interpretacji kryzysu. Funkcjonariusze pytani, jaki to kryzys przesz³a partia w ci¹gu ostatnich trzech miesiêcy (lipiec-wrzesieñ) odpowiadali,
¿e polega³ on na zelizgniêciu siê kierownictwa PPR z zasad marksizmuleninizmu; nieprawid³owej ocenie tradycji partii oraz nies³usznym postawieniu sprawy wsi i ch³opa68. Niejaki Kowalski z Sieradza zauwa¿y³, ¿e kryzys
wynik³ z niezrozumienia roli WKP(b) i ZSRR oraz zasad internacjonalizmu,
natomiast Palasz z Kraków-Montelupich by³ zdania, ¿e kryzys w ³onie partii
wynika³ z faktu, ¿e tow. Gomu³ka niechêtnie ustosunkowywa³ siê do utworzenia Biura Informacji i uchwa³ tego¿ Biura w sprawie przywódców Komunistycznej Partii Jugos³awii69.
Wskazywano równie¿, ¿e partia nie zachowa³a nale¿ytej czujnoci przy
przyjmowaniu do PPR nowych cz³onków. Stwierdzono, ¿e w szeregi partii
wesz³o du¿o elementu drobnomieszczañskiego, który zajmowa³ czêstokroæ
stanowiska kierownicze, a nie mia³ nic wspólnego z marksizmem i leninizmem70.
Wywi¹za³a siê równie¿ polemika na temat tego, czy kryzys wynika³
z braku programu na przysz³oæ i dalszej perspektywy w walce o socjalizm.
Zastêpca naczelnika, Gawryluk z Bia³egostoku prostuj¹c takie podejcie
stwierdzi³, ¿e partia program mia³a, tylko pewna grupa nie docenia³a wartoci i si³y ruchu robotniczego71.
Istotny problem dotyczy³ definicji odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego. Du¿¹ czêæ wspomnianej odprawy zastêpców naczelników ds. polityczno-wychowawczych powiêcono temu w³anie zagadnieniu.
Odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne polega³o w opinii funkcjonariuszy m.in. na niewykonaniu zadañ walki klasowej, spaczeniu ideologii
marksistowsko-leninowskiej i szukaniu nowej drogi, zezwoleniu na rozrost
si³ kapitalistycznych, niezrozumieniu miêdzynarodowego znaczenia ruchu robotniczego czy niechêtnym stosunku do powo³ania Biura Informacyjnego72.
Du¿a czêæ wypowiedzi poszukiwa³a odchylenia w postawie wobec WKP(b)
i KPJ. Kurcwiel z wiêzienia £ód-Kopernik stwierdzi³, ¿e odchylenie powsta³o na skutek tego, ¿e WKP(b) nie by³a uwa¿ana za przoduj¹ca partiê
w drodze do socjalizmu. Wród form odchylenia wyranie rysowa³ siê tak¿e
w¹tek solidaryzowania siê z nacjonalistycznymi tendencjami PPS73.
Jak wspomniano, dyskusja nie mia³a swobodnego charakteru. Zastêpcy
naczelników wiêzieñ byli faktycznie przepytywani ze znajomoci oficjalnej
interpretacji kryzysu w kierownictwie partii. Wypowiedzi inne by³y prosto68
69
70
71
72
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wane, za pogl¹dy wykraczaj¹ce w tej materii zbyt daleko od uznawanej
wyk³adni karane by³y wykluczeniem z aparatu bezpieczeñstwa74.
Skoro odchylenie Gomu³ki mia³o charakter prawicowo-nacjonalistyczny nale¿a³o zinterpretowaæ prawicowoæ i nacjonalizm. W ocenie czêci
funkcjonariuszy to s¹ pojêcia identyczne. Prawicowoæ bowiem polega na
wy³amywaniu siê ze stanowiska klasowego, niedocenianiu Zwi¹zku Radzieckiego, negatywnym ustosunkowywaniu siê do przemian na wsi i nies³usznej
ocenie tradycji PPR. Za nacjonalistyczn¹ uwa¿ano PPS, gdy¿  zdaniem
Drozda  rozgranicza³a: «my Polacy, oni Rosjanie»75.
W opinii wy¿szych rang¹ funkcjonariuszy, towarzysz Wies³aw pope³ni³
co najmniej kilka b³êdów. Przyj¹³ negatywny stosunek do uchwa³ Biura Informacyjnego w sprawie przywódców KPJ. Gomu³ka nie docenia³ roli walki
klasowej na wsi, partii czy znaczenia WKP(b) i ZSRR. Wies³awowi wypominano tak¿e brak kolegialnoci i zamazywanie zas³ug SDKPiL oraz KPP.
Uwa¿ano, ¿e jego b³êdy wynika³y z niezrozumienia przewodniej roli ZSRR
w tworzeniu socjalizmu i oddaleniu siê od zasady internacjonalizmu na rzecz
polskich dróg dochodzenia do socjalizmu.
Wypomniano Gomu³ce, ¿e nie stawia³ sprawy eliminacji prawicowych
od³amów PPS wyranie, a je¿eli ju¿ to pod naciskiem KC PPR.
Pp³k Duljasz podsumowa³ b³êdy, które pope³ni³ W³adys³aw Gomu³ka:
1) b³¹d w sprawie tworzenie Biura Informacyjnego,
2) b³¹d w sprawie po³¹czenia z PPS,
3) b³¹d w sprawie ch³opskiej,
4) b³¹d w sprawie przywódców KPJ,
5) b³¹d w sprawie oceny tradycji naszej partii.
Za przyczyny odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego uznano:
1) przecenianie si³ reakcji,
2) niedocenianie si³ klasy robotniczej,
3) ma³y wk³ad pracy wród inteligencji,
4) uleganie ideologii mieszczañskiej,
5) niew³aciwe podejcie wobec problemu socjalizacji wsi,
6) uznawanie za dobr¹ monetê narodowociowych tradycji PPS, a niedocenianie tradycji PPR,
7) niedocenianie roli WKP(b) w walce klasy robotniczej z imperializmem.
Przyczyn takich zachowañ Gomu³ki dopatrywano siê w jego oportunizmie. Wies³aw w opinii funkcjonariuszy MBP ba³ siê pos¹dzenia o uleganie
Moskwie76.
Na dowód, ¿e dyskusje nad odchyleniem w DW by³y jedynie transmisj¹
oficjalnych wytycznych podaæ mo¿na, ¿e zarzuty wobec Gomu³ki wyg³aszane
74

Por. przypadek obywatela Madeja opisywany w pierwszej czêci artyku³u.
1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy
76 Ibidem.
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przez funkcjonariuszy pokrywa³y siê z tymi, które wg Andrzeja Werblana
pojawi³y siê na posiedzeniu KC PPR z 31 VIII  3 IX 1948 r.77
Departament Wiêziennictwa przedstawia³ równie¿ bardzo prost¹ metodê
walki z odchyleniem prawicowo-nacjonalistycznym  pokonanie wroga mo¿liwe by³o tylko przez ofensywê ideologiczn¹ w ka¿dym aspekcie pracy funkcjonariusza MBP.
Za realizacjê uchwa³ plenum dotycz¹cych odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego odpowiedzialni byli zastêpcy naczelników ds. polityczno-wychowawczych oraz referenci do spraw polityczno-wychowawczych wydzia³ów
wiêziennictwa wojewódzkich urzêdów bezpieczeñstwa publicznego. S³u¿bie
Wiêziennej organizowano zebrania partyjne celem wyt³umaczenia problemu
odchylenia. Na nadzwyczajnych zebraniach partyjnych przeprowadzano równie¿ krytykê i samokrytykê.
W efekcie tych dzia³añ odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne w KC
 zdaniem pp³k. Duljasza  zosta³o zlikwidowane. Jednak w do³ach partyjnych nie zdo³ano go wypleniæ, a uznawano je za grone78. Tymczasem akcjê
prowadz¹ ksiê¿a, kupcy, adwokaci, ku³acy, czêsto ¿ona czy kolega  reakcjonista. I tak przes¹cza siê obc¹ ideologiê w grunt podatny, bo wychowany
w tej w³anie wrogiej ideologii. Zastêpcy [naczelników wiêzieñ do spraw
polityczno-wychowawczych  £.Z.] musz¹ zrozumieæ, ¿e personel wiêzienny
jest pod bezporednim naciskiem wrogiej ideologii i musz¹ to zwalczaæ79 .
* * *
Krótki przegl¹d zagadnieñ podejmowanych przez kierownictwo Departamentu Wiêziennictwa w 1948 r. tworzy ponury obraz instytucji bêd¹cej elementem totalitarnego systemu w³adzy. Jednoczenie ta wycinkowa co do
obszaru administracji pañstwowej analiza stanowi ilustracjê dzia³añ podejmowanych w szerszych krêgach pañstwowych. Rok 1948 w DW MBP ilustruje charakter zmian w ca³ym pañstwie.
W Departamencie Wiêziennictwa, podobnie jak w innych instytucjach
pañstwowych, w 1948 r. przeprowadzone zosta³y czystki, które objê³y g³ównie PPS, funkcjonariuszy apolitycznych oraz tych, którzy wczeniej przynale¿eli do AK i innych ni¿ PPR organizacji. Potwierdza to tezê, ¿e PPS i apolityczni stanowili problem dla kierownictwa PPR-u. Powodami usuniêcia
z partii by³y zarzuty natury moralnej, jak i politycznej.
77 Wg Werblana Gomu³kê oskar¿ano o:
1) nieufnoæ wobec ZSRR i WKP(b),
2) b³êdn¹ ocenê tradycji niepodleg³ociowych polskiego ruchu robotniczego,
3) oportunistyczn¹ gotowoæ sprzymierzenia siê z prawic¹ SL i PPS w koñcowej fazie wojny,
4) uchylanie siê od walki klasowej z elementami kapitalistycznymi na wsi,
5) niewiarê w zwyciêstwo partii w walce z w³adz¹ pañstwow¹ w Polsce,
6) zaciankowoæ i tendencje nacjonalistyczne w podejciu do problemów globalnych.
Zob. A. Czubiñski, op. cit., s. 193.
78 1948, padziernik, Warszawa. Protokó³ z odprawy
79 Ibidem.
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Drugim wa¿nym wydarzeniem 1948 r.  obok powstania PZPR  by³y
przesuniêcia w ramach cis³ego kierownictwa komunistycznego. DW nie wykaza³ siê samodzielnoci¹ w interpretowaniu kryzysu partii. W debacie
powielano oficjalne slogany, odnosz¹ce siê do powodów odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego.
Oba wydarzenia wymaga³y odpowiedniej interpretacji, dlatego rok 1948,
by³ równie¿ rokiem wzmo¿onej pracy wychowawczo-politycznej z funkcjonariuszami s³u¿by wiêziennej.
Rok 1948 by³ prze³omowy w kszta³towaniu nowej rzeczywistoci, wyznacza³ wschodz¹c¹ fazê pañstwa totalitarnego, polityczne ramiê nie mog³o
wiêc pozostawaæ w tyle. Wrêcz przeciwnie  jak wielokrotnie to podkrelono
 wyznacza³o kierunki i formy przemian w walce o dzieñ jutrzejszy.
SUMMARY
The article overviews the operations of the Prison Department of the Ministry of
Public Security in 1948, and it paints a gloomy picture of an institution subjected to
totalitarian rule. This fragmentary analysis of a government department mirrors the
policies enacted by the broader state apparatus.
Similarly to other state institutions, the Prison Department initiated a series of
purge campaigns in 1948. The same year witnessed the creation of the Polish United
Workers Party and changes in the composition of top-level party authorities. Both
events necessitated new propaganda efforts, and a series of political and educational
campaigns were launched in Polish prisons in 1948. The analyzed year was a breakthrough period which shaped the ideological foundations of a rising totalitarian
state.
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Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Spo³ecznej
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

SPO£ECZNY KOMITET RADIOFONIZACJI KRAJU
W OLSZTYNIE (19481952). BILANS DOKONAÑ
Materia³y archiwalne do dziejów Spo³ecznego Komitetu Radiofonizacji
Kraju (dalej: SKRK) zgromadzone w Archiwum Pañstwowym w Olsztynie,
dotycz¹ lat 19451946 i 19481953 i obejmuj¹ 35 j.a, co stanowi 25 m.b. Poza
obszernymi i uporz¹dkowanymi materia³ami dokumentuj¹cymi pracê Okrêgu Olsztyn, na uwagê badaczy regionalnych mo¿e zas³ugiwaæ wykaz kilkuset
nazwisk, organizatorów komórek terenowych omawianej instytucji  lokalnych liderów obecnych w ró¿nych sferach ¿ycia spo³eczno  politycznego, oraz
chocia¿by wykazy elektryfikowanych i radiofonizowanych, niekiedy efemerycznie istniej¹cych szkó³. Nieoczekiwanie skromny zasób znajduje siê
w Archiwum Akt Nowych. S¹ to dwie teczki SKRK sygn. 1187, 0,2 mb.
Natomiast pokany zbiór dotyczy powo³anego  w ramach ministerstwa poczt
i telegrafów  Centralnego Zarz¹du Radiofonizacji Kraju w Warszawie, sygn.
745, 272 teczki, 6 mb. Podobne do olsztyñskich dokumenty znajduj¹ siê tak¿e
w innych archiwach wojewódzkich, np. w zbiorach archiwalnych AP
m. st. Warszawy, Ekspozytura AP w Milanówku: Spo³eczny Komitety Radiofonizacji Kraju  Zarz¹d Okrêgu Sto³ecznego, sygn. 106, 20 jednostek archiwalnych. W trakcie badañ zosta³a wykorzystana tak¿e prasa: lokalna  ¯ycie
Olsztyñskie, G³os Olsztyna i centralna informuj¹ca o postêpach radiofonizacji w Olsztynie  Trybuna Ludu, Rzeczpospolita, Kurier Codzienny i jednostkowe informacje z innych gazet. Na ³amach tych gazet znalaz³y siê
 niekiedy tylko kilkuzdaniowe informacje zamieszczane na 24 stronie.
Na u¿ytek tego artyku³u, trzeba wymieniæ dwa pañstwowe akty prawne
wydane w omawianym okresie: a) ze wzglêdu na stosowanie terminologii: ustawa o terenowych organach jednolitej w³adzy pañstwowej z 20 marca 1950r.1
1

Dz.U. z 1950 nr 50 poz. 459.
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wprowadzaj¹ca decydenckie prezydia rad narodowych i likwiduj¹ca stanowiska wojewodów, starostów, burmistrzów, wójtów. W artykule zastosowano
nazwy stanowisk obowi¹zuj¹ce w danym czasie; b) ze wzglêdu na podawanie
kwot pieniê¿nych  ustawa o zmianie systemu pieniê¿nego z 28 padziernika
1950 r.2 W artykule stosowane s¹ nomina³y obowi¹zuj¹ce w czasie trwania
opisywanego zjawiska, natomiast w zestawieniach statystycznych opublikowanych po reformie walutowej  wed³ug wprowadzonego przez ni¹ kursu,
niezale¿nie od roku, którego dotycz¹.
Celem tego artyku³u jest przedstawienie dzia³añ Zarz¹du Okrêgu Spo³ecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju w Olsztynie w czasie jego istnienia, zw³aszcza takich zagadnieñ, jak: cele i formy dzia³añ stowarzyszenia, praca organizacyjna i propagandowa na tle ówczesnej sytuacji spo³eczno-politycznej oraz
efekty poczynañ SKRK. Radiofonizacja ujêta zosta³a jako budowa sieci przesy³owej, zak³adanie punktów odbioru radiowego, organizowanie radiowêz³ów,
rozprowadzanie odbiorników radiowych sieciowych i bateryjnych, nag³onienia
w miecie, prowadzenie zbiórek pieniê¿nych, agitacja na rzecz radiofonizacji.
Jednym z trudniejszych celów szczegó³owych niniejszego artyku³u jest
ustalenie ilociowego zakresu radiofonizacji, ze wzglêdu na niejednoznacznoæ danych zamieszczanych w sprawozdaniach. Niekiedy SKRK do swoich
sprawozdañ dopisywa³ osi¹gniêcia w radiofonizacji innych podmiotów, np.
Spo³ecznego Funduszu Odbudowy Kraju i Stolicy (SFOKiS). Ustalenie precyzyjnych iloci utrudnia te¿ u¿ywane w sprawozdaniach pojêcie placówki
owiatowej: w jednym zestawieniu jest to szko³a, w innym wietlica
a nawet przedszkole. Dane wiêc nale¿y traktowaæ szacunkowo. W artykule
zosta³y uwzglêdnione liczby przekazywane przez Zarz¹d Okrêgu do Zarz¹du
G³ównego, które po centralnym zbilansowaniu transmitowano do GUS. Dla
porównania zosta³y podane informacje prasowe, czêsto ró¿ni¹ce siê od podawanych przez SKRK i w ujêciu globalnym a tak¿e dane z roczników statystycznych. Trudnoci nastrêcza³o te¿ odczytanie odrêcznie pisanych nazwisk
i imion oraz identyfikacja niektórych osób, które mieszka³y w Olsztynie
przejciowo lub nie przejawia³y innej dzia³alnoci publicznej.
Precyzyjne przedstawienie wyników ilociowych nie jest zasadniczym
celem niniejszego artyku³u, preferencje zastosowano dla zarysowania podejmowanych form dzia³alnoci przez SKRK oraz opisu zjawisk w aspekcie
radiofonizacji na tle krajowych wydarzeñ spo³eczno-politycznych. Przyk³adowo ró¿nica 2030 rozprowadzonych radioodbiorników rocznie nie ma wp³ywu
na ocenê opisywanych zjawisk.
SKRK na szczeblu krajowym nie doczeka³ siê opracowania. Natomiast do
dzia³alnoci SKRK Okrêgu Olsztyn nawi¹zywa³a Magdalena Szyd³owska opisuj¹c dzia³alnoæ Radiowêz³a Olsztyñskiego3.
2

Dz.U. z 1950 nr 14 poz. 130.
M. Szyd³owska, Radiowêze³ Olsztyñski, u¿ytkowa propaganda, media elektroniczne
w powojennych dziejach regionu, w: Pomiêdzy kultur¹ a komunikowanie. Studia z dziejów
mediów, Olsztyn 2010, s. 3640.
3
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Powstanie Spo³ecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju
Tradycje SKRK siêgaj¹ 1939 r., kiedy to zwo³ano I Walny Zjazd Delegatów rozpoczêty msz¹ celebrowan¹ przez samego biskupa polowego Józefa
Gawlinê w Kaplicy Biskupiej Kurii Polowej. Na uroczystoci inauguracyjnej
pojawi³ siê m.in. wiceminister poczt i telegrafów  Tadeusz Argasiñski, prezes Rady Nadzorczej Polskiego Radia  Antoni Krzyczkowski, szef propagandy Obozu Zjednoczenia Narodowego  Tadeusz ¯enczykowski, wysocy urzêdnicy ministerialni, naczelny dyrektor Polskiego Radia  Konrad Libicki4,
legionista, póniejszy wspó³za³o¿yciel Instytutu Pi³sudskiego w Londynie
i redaktor pierwszych tomów Niepodlegloci5 .
W listopadzie 1945 r. powo³ano powojenny Krajowy Komitet SKRK,
a formalnie  zapewne wstydliwie nie eksponowano tego faktu  reaktywowano przedwojenny. Pierwszym prezesem zosta³ jeden z liderów Stronnictwa
Demokratycznego, pose³ do KRN pierwszy prezes S¹du Najwy¿szego (do
1956 r.) Wac³aw Barcikowski, który w SKRK nie zapisa³ siê aktywnoci¹.
Dzia³alnoæ SKRK przypad³a na apogeum stalinizacji Polski6.
Od po³owy 1948 r. prezesem zosta³ ludowiec (ZSL), minister rolnictwa
i reform rolnych Jan D¹b-Kocio³, który pe³ni³ swoj¹ funkcjê do koñca istnienia SKRK.
Pierwsze wojewódzkie instancje SKRK powstawa³y samorzutnie ju¿ od
1945 r., w listopadzie 1945 r. na Pomorzu, w 1946 r. w £odzi oraz Lublinie7.
Jednak zorganizowana dzia³alnoæ Zarz¹du G³ównego SKRK, w omawianym
zakresie, rozpoczê³a siê od II zjazdu, który oby³ siê 23 maja 1948 r. i uchwali³
statut omawianego stowarzyszenia.
Celem dzia³alnoci opisywanej organizacji uczyniono: pokrycie ca³ego kraju
sieci¹ radiofonii przewodowej, popieranie radiofonii lampowej i detektorowej,
budowê i przebudowê linii radiofonicznych, budowê radiowêz³ów zw³aszcza
w PGR-ach i spó³dzielniach produkcyjnych, radiofonizacjê Ziem Zachodnich
i Pó³nocnych, szkolenie obs³ugi technicznej radiowêz³ów. G³ównym zadanie
SKRK to mobilizowanie wysi³ku spo³ecznego zmierzaj¹cego do przyspieszenia
4 AAN, Zbiór dokumentów lunych, sygn. 89, t. II. 31, k. 2. Sprawozdanie z Pierwszego
Walnego Zjazdu Delegatów Spo³ecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju z 29 I 1939 r.
5 Archiwum Instytutu Józefa Pi³sudskiego w Ameryce, zespó³ Archiwum pu³kownika Konrada Libickiego, zespó³ archiwalny nr 118, t. 113.
6 Np.: brutalne wyeliminowanie partii opozycyjnych, przejêcie w³adzy przez Boles³awa
Bieruta po ostatecznym odsuniêciu W. Gomu³ki od w³adzy (Plenum KC 10 VIII 1949 r.),
mianowanie K. Rokossowskiego na ministra obrony narodowej 6 XI 1949), powstanie PZPR
(1521 XII 1948  Zjazd Zjednoczeniowy/ unifikacja ¿ycia politycznego (powstanie ZSL  1949),
rozwi¹zanie Stronnictwa Pracy (9 VIII 1950), powo³anie ZMP (2022VI 1948), CRZZ (16 VI
1949), przyjêcie konstytucji PRL (22 VII 1952), wprowadzenie socrealizmu w literaturze
(I Zjazd Zwi¹zku Zawodowego Literatów Polskich 2023 I 1949). Podobnie procesy unifikacyjne
w gospodarce: przyjêcie za³o¿eñ planu szecioletniego (30 V 1929), utworzenie PGR (12 II 1949),
powo³anie Centralnego Zwi¹zku Spó³dzielczego (21 V 1948), etc.
7 Spo³eczny Komitet Radiofonizacji Kraju, Rzeczpospolita, nr 291, 23 X 1949.
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radiofonizacji [...] przede wszystkim na wsi, [...] by szko³y mia³y nie tylko
radioodbiorniki ale i g³oniki w klasach, adaptery i mikrofony8. Praktycznie
poza agitacj¹ i zbieraniem rodków dzia³alnoæ SKRK mia³a polegaæ na przekazywaniu mieszkañcom i instytucjom radioodbiorników pozyskanych
z Okrêgowej Dyrekcji Poczt i Telegrafów (ODPiT), budowanie sieci radiofonicznej w oparciu o amatorskie si³y spo³eczne i Pañstwowe Przedsiêbiorstwo
Radiofonizacji Kraju (PPRK). Centralnie planowano te¿ szkolenie m³odych
radioamatorów, zak³adanie laboratoriów, a nawet budowê w³asnego gmachu.
Dzia³alnoæ merytoryczna oraz biurowa SKRK w okrêgach finansowana
by³a z subwencji pañstwowej, a tak¿e dotacji przesy³anej przez: Zarz¹d G³ówny SKRK, prezydia rad narodowych, zak³ady pracy oraz z funduszy spo³ecznych pochodz¹cych: ze sk³adek, wpisowego, zbiórek ulicznych, zabaw, imprez
artystycznych, koncertów, rozprowadzanych cegie³ek. Na 1953 r. planowano
pozyskanie rodków z SFOKiS na zakup 100 odbiorników dla szkó³9.
Za przyk³ad finansowania i dzia³añ omawianego stowarzyszenia niech
pos³u¿¹ dochody i wydatki ZO SKRK Olsztyn z 1949 r.
Tabela 1. Dochody i wydatki SKRK Olsztyn w 1949 r.
Wyszczególnienie
Wpisowe i wymiana legitymacji
Sk³adki cz³onkowskie
Wp³ywy z radiofonizacji terenu
Wp³ywy z radiofonizacji szkól i wietlic
Wp³ywy z radiofonizacji mieszkañ robotniczych
Dobrowolne ofiary
Imprezy w³asne
Subwencje pañstwowe
Subwencje samorz¹du terytorialnego
Dotacja Zarz¹du G³ównego
Wydatki osobowe
Wydatki rzeczowe
Zakup inwentarza
Wyjazdy s³u¿bowe
Odpisy wpisowe na rzecz ZG
Odpisy czêci sk³adek na rzecz ZG
Wychowanie spo³eczne
Wydawnictwa w³asne
Ró¿ne
Razem

Dochody
Wydatki
w z³otych
184 140
493 806
4 500 000
4 500 000
13 963 582
11 181 228
78 700
122 000
16 653
772 104
8 774 610
1 788 480
4 700 000
417 730
73 987
88 560
37 846
105 410
176 205
1 998
60
3 600
35 265 715
16 708 624

Opracowanie autora na podstawie: Bud¿et Zarz¹du Okrêgu 1949  51. AP Olsztyn, 562 II,
t. 25, k 57.
8

AP Olsztyn 562, t. 35, k.5. Protokó³ zdawczo-odbiorczy SKRK sporz¹dzony dnia 25 I 1953 r.
AP Olsztyn, 562 II, t. 4, k. 7. Protokó³ z zebrania Prezydium Zarz¹du Okrêgu SKRK
w Olsztynie, które odby³o siê w dniu 12 VII 1952 r.
9
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Tworzenie olsztyñskiej struktury terenowej
Na mocy statutu powo³ywano struktury wojewódzkie. W³adze ka¿dego
okrêgu stanowi³y: Walne Zgromadzenie, kilkuosobowy (57 osób) Zarz¹d oraz
piêcioosobowa Komisja Rewizyjna. W sposób typowy dla ówczesnej praktyki
komitetów spo³ecznych wy³oniono komisje: Radiofonii Szkolnej, Radiofonizacji Terenu, Planowania, Przysposobienia Radiowego oraz Prasow¹.
Zarz¹d Okrêgu Spo³ecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju w Olsztynie
zawi¹za³ siê 23 kwietnia 1948 r. pod przewodnictwem wicewojewody Bohdana Wilamowskiego10. Nie rozwin¹³ dzia³alnoci, wszak nie by³y w nim reprezentowane partie polityczne, jak owiadczono podczas kolejnego zebranie
za³o¿ycielskiego, które oby³o siê 23 wrzenia 1948 r.
We wrzeniowym spotkaniu uczestniczy³o 12 osób: przedstawiciele: Polskiego Radia z centrali, lokalnej prasy (G³os Ludu, ¯ycie Olsztyñskie),
Wydzia³u Kultury i Sztuki Prezydium WRN, Zjednoczenia Energetycznego
Okrêgu Mazurskiego (ZEOM), Poczty Polskiej (PP), ZMP, Pañstwowych Nieruchomoci Ziemskich (PNZ), Zwi¹zku Samopomocy Ch³opskiej.
Zebranie poprowadzi³ Kazimierz Kotowski, dyrektor ODPiT w Olsztynie,
który zosta³ pierwszym prezesem. Zastêpc¹ wybrano dyrektora ZEOM Stanis³awa Mossakowskiego, sekretarzem  Zbigniewa Widliñskiego. W sk³ad Zarz¹du weszli wszyscy obecni. Przewodnicz¹cy Kotowski owiadczy³, i¿ z prasy
dowiedzia³ siê o powierzeniu mu funkcji tymczasowego przewodnicz¹cego
SKRK. W wyst¹pieniu opowiedzia³ siê za rozpropagowaniem akcji i organizowaniem kó³ terenowych. Przedstawiciel Polskiego Radia poinformowa³ o instrukcji dotycz¹cej radiofonizacji oraz o istnieniu w województwie 6 radiowêz³ów i kolejnych w stadium organizacji.
23 wrzenia 1948 r. zosta³a wy³oniona Komisja Rewizyjna w sk³adzie
Je¿ewski  naczelnik Wydzia³u Spo³eczno-Politycznego WRN, Jasiñski
 PNZ, Feliks Stachacz  Zwi¹zek Zawodowy Pracowników Poczt i Telegrafów.
Sprawa jednak nie spotka³a siê z zainteresowaniem olsztyñskich liderów
¿ycia politycznego i spo³ecznego. Na kolejnym zebraniu, zorganizowanym
5 padziernika 1948 r., mimo wys³ania wielu zaproszeñ, stawi³o siê 14 uczestników, na co uskar¿a³ siê przewodnicz¹cy Kotowski. W tym dniu nast¹pi³o te¿
ostateczne ukonstytuowanie siê Zarz¹du. Do ju¿ istniej¹cego dokooptowano
Ryszarda Majewskiego  ZMP jako z-cê sekretarza, cz³onków Zarz¹du: Piotra
Krycza³o (WK PPR), nieidentyfikowalnego z nazwiska przedstawiciela
ZEOM, Aleksandra Cywiñskiego z Polskiego Radia (PR), Piotra Bujwida (PR)
i kilkoro zastêpców cz³onków Zarz¹du reprezentuj¹cych PNZ, Ligê Kobiet,
Wydzia³ Kultury i Sztuki WRN, ZEOM,
10

AP Olsztyn 562, t. 2, k. 1. Protokó³ nr 1 z pierwszego posiedzenia Tymczasowego
Spo³ecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju w dniu 23 IX 1948 r.; AP Olsztyn 562, t. 1, k. 3.
Sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du Okrêgu SKRK w Olsztynie na dzieñ 31 XII 1950, zawiera
datê 17 III 1948 r.
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Powo³ano Komisje: Radiofonizacji Terenu, Planowania, Przysposobienia
Radiowego, Dydaktyki i Prasow¹, ale nie wyznaczono z nazwisk przewodnicz¹cych z powodu ma³ej liczby uczestników zebrania. Potwierdzono sk³ad
Komisji Rewizyjnej powo³anej 23 wrzenia. Z uwagi na rych³e zdekompletowanie siê KR  pozosta³ tylko Stachacz - Zarz¹d omijaj¹c procedury statutowe 25 stycznia 1950 r. dokooptowa³ Juliusza Malewskiego i Henryka Nalewajka (prezes ZNP), którzy zgodzili siê uczestniczyæ w pracach jako
cz³onkowie zastêpczy11 . Sk³ady ilociowe i osobowe organów statutowych
w okrêgu olsztyñskim zmienia³y siê czêsto i nader przypadkowo, bez spe³nienia zapisów statutowych.
Postanowiono, ¿e pracowników do SKRK skieruj¹: Kuratorium Okrêgu
Szkolnego, WRN i ZSCH, a lokalu u¿yczy³ olsztyñski radiowêze³ PR12 . Nastêpne zebranie odby³o siê po pó³rocznej przerwie 28 kwietnia 1949 r.13
Organizowanie SKRK w województwie olsztyñskim musia³o rozwijaæ siê
opieszale, skoro 22 listopada 1948 r. Zarz¹d zwróci³ siê do, urzêduj¹cego od
6 padziernika, wojewody olsztyñskiego Mieczys³awa Moczara z prob¹
o zamieszczenie w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym zarz¹dzenia o powo³aniu w powiatach oddzia³ów SKRK. W konsekwencji 18 stycznia 1949 r.
wojewoda poleca³ zwo³anie w porozumieniu z przewodnicz¹cymi powiatowych czy miejskich rad narodowych zebrañ organizacyjnych SKRK w terenie. Równolegle dyrektor ODPiT w Olsztynie wyda³ instrukcjê podleg³ym
urzêdom, zobowi¹zuj¹c pracowników do nawi¹zywania kontaktów z przedstawicielami SKRK. Starostowie w odpowiedzi gorliwie informowali wojewodê i dyrekcjê OPiT o powo³aniu licznych osobowo komitetów powiatowych14
w pismach typu: W wykonaniu polecenia Ob. Wojewody Olsztyñskiego [...]
w podpisie Henryk Kozarzewski, wicestarosta powiatowy piski15.
Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ SKRK na terenie województwa
uczyniono oddzia³ obejmuj¹cy teren powiatu lub miasta wydzielonego, któremu podlega³y rodowiskowe ko³a. W efekcie powo³ano 17 jednostek w miastach powiatowych  do koñca kwietnia 1949 r. powo³ano na terenie województwa oddzia³y powiatowe w: Biskupcu, Gi¿ycku, I³awie, Kêtrzynie,
Lidzbarku Warmiñskim, Nidzicy, powiatowy i miejski w Olsztynie, Ostródzie,
Pas³êku, Piszu, Szczytnie, Wêgorzewie. Ale praktyczne dzia³anie rozpoczê³a
tylko komórka w Olsztynie.
11 AP Olsztyn 562 II, t. 15, k. 1. Protokó³ nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Zarz¹du
Okrêgu SKRK w Olsztynie z dnia 24 II 1950 r.
12 AP Olsztyn 562, t. 2, k. 4. Protokó³ nr 2 z posiedzenia Zarz¹du Okrêgowego SKRK
w dniu 5 X 1948 r.
13 AP Olsztyn 562, t. 2, k. 615. Protokó³ nr 3 z posiedzenia Zarz¹du Okrêgowego SKRK
w dniu 28 IV 1949 r.
14 AP Olsztyn 562 II, t. 12, k. 55. Np. Do Spo³ecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju, Zarz¹d
Okrêgu w Olsztynie  Dyrekcja Poczt i Telegrafów w Olsztynie, w podpisie starosta pas³êcki.
15 AP Olsztyn 562 II, t. 12, k. 57.
16 131 placówek SKRK w naszym województwie, Trybuna Ludu, nr 196, 20 VII 1949;
114 kó³ zorganizowa³ SKRK, ¯ycie Olsztyñskie, nr 198, 21 VII 1949.
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Najwa¿niejsze przejawy dzia³alnoci SKRK 19491952
W lipcu 1949 r. Trybuna Ludu informowa³a o 131 placówkach SKRK,
a ¯ycie Olsztyñskie o 114 ko³ach i 17 oddzia³ach powiatowych16, wzywaj¹c
do wstêpowania w szeregi SKRK, które  jak deklarowano  zrzesza³o 500
cz³onków. Z dokumentacji archiwalnej wynika, ¿e obie gazety znacznie wyolbrzymia³y liczbê kó³ i cz³onków. Aby zostaæ cz³onkiem stowarzyszenia nale¿a³o uiciæ wpisowe, które wynosi³o 50 z³ i op³acaæ sk³adkê miesiêczn¹ w wysokoci 20 z³. W grudniu 1948 r. chleb ¿ytni kosztowa³ 35 z³ za kilogram, cukier
182 z³17. Co tysiêcznemu cz³onkowi obiecywano g³onik mieszkaniowy wartoci 3600 z³. Rzucono has³o Ka¿dy radioabonent  cz³onkiem SKRK18.
Du¿e nadzieje pok³adano w zaanga¿owaniu pocztowców, którzy dobrowolnie podjêli siê werbowania cz³onków przy okazji zbierania op³at abonamentowych19. Liderów nagradzano: listonosz wiejski urzêdu pocztowego
w Mor¹gu, przodownik pracy na polu czytelnictwa czasopism na wsi, tysiêczny cz³onek SKRK otrzyma³ g³onik radiowy20.
Druga grupa, od której oczekiwano wsparcia, to nauczyciele, a zw³aszcza
kierownicy szkó³. Podczas dwudniowej konferencji dla nauczycieli powiatu
olsztyñskiego jednym z hase³ uczyniono repolonizacjê i radiofonizacjê, co
wraz z pozosta³ymi celami mia³o s³u¿yæ wychowaniu m³odzie¿y w duchu
patriotyzmu i proletariackiego internacjonalizmu w oparciu o Zwi¹zek Radziecki i pañstwa demokracji ludowej21. Za aktywnoæ agitacyjn¹, a tak¿e za
rozprowadzanie znaczków, g³oników pedagogom obiecywano nagrody w postaci radioodbiornika22. Naczelnik U.P. Szczytno wspólnie z kierownikiem
wydzia³u owiaty rozprowadzili kilkadziesi¹t sztuk detektorów23.
Olsztyñski SKRK móg³ mieæ pole do dzia³ania. W województwie olsztyñskim na dzieñ 31 grudnia 1948 roku zarejestrowano 16 177 radioabonentów
w tym 13 131 w miastach i 3046 na wsiach. W pierwszym i drugim wypadku
dawa³o to województwu ostatnie miejsce w kraju, w wypadku wsi  przed16 Wszystkie zelektryfikowane szko³y i wietlice otrzymaj¹ w tym roku radioodbiorniki,
¯ycie Olsztyñskie, nr 184, 7 VI 1949.
17 Rocznik Statystyczny 1949, tabela 30, Ceny detaliczne niektórych artyku³ów ¿ywnociowych w miastach wojewódzkich, Warszawa 1950, s. 111.
18 Wszystkie zelektryfikowane szko³y i wietlice otrzymaj¹ w tym roku radioodbiorniki,
¯ycie Olsztyñskie, nr 198, 21 VII 1949.
19 Pocztowcy przoduj¹ w werbowaniu cz³onków SKRK, ¯ycie Olsztyñskie, nr 389, 11 VI
1949; Pocztowcy werbuj¹ cz³onków do Komitetu Radiofonizacji Kraju, Trybuna Ludu, nr 163,
16 VI 1948
20 Tysiêczny cz³onek SKRK otrzyma³ g³onik radiowy, Trybuna Ludu, nr 206, 30 VII 1949.
21 W duchu patriotyzmu i internacjonalizmu postanowi³o wychowaæ m³odzie¿ nauczycielstwo pow. Olsztyñskiego, ¯ycie Olsztyñskie nr 254, 10 X 1949; Dzieñ Olsztyna, ibidem, nr 273,
4 X 1949.
22 Protokó³ z zebrania Prezydium Zarz¹du Okrêgu SKRK w Olsztynie, które odby³o siê
w dniu 19 VI 1952, AP Olsztyn, 562 II, t. 4, k. 4.
23 Ibidem.
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ostatnie przed województwem bia³ostockim24. Prasa mobilizuj¹co ubolewa³a
nad najni¿szym stanem zradiofonizowania województwa olsztyñskiego:
38 punktów odbioru radiowego na 1000 mieszkañców, podczas gdy dla gdañskiego wskanik ten wyniós³ 69, poznañskiego  50 a warszawskiego  4825.
Zorganizowan¹ dzia³alnoæ SKRK w Olsztynie rozwin¹³ od 1 kwietnia
1949 r., kiedy to uruchomiono biuro, w którym zosta³ zatrudniony Aleksander Cywiñski, prowadz¹cy ksiêgowoæ, kancelariê i magazyn. Od 1 stycznia
1950 r. pracê podj¹³ Stanis³aw Tejman, który za³o¿y³ ksiêgowoæ systemu
amerykanka. Biuro mieci³o siê sekretariacie dyrektora ODPiT. Praktycznie oznacza³o to zapewne dodatkowy etat dla tej instytucji.
Z analizy prac SKRK wynikaj¹ dwa priorytety w radiofonizacji województwa: po pierwsze  szko³y i inne placówki owiatowe, po drugie  spó³dzielnie produkcyjne i PGR -y, a w dalszej kolejnoci inne instytucje i abonenci prywatni. W roku szkolny 1948/1949 w województwie olsztyñskim
funkcjonowa³y 944 szko³y ogólnokszta³c¹ce stopnia podstawowego, w tym
40 w miastach i 904 na wsiach, do których uczêszcza³o 76,1 tys. uczniów, 16,5
tys. w miastach i 59,6 tys. na wsiach26.
Przyjêto ambitne plany. Na rok 1949 przewidywano za³o¿enie 4000 g³oników mieszkaniowych, przeprowadzenie 227 km linii radiofonicznych oraz
zradiofonizowanie 150 szkó³, 100 wietlic, przedszkoli i domów dziecka. Przyjêto zasadê, ¿e np. szko³a, która wp³aci³a na konto PKO 10 000 z³ otrzymywa³a subwencjê 12 tys. z funduszów SKRK. Na ten cel Zarz¹d Okrêgu otrzyma³
jeden milion z³otych z Zarz¹du G³ównego z zapowiedzi¹ powiêkszenia tej
kwoty do 3 mln27. W rzeczywistoci od kwietnia 1949 r. do 24 lutego 1950 r.
na powy¿szy cel udzielono subwencji szko³om, wietlicom, ZMP, ZSCH, domom dziecka, bursom, internatom, przedszkolom siêgaj¹cych po 25 000 z³
 w sumie 3 006 452 z³28. Zarz¹d Okrêgu ambitnie planowa³ zwerbowanie
5 tysiêcy cz³onków op³acaj¹cych sk³adki, rozprowadzenie znaczków  cegie³ek, które emitowa³ Zarz¹d G³ówny  na kwotê 4 mln. z³, a tak¿e sprzedawanie g³oników na raty. Potrzeby radiofonizacyjne szacowano na 9 mln z³29.
24

Rocznik Statystyczny 1949, tabela 67, Radioabonenci, Warszawa 1950, s. 229.
To stanowczo za ma³o. 38 g³oników na 1000 mieszkañców. Musimy zradiofonizowaæ
nasze województwo, ¯ycie Olsztyñskie, nr 161, 3 VI 1949.
26 Rocznik Statystyczny 1949, tabela 9, Szko³y podstawowe stopnia ogólnokszta³c¹cego,
Warszawa 1950, s. 204.
27 Zawieszono 4.200 g³oników radiowych w wietlicach i wsiach woj. Olsztyñskiego, ¯ycie
Olsztyñskie, nr 306, 6 XI 1949.
28 AP Olsztyn 562 II, t. 12, k. 28. Protokó³ nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
ibidem; Natomiast prezes Dramiñski owiadczy³, ze Prezydium WRN przeznaczy³o 3 300 000 z³
na radiofonizacjê wietlic spó³dzielni produkcyjnych z kredytów Rady Pañstwa przeznaczonych
na cele kulturalno-owiatowe, Sprawozdanie z inspekcji Zarz¹du Okrêgowego SKRK w Olsztynie przeprowadzonej przez g³ównego inspektora Zarz¹du G³ównego SKRK Stefana Kubeckiego
w obecnoci kierownika biura Zarz¹du Okrêgowego ob. Cywiñskiego Aleksandra (27 i 28 X
1950).
29 Radiofonizacja szkó³ i wietlic w woj. olsztyñskim, Trybuna Ludu, nr 260, 22 IX 1949
25
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W padzierniku tego¿ roku zapowiedziano radiofonizacjê szpitala na oko³o
450 tys. z³, pochodz¹cych czêciowo z funduszów szpitalnych, czêciowo
z ofiarnoci publicznej, zapocz¹tkowanej przez ko³o Zwi¹zku Zawodowego
Pracowników S³u¿by Zdrowia w Urzêdzie Wojewódzkim30.
Nietrudno wydedukowaæ instrumentalny charakter radiofonizacji w zamiarach w³adzy ludowej. Radiofonia polska wraz z radiofoniami krajów demokracji ludowej i Zwi¹zku Radzieckiego g³osi wszystkim ludziom pracy idee
socjalizmu i braterstwa narodów, prowadzi nieustann¹ walkê z k³amliw¹
propagand¹ pañstw bloku zachodniego i krzy¿uje niecn¹ robotê pod¿egaczy
wojennych. Audycje zagraniczne krajów kapitalistycznych wykorzystywane
s¹ jako narzêdzie pod¿egania wojennego, za audycje Polskiego Radia [...] do
walki o pokój, walki toczonej przez ca³y wiat postêpu z imperializmem
amerykañskim. Doceniaj¹c w pe³ni donios³¹ rolê radia w kszta³towaniu wiatopogl¹du socjalistycznego, Spo³eczny Komitet Radiofonizacji Kraju pragnie,
aby w Polsce Ludowej nie by³o ani jednego niezradiofonizowanego mieszkania, wsi, osiedla robotniczego, szko³y, wietlicy, szpitala, domu sierot, zak³adu
fabrycznego31. W podobnym tonie pisa³a prasa :g³onik mieszkaniowy to
nie tylko rozrywka, ale m¹dry doradca, informator i agitator32. Plan szecioletni przewidywa³ zwiêkszenie liczby radioabonentów do 3 mln, z tego 1,5 mln
z odbiornikami lampowymi i 1,5 mln z g³onikami33.
Na plenum Zarz¹du Okrêgu 30 lipca 1949 r. szczycono siê 75 zradiofonizowanymi szko³ami, 44 wietlicami, 2 przedszkolami, tyloma domami dziecka i uniwersytetami ludowymi, jedn¹ burs¹ oraz ponad 100 punktami zradiofonizowanymi w ró¿nych miejscowociach  najwiêcej w powiecie
olsztyñskim. W porównaniu z wy¿ej podanymi danymi statystycznymi dotycz¹cymi szkó³, liczby nie imponuj¹. Na najbli¿szy okres planowano zradiofonizowanie odbiornikami sieciowymi pozosta³ych szkó³ zelektryfikowanych
i rozprowadzenie wiêkszej iloci odbiorników bateryjnych, rozszerzenie akcji
zak³adania w sprzeda¿y ratalnej g³oników mieszkaniowych dla pracowników
kolei, poczty oraz zwrócenie uwagi na nale¿yte wykorzystanie radioodbiorników przez szko³y34. O zapowiedziach informowa³o ¯ycie Olsztyñskie:
wszystkie zelektryfikowane szko³y i wietlice otrzymaj¹ radioodbiorniki do
30 Ka¿dy chory ze s³uchawk¹ na uszach. Szpital woj. w Olsztynie bêdzie zradiofonizowany, ¯ycie Olsztyñskie, nr 279, 15 IX 1949.
31 AP Olsztyn 562, t. 1, k. 3. Sprawozdanie z dzia³alnoci Zarz¹du Okrêgu SKRK
w Olsztynie na dzieñ 31 XII 1950 r.
32 tag, Radiofonia przewodowa wa¿nym czynnikiem wychowania mas, G³os Olsztyñski,
nr 66, 16 X 1951.
33 Ma byæ 3 mln abonentów. Tydzieñ Radiofonizacji rozpoczêty. ¯ycie Bia³ostockie,
nr 264, 25 X 1949.
34 Protokó³ nr 6 z plenarnego zebrania Zarz¹du Okrêgowego SKRK w dniu 30 VII 1949 r.,
AP Olsztyn 562, Ksi¹¿ka protoko³ów, s. 2848; SKRK radiofonizuje szko³y i wietlice, Trybuna
Ludu, nr 214, 4.VIII.1949; 166 szkó³ i zak³adów owiatowo wychowawczych zradiofonizowano
w woj. olsztyñskim, ¯ycie Olsztyñskie, nr 214, 6 VIII 1949; Plenarne zebranie ZO SKRK,
Trybuna Ludu, nr 206, 30 VII 1949.
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koñca 1949 roku, a na wsiach i w osiedlach mieszkaniowych zostanie zainstalowanych ok. 4000 tych aparatów35.
Wed³ug sprawozdania Komisji Rewizyjnej do 24 lutego 1950 r. zradiofonizowano 330 punktów owiatowo-wychowawczych, tj. szkó³, wietlic, przedszkoli. Oprócz tego rozprowadzono 6 odbiorników bateryjnych dla szkó³ niezelektryfikowanych. Wartoæ radioodbiorników rozdysponowanych na dzieñ
31 grudnia 1949 r. wynios³a 11 181 228 z³, a w styczniu 1950 r. 4 204 400 z³.
Odbiornik Aga C kosztowa³ w 1950 r. 50 000 z³, Pionier bateryjny 25 000, tyle¿
samo Pionier sieciowy. Odbiornik Talizman 15 000 z³, g³onik 36003880 z³36.
Bezp³atnie przydzielono 40 sztuk odbiorników w tym 20 ku uczczeniu
70 lecia urodzin generalissimusa Stalina, 8 jako nagrody podczas festiwalu
muzyki, tañca i pieni radzieckich, 3 jako premie dla aktywistów w Tygodniu
SKRK.
Dzia³ania struktur wojewódzkich wspiera³ ZG SKRK, który 22 lipca 1949 r.
postanowi³ przyznaæ 2000 odbiorników dla ca³ego kraju, zalecaj¹c dystrybucjê przy wspó³pracy z partiami politycznymi, zwi¹zkami zawodowymi, w³adzami administracyjnymi, samorz¹dowymi, szkolnictwem oraz organizacjami
spo³ecznymi i m³odzie¿owymi37. Zarz¹d Wojewódzki w Olsztynie otrzyma³
100 odbiorników z powy¿szej puli38. Trybuna Ludu chwali³a Olsztyn za
osi¹gniête wyniki39. Dar to by³ po³owiczny, wszak ka¿da obdarowana instytucja otrzymywa³a subwencjê w wysokoci 12 000, a pozosta³oæ zobowi¹zywa³a
siê sp³aciæ w 10 miesiêcznych ratach.
Wzbudzeniu zainteresowañ potencjalnych abonentów radiowych mia³y
s³u¿yæ te¿ centralne akcje promocyjne. Na czas od 24 do 30 padziernika
1949 r. og³oszono ogólnokrajowy Tydzieñ Radiofonizacji Kraju powiêcony
popularyzacji radia, z najwiêksz¹ imprez¹ - koncertem w Hali Ludowej we
Wroc³awiu40, pod has³em Ka¿dy obywatel cz³onkiem SKRK41. Olsztyñski
Zarz¹d Okrêgu powo³a³ Komitet Wojewódzki Tygodnia. W województwie
olsztyñskim planowano zwiêkszyæ liczbê cz³onków SKRK do 6 tysiêcy i pozyskaæ milion z³otych, ponadto zamierzano zorganizowaæ 17 zabaw ludowych,
zbiórki uliczne, sprzedawaæ okolicznociowe znaczki, cegie³ki po 20 i 50 z³ na
sumê 3 057 000 z³., rozwiesiæ plakaty agitacyjne, przeprowadziæ pogadanki
w szko³ach, etc42. W efekcie np. w Olsztynie zebrano [...] 27 tys. z³! Politycz35

Wszystkie zelektryfikowane szko³y i wietlice otrzymaj¹ w tym roku radioodbiorniki,
¯ycie Olsztyñskie, nr 198, 21 VII 1949.
36 Protokó³ nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej , op. cit.
37 Dwa tysi¹ce szkó³ otrzyma radioaparaty w dniu 22 lipca, Dziennik Ludowy nr 154,
10 VI 1949.
38 100 aparatów radiowych dla szkól i wietlic, ¯ycie Olsztyñskie, nr 159, 22 VI 1949;
W dniu 22 lipca 100 szkó³ otrzyma aparaty radiowe, Trybuna Ludu, nr 170, 23 VI 1949.
39 SKRK wykona³ 121 proc. planu radiofonizacji, Trybuna Ludu, nr 203, 27 VII 1949.
40 Tydzieñ Radiofonizacji Kraju w dniach od 24 30 b.m., Rzeczpospolita, nr 290, 22 X 1949.
41 Ka¿dy obywatel cz³onkiem SKRK, Trybuna Ludu, nr 264, 26 X 1949.
42 Co nam przyniesie tydzieñ SKRK, ¯ycie Olsztyñskie, nr 282, 13 X 1949; Dochody
z imprez i zbiórek ulicznych na radiofonizacjê wsi, Trybuna Ludu, nr 295, 27 X 1949.
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ny wydwiêk nadali akcji równie¿ ludowcy, wszak prezes SKRK nale¿a³ do
aktywu ZSL. Np. w zwi¹zku z kongresem zjednoczeniowym ruchu ludowego43, PSL-owcy z Arnoldowa w powiecie Mor¹g uchwalili radiofonizacjê wsi
oraz instalacje aparatu telefonicznego44, obok takich zobowi¹zañ, jak np.:
[ch³opi] Postanowili równie¿ zakoñczyæ przedterminowe wykopki i dostawê
buraków cukrowych45, przyjmowano te¿ wiele innych zobowi¹zañ46.
Ostatecznie rok 1949 okaza³ siê pomylny. Wp³acono sk³adki na sumê
493 806 z³, z dobrowolnych op³at wp³ynê³o 16 653 z³. a z imprez w³asnych
1 014 545 z³, czyli dochody wynios³y 1 683 144 z³, za rozchód  1 059 217 z³.
Z zebranej sumy 417 730 z³ przeznaczono na wydatki osobowe (p³ace), 73 987 z³
na wydatki rzeczowe ró¿ne, 37 846 z³ na wyjazdy s³u¿bowe, 195 410 z³ odprowadzono do ZG z tytu³u wpisowego (niedoplata 52 730 z³), a 176 205 z³
z tytu³u sk³adek (niedop³ata 7 374 z³), 3360 z³ na koszty ogólne: premiowanie
w formie g³onika radowego tysiêcznego cz³onka SKRK, 1998 z³ przeznaczono
na wychowanie spo³eczne, 242 441 z³ wynios³y koszty urz¹dzenia imprez.
Nadwy¿ka rachunku wynikowego, po pomniejszeniu niedop³at wynios³a
563 823 z³47. Z szacunków wynika, ¿e sk³adki wp³aci³o ok. 2060 osób, co nale¿y
uznaæ za dobry wynik. Sk³adki z naddatkiem wystarczy³y na pokrycie kosztów
osobowych. Wydaje siê, ¿e powy¿szy efekt to zas³uga raczej biura ni¿ Zarz¹du.
W lutym 1950 r. zarz¹d figurowa³ w sk³adzie: Kazimierz Kotowski
 dyrektor ODPiT  jako prezes, in¿. Stanis³aw Mossakowski  dyrektor
ZEOM jako wiceprezes (s³abo siê udzielaj¹cy, Zbigniew Widliñski jako sekretarz, Aleksander Cywiñski jako kierownik biura, Halina Dunajewska jako
kierownik wydzia³u, Stanis³aw Tejman jako buchalter. Nie obsadzono funkcji
skarbnika48.
Ale Zarz¹d praktycznie nie funkcjonowa³ pod ka¿dym wzglêdem49.
1 lipca 1950 zrezygnowa³ sekretarz Zbigniew Widliñski (rezygnacjê przyj¹³
przez Zarz¹d G³ówny). Wkrótce zrezygnowa³ te¿ Kazimierz Kotowski, ubiegaj¹c siê wczeniej o zgodê ZG.
5 lipca 1950 r., jak wynika z dokumentów, Zarz¹d tworzyli: Kazimierz
Kotowski  prezes, Stanis³aw Mossakowski  wiceprezes, skarbnik  pose³
Edward Szymañski, cz³onkowie  Stanis³aw Hermanowicz i Piotr Krycza³o50.
43

1949.

44

SKRK pomo¿e ch³opom w radiofonizacji wsi olsztyñskiej, Trybuna Ludu, nr 292, 24 X

Dalsze zobowi¹zania ch³opów dla uczczenia zjednoczenia ruchu ludowego, Trybuna
Ludu, nr 296, 28 X 1949.
45 Ibidem.
46 B. £ukaszewicz, Olsztyn 19451985, Olsztyn 1987, s. 116117.
47 Protokó³ nr 1 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej , op. cit., k. 1.
48 Ibidem, k. 4.
49 AP Olsztyn 562 II, t. 12, k. 24. Sprawozdanie z inspekcji Zarz¹du Okrêgowego SKRK
w Olsztynie przeprowadzonej w dniach 910 maja 1952 r. przez g³ównego inspektora Zarz¹du
G³ównego SKRK Stefana Kubecki, w obecnoci kierownika biura Zarz¹du Okrêgowego ob.
Cywiñskiego Aleksandra i Bonawentury Ruteckiego  inspektora okrêgu.
50 AP Olsztyn 562 II, t. 5, k. 8. Protokó³ z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Zarz¹du Okrêgu
SKRK w Olsztynie z dnia 5 VII 1950 r.
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Personel biurowy: Aleksander Cywiñski  kierownik biura, Stanis³aw Tejman  buchalter.
W sytuacji kryzysowej inicjatywê podj¹³ inspektor Zarz¹du G³ównego
Stefan Kubecki w porozumieniu z wojewod¹ M. Moczarem. Po konferencji
z 28 czerwca 1950 r. Zarz¹d zosta³ zreorganizowany. Na stanowisko prezesa Zarz¹du Okrêgu SKRK zosta³ wytypowany ludowiec Józef Dramiñski,
wiceprzewodnicz¹cy WRN, za porednictwem starañ ZG, za zgod¹ Moczara.
W sk³ad ówczesnego Zarz¹du wszed³ równie¿ Stanis³aw Hermanowicz, wizytator okrêgu szkolnego51. Pozosta³e stanowiska nie zosta³y obsadzone.
W protokole spisanym po dwóch latach podano, ¿e Józef Dramiñski obowi¹zki prezesa Zarz¹du przej¹³ 1 lipca 1950 r. W lipcu 1950 r. rozbudowano
kadrowo biuro: z jego kierownikiem, inspektorem, buchalterem (1/2 etatu)
i kierownikiem sekretariatu. (bezp.). Cywiñski otrzyma³ uposa¿enie wraz
z dodatkiem funkcyjnym 10 500 z³, Stanis³aw Tajman (bezp.) jako ksiêgowy
zarabia³ 8400 z³, Maria Dramiñska (ZSL)  5200 z³ i inspektor terenowy
Bonawentura Rutecki (PZPR)  840052. Biuro mieci³o siê w jednym pokoju,
w gmachu PWRN przy ul. Kopernika 48. Ruteckiemu powierzono wizytowanie placówek regionalnych. Pracowników op³aca³ Zarz¹d G³ówny na podstawie warunków okrelonych umow¹ zbiorow¹ dla pracowników instytucji spo³ecznych.
Z pomoc¹ nowemu Zarz¹dowi przysz³a w³adza wojewódzka. 20 lipca 1950 r.
Prezydium WRN  g³ówny organ w³adzy terenowej  na mocy uchwa³y z 20
marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej w³adzy pañstwowej  podjê³o
kolejne dzia³anie mobilizacyjne, wystosowa³o pismo okólne, w którym informowa³o, i¿ przewodnicz¹cym powiatowego Zarz¹du Oddzia³u SKRK zostanie
przewodnicz¹cy PRN, sekretarzem  kierownik wydzia³u owiaty wzglêdnie
jego zastêpca lub dyrektor szko³y, skarbnikiem  naczelnik Obwodowego
Urzêdu Pocztowego.
W ramach czynu 22 lipca 1950 r. przydzielono 150 odbiorników detektorowych, tzw. ko³choników dla Powiatowej Rady Narodowej w Piszu na nagrody dla uczestników kursów dla analfabetów. W czynie pierwszomajowym
przeznaczono bezp³atnie 10 odbiorników Talizman dla wietlic spó³dzielni
produkcyjnych itd.53
Promocji mia³ s³u¿yæ zaplanowany z przesadnym rozmachem drugi Tydzieñ Propagandy Radiofonizacji Kraju SKRK przypadaj¹cy 17 padziernika 1950 r.. Zorganizowano w tym celu konferencjê, w której  poza funkcyjnymi z wojewódzkiego SKRR i urzêdnikami WRN  uczestniczyli czo³owi
przedstawicie KW PZPR, SD, PPRK, WRN, Ligi Kobiet, ZMP, OPiT. Z cel
postawiono uwiadomienie spo³eczeñstwa o roli radia jako czynnika mobili51

Ibidem k. 28. Sprawozdanie z inspekcji przeprowadzonej 27 i 28 X 1950 r.
Ibidem, k.26. Sprawozdanie z inspekcji przeprowadzonej w dniach 910 V 1952 r.
W tym wypadku s¹ to nomina³y obowi¹zuj¹ce w 1950 r.
53 Ibidem, k.28. Sprawozdanie z inspekcji [...] przeprowadzonej [...] 27 i 28 X 1950 r.
52
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zuj¹cego [...] do walki o pokój i wykonanie planu 6-letniego, zradiofonizowanie wszystkich szkó³ zelektryfikowanych, organizowanie m³odzie¿owych
i szkolnych radiowêz³ów, podniesienie liczby cz³onów SKRK. Zaplanowano
koncerty (m.in. Orkiestry Symfonicznej, szko³y muzycznej, zabawy etc.).
Z biurokratycznym rozmachem powo³ano terenowe komitety obchodów, sekcje itp.54
W tym czasie (do 28 padziernika 1950 r.)  wed³ug danych pochodz¹cych z kuratorium owiaty  na terenie województwa w 1950 r. znajdowa³o
siê 1237 szkó³, z czego 917 szkó³ niezelektryfikowanych, sporód nich 200
radiofonizowano odbiornikami bateryjnymi Pionier. 50 szkó³ zelektryfikowanych nie posiada³o jeszcze radia, czyli nie wype³niono zobowi¹zañ z 1949 r.55
Reasumuj¹c, sporód 320 szkó³ zelektryfikowanych 270 szkó³ zradiofonizowano (czyli 84,3%), a sporód wszystkich 1237 szkó³ radioodbiorniki lampowe
i bateryjne posiada³o 470, czyli 32,7%56. Razem w roku 1950 zradiofonizowano 371 placówek owiatowych57.
Do 30 wrzenia 1950 r. obroty wynios³y 39 757 766 z³. Powo³ano 19 oddzia³ów powiatowych, brakuje natomiast danych statystycznych odnonie
liczby kó³ terenowych oraz liczby cz³onków. W tym czasie z tytu³u wpisowego
wp³ynê³o 87 970 z³, z tytu³u sk³adek cz³onkowskich 371 433 z³58, czyli liczba
cz³onków pozostawa³a stabilna w porównaniu z 1948 i 1949 r. ale suma
wpisowego od oko³o 1760 osób pozwala wnioskowaæ, ¿e wród cz³onków
SKRK istnia³a du¿a fluktuacja.
11 lutego 1951 r. zwo³ano Walny Zjazd Delegatów zarz¹dów oddzia³ów
powiatowych SKRK. W obradach, które odby³y siê w siedzibie WRN w Olsztynie uczestniczy³o 50 osób  byli to przede wszystkim pracownicy urzêdów
pocztowych, wydzia³ów owiaty rad narodowych, urzêdnicy prezydiów rad
narodowych, g³ownie funkcyjni i jedna osoba bez funkcji publicznej, jako
kierownik radiowêz³a.
Co ciekawe, poza pochwa³ami, pojawi³o siê wiele g³osów krytycznych,
takich, jak: jakoæ sprzêtu, brak czêci zamiennych, brak elektrycznoci,
opiesza³oæ w rozprowadzaniu radioodbiorników, brak zainteresowania w³adz
w niektórych powiatach, nadmierna sprawozdawczoæ, trudnoci ze strony
wroga klasowego na wsi  w powiecie Ostróda przydzielono g³oniki ale nie
przyjêto ich z powodu wrogoci na wsi, zdarza³o siê ¿e pracowników SKRK
przepêdzono szpadlami. W podsumowaniu dyskusji prezes Dramiñski przypomnia³ i¿ radiofonizacja to zagadnienie natury ogólno pañstwowej, to kwestia podniesienia kultury, owiaty i uwiadomienia spo³ecznego i politycznego
54 AP Olsztyn 562, t. 12, k. 22. Protokó³ z konferencji odbytej 16 IX 1950 r. o g. 10.
w sprawie zorganizowania Wojewódzkiego Komitetu Tygodnia Propagandy Radiofonizacji Kraju.
55 Ibidem, k. 28. Sprawozdanie z inspekcji [...] przeprowadzonej [...] 27 i 28 X 1950 r.
56 Szacunki w³asne.
57 Ibidem k. 28. Sprawozdanie z inspekcji [...] przeprowadzonej [...] 27 i 28 X 1950 r.,
ibidem k. 28.
58 Ibidem, k. 2930.
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najszerszych mas ludnoci miast i wsi. Radio to przede wszystkim instrument kszta³towania w³aciwego marksistowsko-leninowskiego wiatopogl¹du, doskona³y agitator polityczny, ród³o szybkich i autorytatywnych wiadomoci, doskona³y ³¹cznik pomiêdzy W³adz¹ Ludow¹ a ludowymi masami, wreszcie
skuteczny orê¿ w walce z wrog¹ propagand¹ [pisownia oryginalna]59.
W sk³ad siedmioosobowego Zarz¹du weszli: jako prezes Józef Dramiñski,
dyrektor Instytutu Szkolenia Zawodowego, wiceprzewodnicz¹cy WRN  prezes; Stanis³aw Hermanowicz, kierownik Wydzia³u Owiaty Prezydium WRN
 wiceprezes; Aleksander Cywiñski, kierownik biura Okrêgu SKRK  sekretarz; jako cz³onkowie: Zygmunt Sulima (ZSCh), Jakub Ehrlich (U.P-T), Birkowski (?), Lucjan Statkiewicz, dyrektor PPRK  cz³onkowie. Wybrano te¿
Komisjê Rewizyjn¹ oraz przewodnicz¹cych komisji. Na Walny Zjazd Krajowy
wybrano Dramiñskiego, Cywiñskiego, Maksymiliana Machowinê, Wac³awa
Ciesiñskiego. W sprawozdaniu z 1952 r. wymieniony jest Machowina  dyrektor ODPiT od 19 czerwca 1952 r.60 jako skarbnik61.
Z 1951 r. zachowa³y siê wiadomoci z prasy i ustalenia Komisji Rewizyjnej. Kurier Codzienny donosi³, i¿ w 1951 r. Zarz¹d rozprowadzi³ 479 radioodbiorników w placówkach owiatowo-wychowawczych, w tej liczbie zradiofonizowano 175 szkól podstawowych, 87 wietlic gromadzkich, 69 wietlic
zwi¹zków zawodowych, zapewniaj¹c o zradiofonizowaniu wszystkich szkó³
zelektryfikowanych i wszystkich spó³dzielni produkcyjnych. Ubolewano tylko
nad brakiem w³asnego programu lokalnego, zlikwidowanego 1949 r.62
Zbli¿one ustalenia w odniesieniu do placówek owiatowych poczyni³a
inspekcja, przeprowadzona przez Zarz¹d G³ówny. Ró¿nice wynikaj¹ z odmiennej kwalifikacji placówek owiatowych. W 1951 roku zradiofonizowano
262 szko³y i wietlice w oparciu o sieæ energetyczn¹ i 236 bateryjnych, 32
spó³dzielnie radiowêz³ami lokalnymi. Niezale¿nie od radiowêz³ów lokalnych
zradiofonizowano 10 spó³dzielni i tyle¿ aparatami bateryjnymi i detektorami. PPRK wystawi³o okrêgowi rachunki za radiofonizacjê spó³dzielni, tj. za
budowê linii, aparaturê. Rachunki pokryto z premii podatku gruntowego
130 000 z³. i Prezydium WRN 50 00063. Komisja Rewizyjna na terenie woje59 AP Olsztyn 562, t. 1, k. 16. Protokó³ Walnego Zjazdu Delegatów Zarz¹dów Oddzia³ów
powiatowych SKRK, który odby³ siê 11 II 1951 r. o godz. 10 w gmachu Prezydium WRN
w Olsztynie.
60 AP Olsztyn, 562 II, t. 4, k. 4. Protokó³ z zebrania Prezydium Zarz¹du Okrêgu SKRK
w Olsztynie, które odby³o siê 19 VI 1952 r.
61 Ibidem, k. 27. Sprawozdanie z inspekcji [...] przeprowadzonej w dniach 910 V 1952 r.
62 Województwo olsztyñskie radiofonizuje siê w szybkim tempie, Kurier Codzienny, nr 75,
27 III 1952 r.
63 Protokó³ Walnego Zjazdu Delegatów Zarz¹dów Oddzia³ów, ibidem, Sprawozdanie z inspekcji [...] przeprowadzonej w dniach 910 maja 1952 , ibidem, k. 27: Protokó³ Komisji
Rewizyjnej Zarz¹du Okrêgu SKRK w Olsztynie przeprowadzonej 25 I 1953 roku za okres
operacyjny od 1 I 1952 r. do 31 XII 1952 r. przez ob. B¹czka Henryka, Grabowskiego Zbigniewa
i Likasa Stanis³awa, AP Olsztyn 562 II, t. 12, k. 39; Radiofonizacja wsi olsztyñskiej szybko
postêpuje naprzód, Ilustrowany Kurier Codzienny, nr 182, 31 07 1952.
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wództwa odnotowa³a 19 oddzia³ów oraz wspomnia³a o 12 ko³ach radioamatorskich, których dzia³alnoæ nie by³a udokumentowana64.
Najwa¿niejsza konstatacja w bilansie finansowym 1951 r. jest jednak negatywna. W wydatkach preliminowano 1 459 140 z³, a wykonano 734 622,99 z³
(50,3%), w dochodach analogicznie  wydatki 1 459 140 z³, wykonanie
 832 846,72 z³ (57,1%)65. Wniosek: nie wykonano planów, co by³o najciê¿szym przewinieniem w ówczesnej rzeczywistoci. W 1951 r. biuro zarejestrowa³o 699 spraw66. Rutecki wyje¿d¿a³ w teren od 5 do 11 dni w miesi¹cu.
Ró¿norodne niezbilansowane dane dotycz¹ 1952 r. i s¹ one ró¿ne w ró¿nych ród³ach. Najczêciej pojawia³a siê informacja, i¿ zradiofonizowano
37 szkó³ i wietlic, 3 spó³dzielnie produkcyjne, 5 innych spó³dzielni, jeden
orodek szkolenia zawodowego, jedn¹ wietlicê Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Sztuki i Kultury, 9 wietlic Wydzia³u Kultury67, w mieszkaniach
robotniczych zainstalowano 3768 g³oników68. Jedn¹ z najwiêkszych akcji
radiofonizacyjnych przeprowadzon¹ w tym roku by³a radiofonizacja gminy
Orzysz wraz z 4 przyleg³ymi wsiami: Trzebiny, Mikosze, Grzegorze, Ge³dyny,
kosztem 187 315,68 z³, przy wsparciu Zarz¹du G³ównego69. Dla uczczenia
60 rocznicy urodzin Bieruta, przypadaj¹cej w 1952 r. zradiofonizowano
5 PGR-ów, w kolejnych piêciu i dwóch spó³dzielniach rozpoczêto prace, za plan
instalacji g³oników w mieszkaniach wiata pracy wykonano w 122 proc.70
Kurier Codzienny pisa³ wtedy o sukcesach olsztyñskiego SKRK, który wyzwoli³ ofiarnoæ spo³eczn¹ [...] wszystkie szko³y zelektryfikowane zosta³y zaopatrzone w sprzêt radioodbiorczy71. Warto zauwa¿yæ, ¿e ta ostatnia informacja pojawia³a siê w podobnym brzmieniu od 1949 r.
Statutowo Zarz¹d dzia³a³ rachitycznie, natomiast w 1952 r. doæ aktywnie pracowa³o prezydium Zarz¹du, które w 1952 r. zwo³ywano: 24 stycznia,
19 czerwca, 12 lipca, 2 padziernika, 27 padziernika i 23 grudnia72. Ostania
kontrola tego gremium, przeprowadzona przez Komisjê Rewizyjn¹ 25 stycznia
1953 r. za czas od 1 stycznia 1952 r. do 31 grudnia 1952 r. pozytywnie oceni³a
Zarz¹d, który  jej zdaniem  pracowa³ aktywnie, wykona³ plan 186%, przepracowa³ sumê 417 484,49 z³73, co potwierdzaj¹ zachowane materia³y.
64

Ibidem k. 39. Protokó³ Komisji Rewizyjnej [...] przeprowadzonej 25 I 1953 r.
Ibidem, k. 26. Sprawozdanie z inspekcji [...] przeprowadzonej w dniach 910 V 1952 r.
66 Ibidem, k. 25. Sprawozdanie z inspekcji [...] przeprowadzonej w dniach 910 V 1952 r.
67 AP Olsztyn, 562 II, t. 4, k. 14. Protokó³ z zebrania Prezydium Zarz¹du Okrêgu SKRK
w Olsztynie, które odby³o siê w dniu 27 X 1952 r.
68 Radiofonizacja wsi olsztyñskiej szybko postêpuje naprzód, Ilustrowany Kurier codzienny, nr 182, 31 07 1952; Sprawozdanie z inspekcji [...] przeprowadzonej w dniach 910 V 1952 r.,
ibidem, k.26.
69 AP Olsztyn, 562 II, t. 33, k. 1. Sprawozdanie okrêgu SKRK w Olsztynie za ca³y czas
dzia³alnoci, tj od roku 1949 do roku 1952 w³¹cznie.
70 Realizujemy zwyciêsko podjête czyny. Ponad 6 mln z³ oszczêdnoci przynios¹ zobowi¹zania robotników rolnych, , ¯ycie Olsztyñskie, nr 81, IV, 1952.
71 Województwo olsztyñskie radiofonizuje siê w szybkim tempie, Kurier Codzienny, nr 75,
27 III 1952.
72 AP Olsztyn, 562 II.t. 4. Protoko³y z zebrañ [prezydium] Zarz¹du Okrêgu 19511952.
73 Ibidem, k. 17. Protokó³ Komisji Rewizyjnej [...] przeprowadzonej 25 I 1953 r.
65
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W ostatnim, 1952 r. biuro mieci³o siê w lokalu (wypowiedzianym pod
koniec tego roku) Pañstwowej Inspekcji Handlowej przy ulicy Stalina. Pracownikami biura pozostawali: Cywiñski otrzymuj¹cy uposa¿enie wraz z dodatkiem funkcyjnym 1 102,50 z³ jako kierownik biura, Stanis³aw Tejman
(bezp.) jako ksiêgowy na 1/2 etatu zarabia³ 464,62 z³, Maria Dramiñska (ZSL)
743,40 z³ i inspektor terenowy Bonawentura Rutecki (PZPR) 1 039 50 z³.
W 1953 r. rednia p³aca w dziale urz¹dzenia kulturalne wynosi³a 802 z³74.
Razem uposa¿enie miesiêczne pracowników wynosi³o 3 350,02 z³75. Do
9 maja 1952 r. biuro zarejestrowa³o 184 sprawy, a wiêc podobnie jak w 1951
roku76.
Akcja likwidacyjna
Spo³eczna akcja radiofonizacji, zw³aszcza w zakresie zbiórki pieniêdzy
okaza³a siê nieskuteczna, co widaæ na przyk³adzie olsztyñskim. Czynnoci
techniczne zwi¹zane z budow¹ sieci, rozprowadzeniem radioodbiorników
z równ¹ skutecznoci¹ wykona³yby istniej¹ce urzêdy instytucje i przedsiêbiorstwa. Celem usprawnienia organizacji i radiofonizacji kraju, uchwa³¹
nr 676 z dnia 29 wrzenia 1951 roku, z dniem 1 padziernika 1951 r.
 w ramach ministerstwa poczt i telegrafów  utworzono Centralny Zarz¹d
Radiofonizacji Kraju z siedzib¹ w Warszawie. Celem nowej komórki urzêdniczej by³o opracowanie zbiorczych planów radiofonizacji, opracowanie metod
technicznych i wytycznych organizacji pracy w zakresie radiofonizacji, nadzór nad prowadzon¹ radiofonizacj¹77.
W konsekwencji 15 listopada 1952 r. Prezydium Rz¹du podjê³o uchwa³ê
nr 983/52 w sprawie rozwi¹zania SKRK i przyst¹pieniu do likwidacji biur
z dniem 31 grudnia 1952 r. w zwi¹zku z osi¹gniêtym stopniem radiofonizacji
kraju i straceniem wskutek powy¿szego racji bytu78. Saldo gotówkowe pozosta³e po zlikwidowaniu wszelkich zobowi¹zañ przeznaczono na inwestycje
pozalimitowe w dziedzinie radiofonizacji, maj¹tek ruchomy i pomieszczenia
przekazano ministerstwu poczt i telegrafów, a opiekê nad ko³ami radioamatorskimi Komitetowi Przyjació³ ¯o³nierza. Z obiegu wycofano znaczki SKRK.
Z dniem 19 grudnia 1952 r. przewodnicz¹cy Zarz¹du G³ównego Jan D¹b
 Kocio³ w po¿egnalnym licie poinformowa³ o radiofonizacji 92% szkó³ zelektryfikowanych. Pañstwo zaczê³o ³o¿yæ na cele radiofonizacji kraju wzrastaj¹ce z roku na rok rodki finansowe, administracja pañstwowa wykszta³ci³a ju¿
74 Rocznik Statystyczny 1955, tabela 4, Zatrudnienie i p³ace w gospodarce uspo³ecznionej,
Warszawa 1956, s. 199.
75 Sprawozdanie z inspekcji [...] przeprowadzonej w dniach 910 V 1952 r., ibidem, k. 25.
76 Ibidem
77 AAN, Centralny Zarz¹d Radiofonizacji Kraju w Warszawie, sygn.745, wstêp do inwentarza, s. 2.
78 AP Olsztyn 562, t. 33, k. 2. Odpis uchwa³y nr 983/52 Prezydium Rz¹du z 15 XI 1952 r.
w sprawie rozwi¹zania Spo³ecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju.
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silny zasobny w dowiadczenia i okrzep³y organizacyjnie aparat, który dzi
kroczy po linii planowej gospodarki socjalistycznej, eliminuj¹c ze swej dzia³alnoci elementy dorywczoci i ¿ywio³owoci. W tych warunkach, wobec wykonania zadañ podstawowych, dalsze istnienie organizacji spo³ecznej sta³o siê
bezprzedmiotowe79. Ewidentnie rzuca siê w oczy brak w licie podziêkowañ.
W Olsztynie rozwi¹zania stowarzyszenia nie spodziewano siê jeszcze
podczas zebrania Prezydium 27 padziernika z udzia³em: Józefa Dramiñskiego  prezesa Zarz¹du, Aleksandra Cywiñskiego  sekretarza, Jana Wiadernego  w zastêpstwie skarbnika, Lucjana Statkiewicza  cz³onka prezydium,
Bonawentury Ruteckiego  inspektora okrêgowego SKRK80. Poza sprawami
formalnymi, zdecydowano o przekazaniu dodatkowej kwoty na radiofonizacjê
Orzysza, zapowiadaj¹c uroczyste otwarcie radiowêz³a z udzia³em w³adz,
przyznano te¿ nagrody. Zajmowano siê te¿ radiofonizacj¹ Pisza. Na tym posiedzeniu Dramiñski domaga³ siê od Statkiewicza wydania zaleceñ kierownikom radiowêz³ów, aby werbowali nowych cz³onków SKRK i ubolewa³ nad
ma³¹ aktywnoci¹ prezydiów rad narodowych. Cywiñski u¿ala³ siê: wszêdzie
jest brak aktywnoci i zainteresowania sprawami SKRK. Podjêto jeszcze
uchwa³ê, aby uczciæ 35 rocznicê rewolucji padziernikowej poprzez uaktywnienie i zorganizowanie oddzia³ów i zbieranie nowych funduszy. W ramach
normalnego ruchu s³u¿bowego zwolniono Tejmana. Odszed³ te¿ Hermanowicz
odznaczony odznak¹ honorow¹ SKRK, ale na jego miejsce przyszed³ cz³owiek m³odszy i zmotoryzowany81.
Jednak SKRK nie odgrywa³o powa¿niejszej roli na lokalnej scenie politycznej. Konferencja w KW PZPR nie mog³a siê odbyæ, poniewa¿ w okresie
przedwyborczym PZPR by³ zajêty sprawami innymi82. Zaplanowane na
1 grudnia, czyli ju¿ po rozwi¹zaniu SKRK, posiedzenie prezydium z zaplanowanym omówieniem sprawy likwidacji SKRK, nie odby³o siê z powodu braku
quorum83. Kwestiê powy¿sz¹ podjêto na posiedzeniu 23 grudnia 1952 r.84
Zebranie likwidacyjne odby³o siê 5 lutego 1953 r. i z tym dniem nast¹pi³o
ostateczne zakoñczenie dzia³alnoci Zarz¹du Okrêgu SKRK w Olsztynie.
W zebraniu uczestniczyli: J. Dramiñski, A. Cywiñski, Józef Raksimowicz
 nastêpca Hermanowicza., Wiktor Glinko, B. Rutecki. Poza sprawami statutowymi zwi¹zanymi z likwidacj¹ biura zdecydowano o przekazaniu kwoty
67 tys. z³ na konto Zarz¹du G³ównego SKRK oraz przyznano Ruteckiemu
79 AP Olsztyn, 562 II, t. 33, k. 11. List prezesa Zarz¹du G³ównego SKRK do prezesów
zarz¹dów okrêgów SKKR z 26 XI 1952 r.
80 AP Olsztyn, 562 II, t. 33, k. 11. Protokó³ z konferencji Prezydium Zarz¹du Okrêgu
SKRK w Olsztynie w dniu 27 X 1952 r.
81 Ibidem.
82 Ibidem.
83 AP Olsztyn, 562 II, t. 4, k. 18. Protokó³ z zebrania Prezydium Zarz¹du Okrêgu SKRK
w Olsztynie, w dniu 1 XII 1952 r.
84 AP Olsztyn, 562 II, t. 4, k. 149. Protokó³ z zebrania Prezydium Zarz¹du Okrêgu SKRK
w Olsztynie, które odby³o siê w dniu 23 XII 1952 r.
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nagrodê  motocykl (wartoæ 2970 z³), którym odbywa³ podró¿e s³u¿bowe
przyczyniaj¹c siê do wykonania zadañ SKRK85. Dyrektor Centralnego Zarz¹du Radiofonizacji Lucjan Statkiewicz, spadkobierca maj¹tku SKRK, nie
wyrazi³ zgody na przekazanie motocykla. Proces likwidacyjny trwa³ jeszcze
w I kwartale 1953 r.. Zarz¹dy powiatowe, dysponuj¹ce kwotami od jednego
do szeciu tysiêcy z³ rozdysponowa³y je na dokoñczenie prac, premie dla
aktywistów lub zwroty do Zarz¹du Okrêgu.
Efekty akcji radiofonizacyjnej, podsumowanie
Wed³ug koñcowego sprawozdania, olsztyñski SKRK zradiofonizowa³ 559
szkó³ wszystkich typów, 39 przedszkoli i domów dziecka, 690 wietlic (wszystkich organizacji i instytucji), 31 spó³dzielni produkcyjnych, 48 PGR-ów
i 73 ró¿ne punkty owiatowo-wychowawcze, co da³o razem 1440 jednostek86.
W chwili likwidacji w biurze znajdowa³o siê 6548 niewype³nionych legitymacji, trzysta dwanacie broszur agitacyjnych oraz 244 031 nierozprowadzonych
znaczków87. W latach 19491952 przynale¿noæ do SKRK zadeklarowa³o
8258 cz³onków, ale na podstawie sk³adek mo¿na wnioskowaæ, ¿e w rzeczywistoci liczba ta by³a o po³owê mniejsza.
Wielkim niepowodzeniem zakoñczy³a siê akcja sprzeda¿y znaczkówcegie³ek, mimo 40% prowizji dla Zarz¹du Powiatowego i osoby sprzedaj¹cej88.
Tabela 2. Wyniki sprzeda¿y znaczkówcegie³ek
Rodzaj
znaczków
15 gr
30 gr
60 gr
Razem

Pobrano ze Sk³adnicy
Materia³ów Pocztowych
(szt.)
196 800
60 000
165 000

Sprzedano
(szt.)
93 021
801
78 561

Stan
magazynu
(szt.)
103 779
59 199
81 053

Dochód ze
sprzeda¿y
(z³)
13 953,15
24 030,00
29 136,60
67 119,75

ród³o; Opracowanie w³asne na podstawie Rozliczania znaczków SKRK po 15, 30 i 60 gr.
Za czas od 1949 r. do koñca dzia³alnoci Okrêgu SKRK w Olsztynie, to jest do 31 XII 1952 r.,
AP Olsztyn, 562 II, t. 33, k. 33.
85 AP Olsztyn, 562 II, t. 33, k. 26. Protokó³ z zebrania likwidacyjnego Prezydium ZO
SKRK w Olsztynie w dniu 5 II 1953 r.
86 Ibidem, k. 1. Sprawozdanie okrêgu SKRK w Olsztynie za ca³y czas dzia³alnoci...,
op. cit.
87 AP Olsztyn, 562 II, t. 33, k. 23. Protokó³ spisany w biurze Zarz¹du Okrêgu SKRK
w dniu 25 I 1953 r. w sprawie przekazania na makulaturê broszur pt. Informator SKRK;
AP Olsztyn, 562 II, t. 33, k. 24. Protokó³ spisany w biurze Zarz¹du Okrêgu SKRK w dniu 25 I
1953 r. w sprawie oddania na makulaturê niewype³nionych blankietów legitymacji cz³onkowskich SKRK; AP Olsztyn, 562 II, t. 33, k. 25. Protokó³ spisany w biurze Zarz¹du Okrêgu SKRK
w dniu 5 II 1953 r. w sprawie przekazania na makulaturê znaczków /nalepek/ SKRK po 15, 30
i 60 gr.
88 AP Olsztyn, 562 II.t. 33, k. 31. Rozliczenie znaczków SKRK po 60 gr, rozprowadzonych
miêdzy oddzia³y SKRK.
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SKRK by³ gremium spo³ecznym ale swoj¹ dzia³alnoæ opiera³o na instytucjach pañstwowych. Praktycznie sojusznikami SKRK by³a przede wszystkim Poczta Polska, rozprowadzaj¹ca znaczki, ludnoæ miejscowa uczestnicz¹ca w fizycznej budowie sieci (chocia¿by rozstawianie s³upów podtrzymuj¹cych
sieæ), w³adze  zw³aszcza wydzia³y owiaty, radioamatorzy. Sk³adki zbierali
pocztowcy przy okazji pobierania op³at abonamentowych lub rejestracji nowych odbiorników. Warto zauwa¿yæ, ¿e zarówno w Olsztynie, jak i sto³ecznym SKRK nie kierowali liderzy PZPR.
Natomiast Dramiñski jako wiceprzewodnicz¹cy WRN i prezes SKRK postêpowa³ niczym zwierzchnik ró¿nych instytucji pañstwowych w województwie. Za przyk³ad niech pos³u¿y jego wyst¹pienie podczas posiedzenia Prezydium z czerwca 1952, kiedy poleca³ aby: 1) Hermanowicz spowodowa³
w Górowie i Nidzicy zmianê stosunku owiaty do SKRK; 2) ob.Machowina
spowodowa³ zainteresowanie znaczkami przez naczelnika UPT w Nidzicy;
3) Prezydium WRN wystosowa³o pismo do PRN celem aktywizacji prezesów
SKRK [...]89.
W okresie istnienia SKRK Zarz¹d G³ówny kilkakrotnie wizytowa³ województwo olsztyñskie. Kontrole prowadzone w biurze w zasadzie wypad³y
dobrze pod wzglêdem dzia³añ formalnych, poza drobnymi uchybieniami. 27
i 28 padziernika 1950 r. inspekcjê przeprowadzi³ g³ówny inspektor Zarz¹du
G³ównego SKRK Stefan Kubecki90. Kolejna inspekcja odby³a siê 910 maja
1952 r.91 Inspektor stwierdzi³ brak bie¿¹cej ksiêgowoci, brak akceptacji dowodów przez upowa¿nionego cz³onka zarz¹du od kwietnia 1952 r. Stan kasy,
maj¹tku by³ zgodny z zapisami i dokumentami.. W obu wypadkach nadu¿yæ
nie stwierdzono.
SKRK to jedna z form dzia³ania w³adzy ludowej, która docenia³a rolê
mediów w pozyskiwaniu poparcia spo³ecznego, co mia³o szczególne znaczenie
w sytuacji braku pe³nej legitymizacji. Radiofonizacja w województwie olsztyñskim rozwija³a siê w tempie podobnym do krajowego.
Efemeryczne istnienie SKRK wpisuje siê w wizerunek stalinowskiej Polski: frazeologia agitacyjna typowa dla omawianej epoki, powo³ywanie i odwo³ywanie cz³onów w³adz statutowych stowarzyszenia spo³ecznego przez w³adze
polityczne, czyny dla uczczenia Stalina, Bieruta, Rokossowskiego, priorytet
dla PGR-ów, spó³dzielni produkcyjnych, organizowanie g³onych akcji spo³ecznych, finansowanie dzia³añ gospodarczych poprzez wymuszane zbiórki
i akcje spo³eczne.
Akcja likwidacji SKRK paradoksalne zbieg³a siê z rozpoczêciem pracy
przez Ekspozyturê Programow¹ Polskiego Radia w Olsztynie, która 2 pa89 AP Olsztyn, 562 II, t. 4, k. 4. Protokó³ z zebrania Prezydium Zarz¹du Okrêgu SKRK
w Olsztynie, które odby³o siê w dniu 19 VI 1952 r.
90 Ibidem , k. 28. Sprawozdanie z inspekcji [...] przeprowadzonej [...] 27 i 28 X 1950 r.
91 Ibidem, k. 27. Sprawozdanie z inspekcji [...] przeprowadzonej w dniach 910 V 1952 r.
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dziernika 1952 r. nada³a pierwsz¹ piêtnastominutow¹ audycjê92. Wczeniej,
15 lutego 1952 r. mieszkañcy Olsztyna i miejscowoci znajduj¹cych siê
w zasiêgu olsztyñskiego radiowêz³a us³yszeli g³os z spo³ecznego radiowêz³a
nadawany przez g³oniki; radiowêze³ wyemitowa³ w sumie ponad 500 audycji93.
SUMMARY
The article discusses the operations of the Social Committee for National Radio
Broadcasting in the Olsztyn region based on source materials from the State Archives in Olsztyn and articles in local press. Despite the socialist authorities plans to
involve the local community in the process of building the national radio network,
premiums and other benefits were illegally claimed by post office workers, civil
servants, teachers and political authorities. The campaign did not bring the expected
results, and the Committee was dissolved four years after its creation. The article
cites interesting source materials to discuss political and social phenomena in Poland during the Stalin era.

92 Polskie radio rozpocznie nadawanie audycji dla województwa olsztyñskiego, G³os Olsztyñski, nr 228, 23 09 1952 (w zapowiedzi figuruje data 1 X); Halo, halo  tu mówi Olsztyn.
Na razie powstaje silny radiowêze³, nied³ugo za w³asna stacja radiowa, Zycie Olsztyñskie,
nr 227, 2122 09 1952; W. Ogrodziñski, Olsztyñskie radio, w: Olsztyn 19452005. Olsztyn,
kultura i nauka, praca zbiorowa pod redakcj¹ S. Achremczyka i W. Ogrodziñskiego, Olsztyn
2006, s. 632.
93 Mówi radiowêze³ spo³eczny Olsztyn, piêæset audycji. ¯ycie Olsztyñskie, nr 251,
1020 X 1952.
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O po¿ytkach i szkodach p³yn¹cych z pisania i czytania opowieci
biograficznych lub opowieci dokumentarnych. Garæ refleksji
przy lekturze ksi¹¿ki Gizeli Chmielewskiej Cierñ kresowy. Opowieæ
o Edwardzie Woyni³³owiczK i jego rodzinie. £omianki [2010 ?], ss. 369,
indeksy, fotografie, kalendarium, bibliografia, wk³adki z tablicami
genealogicznymi
Gdy po raz kolejny wraca³em do wertowania przeczytanej kilkakrotnie
ksi¹¿ki Gizeli Chmielewskiej o Edwardzie Woyni³³owiczu i gdy przegl¹da³em
kilkanacie stron uwag i notatek powsta³ych podczas czytania, wypad³a
z nich kartka ze zdaniem, które specjalnie du¿ymi literami zapisa³em
w trakcie lektury: Edward Woyni³³owicz zas³uguje na ksi¹¿kê  w³anie
tak¹ jak¹ napisa³a Gizela Chmielewska. Niech to zdanie bêdzie punktem
wyjcia dalszych rozwa¿añ i jednoczenie leitmotivem ca³ego niniejszego artyku³u. Ksi¹¿ka G. Chmielewskiej jest bowiem piêknym opisem ¿ycia wybitnego polskiego ziemianina z Miñszczyzny, jest prac¹ nasycon¹ mi³oci¹ do
ziemiañstwa kresowego, szacunkiem dla jego dokonañ i wspó³czuciem dla
tragicznych losów, których tytu³owy bohater jest jak¿e wymownym przyk³adem. Takie spojrzenie na ziemiañstwo kresowe, precyzyjniej ziemiañstwo z
Ziem Zabranych, bardzo ³¹czy mnie z Autork¹ ale jednoczenie niezmiernie
utrudnia naukowe ocenienie jej ksi¹¿ki. Dodatkowo, postaæ Edwarda Woyni³³owicza jest obecna w moich badaniach naukowych od ponad 30 lat, a jego
dzia³alnoæ w Miñskim Towarzystwie Rolniczym by³a dla mnie inspiracj¹ do
napisania pierwszej mojej ksi¹¿ki, niestety niewykorzystanej przez Autorkê,
powiêconej dzia³alnoci spo³eczno gospodarczej ziemian z pó³nocno-wschodnich Ziem Zabranych1. W ksi¹¿ce tej Miñskiemu Towarzystwu Rolniczemu
i Edwardowi Woyni³³owiczowi powiêci³em 85 stron tekstu w odrêbnym rozdziale. To ja w 1979 roku odnalaz³em ca³kowicie zaniedbany grób Edwarda
Woyni³³owicza na Cmentarzu Starofarnym w Bydgoszczy, który wspólnie
z koleg¹ Antonim Kakarek¹, dzi kustoszem Zbiorów Specjalnych w Bibliotece Uniwersytetu Gdañskiego, oczycilimy ze zwa³ów ga³êzi i lici oraz wy1 R. Jurkowski, Ziemiañstwo polskie Kresów Pó³nocno-Wschodnich 18641904. Dzia³alnoæ spo³eczno-gospodarcza, Warszawa 2001.
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karczowalimy drzewa które uszkadza³y p³yty okalaj¹ce grób Pana na Sawiczach. To dziêki mojemu filmowi wideo ks. W³adys³aw Zawalniuk proboszcz
z Kocio³a w. Symeona i Heleny w Miñsku, po raz pierwszy zobaczy³ jak
wygl¹da grób fundatora kocio³a którego jest kustoszem i kap³anem. Du¿o
mo¿na jeszcze pisaæ o moich emocjonalnych zwi¹zkach z osob¹ Edwarda
Woyni³³owicza  mylê, ¿e pewn¹ form¹ ich podsumowania bêdzie obecnie
przygotowywane przez mnie pe³ne, naukowe wydanie drukiem obydwu czêci wspomnieñ tego wybitnego ziemianina.
To wszystko sk³ania mnie do dwojakiego spojrzenia na ksi¹¿kê Gizeli
Chmielewskiej. Oceniê j¹ zatem najpierw jako czytelnik zainteresowany biografistyk¹ kresow¹, kochaj¹cy kresy i patrz¹cy na nie przez pryzmat wielu
piêknych i barwnych wspomnieñ i pamiêtników. Nastêpnie jako historyk
przeanalizujê jej treæ pod wzglêdem jakoci ustaleñ faktograficznych, wiarygodnoci analiz opartych na prezentowanych faktach i oceniê formê przekazu
historycznego.
I. Opowieæ o Edwardzie Woyni³³owiczu i jego rodzinie
 okiem czytelnika, który mo¿e ale nie musi byæ historykiem
Ksi¹¿ka posiada ³adny, chwytaj¹cy za serce tytu³. Edward Woyni³³owicz
jest cierniem z Kresów, a opowieæ o nim przypomina o bólu jaki zadano
Rzeczypospolitej od³¹czaj¹c od niej Miñszczyznê i inne ziemie pozostawione
poza granic¹ rysk¹ i wyrzekaj¹c siê dziedzictwa Jagiellonów. Wraz z tym
dziedzictwem zostawiono na bolszewick¹ zatratê tak¿e i tych, którzy tego
dziedzictwa bronili i je kultywowali.
Autorka pisze o Edwardzie Woyni³³owiczu z ogromn¹ ¿yczliwoci¹, sympati¹ i ciep³em którym emanuje ka¿da strona tej ksi¹¿ki. Jestem g³êboko
przekonany, ¿e inaczej nie mo¿na napisaæ o postaci i dzia³alnoci tego wybitnego ziemianina. Sam kiedy zada³em sobie pytanie, czy rzeczywicie by³ on
cz³owiekiem tak uczciwym, honorowym i ofiarnym jak pisali o nim inni i jaki
wy³ania siê ze jego wspomnieñ. Usilnie próbowa³em znaleæ jak¹ nieuczciwoæ, k³amstwo czy inn¹ s³aboæ, przecie¿ ca³kiem ludzk¹. Znalaz³em tylko
jeden przyk³ad, gdy celowo wprowadzi³ w b³¹d rozmawiaj¹cego z nim dziennikarza2, ale przecie¿ to zgodne z zasad¹, ¿e wyj¹tek potwierdza regu³ê
I tak w³anie Gizela Chmielewska widzi postaæ Edwarda Woyni³³owicza. Mylê, ¿e odegra³o to niebagateln¹ rolê w jej decyzji o pracy nad ksi¹¿k¹
i wczeniejszych staraniach przypominaj¹cych postaæ wieloletniego wiceprezesa i prezesa Miñskiego Towarzystwa Rolniczego. To dziêki jej publikacjom
i przepiêknej wystawie fotograficznej mieszkañcy Bydgoszczy, mieli okazjê
poznaæ losy i dzia³alnoæ Edwarda Woyni³³owicza. Co wiêcej, wystawa bydgoska zawita³a tak¿e do Miñska, gdzie prezentowano j¹ w Kociele pod wezwa2

Por. idem, Sukcesy i pora¿ki. Ziemiañstwo polskie Ziem Zabranych w wyborach do Dumy
Pañstwowej i Rady Pañstwa 19061913, Olsztyn 2009, s. 378.
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niem w. Symeona i Heleny, czyli w kociele wybudowanym przez Edwarda
i Olimpiê Woyni³³owiczów. Zainteresowanie osob¹ Pana Edwarda, rozci¹gnê³a na ca³¹ jego rodzinê, co zaowocowa³o poznaniem niezwykle cennych listów
zachowanych w zbiorach rodzinnych (zw³aszcza do Marii Krasickiej), które
do czasu ukazania siê tej ksi¹¿ki by³y nieznane historykom. To samo mo¿na
powiedzieæ o wielu fotografiach E. Woyni³³owicza i jego najbli¿szych, które
Gizela Chmielewska po raz pierwszy wprowadzi³a do obiegu naukowego maj¹c na celu jak najpe³niejsze przybli¿enie dziejów tej ga³êzi rodu Woyni³³owiczów i przede wszystkim jego najwybitniejszego przedstawiciela.
S³u¿y temu nie tylko opis ale i wspomniana ju¿ ikonografia, tablice
genealogiczne, kalendarium, bibliografia i ogólna ocena materia³ów o E. Woyni³³owiczu dokonana w rozdziale XVIII. Wszystko to wzbogaca opis, czyni¹c
z ksi¹¿ki Cierñ kresowy, pozycjê wart¹ kupienia i przeczytania.
II. Opowieæ o Edwardzie Woyni³³owiczu i jego rodzinie
 okiem historyka
1. Tytu³
Dla kogo Edward Woyni³³owicz jest cierniem kresowym? Przecie¿ nie
dla podobnych jemu wygnañców z ojczystego kraju. Cierñ k³uje, zadaje ból,
przypomina o bólu  bohater ksi¹¿ki nie musia³ o swoim nieszczêciu przypominaæ ludziom którzy go znali. Jednak czy opis w ksi¹¿ce rzeczywicie pokazuje takiego E. Woyni³³owicza, który swoj¹ osob¹ i dzia³alnoci¹ przypomina
rz¹dz¹cym Rzeczypospolit¹ jaki ból zadali jej Majestatowi oddaj¹c bolszewikom, nawet wtedy gdy nie chcieli, ziemie nale¿¹ce do niej w roku 1772? Czy
postaæ E. Woyni³³owicza pokazana w ksi¹¿ce jest wyrzutem dla spo³eczeñstwa i narodu, który, jak pisze E. Woyni³³owicz we Wspomnieniach  odrzuci³ dziedzictwo Jagiellonów? Z ksi¹¿ki nie dowiemy siê jak ten cierñ
kresowy jest widziany i oceniany przez tych, dla których mia³ byæ cierniem,
czyli przypomnieniem hañby jak¹ by³o dla E. Woyni³³owicza wyrzeczenie siê
znacznej czêci ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Nie wiemy zatem
czy dla Polaków mieszkaj¹cych poza Kresami by³ on rzeczywicie cierniem,
który swoim uk³uciem nie dawa³ zapomnieæ o krzywdzie i niesprawiedliwoci
wyrz¹dzonej Kresom dawnej Rzeczypospolitej. A mo¿e Autorce chodzi³o
o dzisiejszego mieszkañca Polski, któremu ksi¹¿ka o takim tytule mia³a,
poprzez losy E. Woyni³³owicza, przypominaæ o Kresach Wschodnich utraconych po traktacie ryskim i po II wojnie wiatowej?
2. Czym jest ta ksi¹¿ka?
W tytule tego artyku³u zamieci³em w cudzys³owie dwa okrelenia, którymi mo¿na próbowaæ, ale tylko próbowaæ scharakteryzowaæ ksi¹¿kê powiêcon¹ Edwardowi Woyni³³owiczowi. Umieszczone w podtytule ksi¹¿ki s³owo
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opowieæ zdaje siê sugerowaæ, ¿e mamy do czynienia z gatunkiem literackim, którego zwi¹zek z opracowaniem naukowym jest bardzo luny, choæ
jednoczenie dowiadujemy siê, ¿e jest to opowieæ nie o osobie czy rodzinie
wyimaginowanej przez fantazjê Autorki, lecz o historycznym rodzie, jego
cz³onkach i ich losach. To ca³kowicie zmienia istotê tej opowieci, gdy¿
Autorka opowiada o historycznych postaciach, o ich ¿yciu oraz o faktach
i wydarzeniach realnie zaistnia³ych w okrelonym czasie i przestrzeni. Nie
pozostawia to Autorce, chyba poza stylem i barwnoci¹ opisu, niemal ¿adnej
mo¿liwoci literackiego kreowania swojej opowieci, a to oznacza, ¿e prezentowana ksi¹¿ka ma z opowieci¹ tylko tyle wspólnego, ¿e jest narracj¹
przedstawiaj¹c¹ nastêpuj¹ce po sobie fakty i zdarzenia. wiadomoæ ograniczeñ w ³¹czeniu fikcji literackiej z autentycznymi osobami i wydarzeniami
sk³oni³a Micha³a Kryspina Pawlikowskiego do zast¹pienia w³asnego rodowego nazwiska fikcyjnym3, przez to dzisiaj krytycy nazywaj¹ jego autobiografiê
beletryzowan¹ biografi¹4. Gizela Chmielewska tego nie czyni, podaj¹c
w dalszym ci¹gu podtytu³u nazwisko Edwarda Woyni³³owicza.
Mamy tu zatem do czynienia raczej z opowieci¹ dokumentarn¹ (nie
powieci¹ dokumentarn¹  jak mówiono te¿ o wymienionych wy¿ej ksi¹¿kach M. K. Pawlikowskiego) gdy¿ zawiera cytaty, oryginaln¹ ikonografiê
i aparat naukowy w postaci przypisów, bibliografii, indeksów, kalendarium
i wk³adki z tablicami genealogicznymi. Te elementy, tak typowe dla prac
naukowych wystarczaj¹ aby do nich zaliczyæ Opowieæ o Edwardzie Woyni³³owiczu i jego rodzinie. Ale jednoczenie w ksi¹¿ce pojawiaj¹ siê zapisy i formy
typowe dla warsztatu dziennikarskiego, bardziej pasuj¹ce do felietonu czy
gawêdy historycznej ni¿ do publikacji naukowej. Chodzi mi np. o czêsto
stosowane przez Autorkê cofniêcia lub wyprzedzenia chronologiczne, w opisie
zaznaczane s³owami: Ale na razie ci¹gle jeszcze mamy 1847 rok  (s. 12,
13, 15); Ale to zdarzy siê o wiele póniej. Na razie mamy dopiero po³owê XIX
wieku (s. 19); Ale na razie na to jeszcze siê nie zanosi. Jest przecie¿ dopiero
1861 rok  (s. 23); Na razie jednak do tych tragicznych wypadków jeszcze
bardzo daleko, mamy przecie¿ dopiero 1865 rok  (s. 25); Ale to stanie siê
wiele lat póniej. Na razie ci¹gle mamy XIX wiek  Edward jest pilnym
uczniem (s. 29). To samo w podobnej formie na stronach: 30, 31, 32, 33, 41,
42, 47, 48, 57, 59, 61, 63 i wielu innych). Na pewno wywo³uje to wiêksze
zainteresowanie czytelnika i opowieæ czyni bardziej atrakcyjn¹, ale niewiele ma wspólnego z konsekwencj¹ opisu chronologicznego, zw³aszcza, ¿e
w kilku miejscach Autorka wyranie gubi siê w chronologii wydarzeñ, o czym
ni¿ej. Tak samo niewiele wspólnego z analiz¹ historyczn¹, bardziej z felietonem historycznym, maj¹ supozycje Autorki nie oparte na materiale ród³o3 W jego najlepszej powieci wystêpuje on jako Tadeusz Irteñski (Dzieciñstwo i m³odoæ
Tadeusza Irteñskiego, £omianki 2010).
4 Por. Pos³owie Macieja Urbanowskiego do ksi¹¿ki Dzieciñstwo i m³odoæ , s. 427438;
oraz tego samego autora Pos³owie do dalszego ci¹gu losów Tadeusza Irteñskiego w ksi¹¿ce
Wojna i sezon, £omianki 2011, s. 403409.
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wym, czêsto nawet nie oparte na ¿adnej podstawie, jak np. informacja
o matce chrzestnej E. Woyni³³owicza, któr¹ Autorka porównuje do Leona
Osztorpa, ojca chrzestnego, uznaj¹c, ¿e wybór L. Osztorpa nie by³ najlepszym, jeli chodzi o wzór osobowy dla chrzeniaka. Przytaczaj¹c dwie opinie
o L. Osztorpie, jednoczenie pisze: A mo¿e bardziej znacz¹cy i pomylny
w tym wypadku okaza³ siê wybór matki chrzestnej (s. 16) Wprawdzie zdanie
ma charakter zdania pytaj¹cego, choæ bez znaku zapytania, ale jednoczenie
koñcz¹cy je przypis nr 10 informuje czytelnika, ¿e Autorka wcale nie wie kim
by³a matka chrzestna, zw³aszcza, ¿e i sam E. Woyni³³owicz nie poda³ we
Wspomnieniach jej nazwiska. Sk¹d zatem domniemanie, ¿e matka chrzestna E. Woyni³³owicza mog³a mieæ inne cechy osobowe ni¿ marsza³ek Leon
Osztorp? Do podobnych przypuszczeñ nieposiadaj¹cych odzwierciedlenia
w materiale ród³owym czy w opracowaniach historycznych wrócê w dalszej
czêci artyku³u.
Recenzowana ksi¹¿ka posiada wiêc cechy typowej monografii (w tym
wypadku biografii) historycznej, jak i elementy, które w tego typu ksi¹¿ce
naukowej wystêpowaæ nie powinny. Na szczêcie tych ostatnich jest zdecydowanie mniej i dlatego okrelê tê ksi¹¿kê jako biografiê historyczn¹ nie napisan¹ przez historyka.
Konstatacja powy¿sza niewiele jednak zmienia w ocenie ksi¹¿ki dokonanej przez historyka. Ksi¹¿ki pisane s¹ bowiem nie dla ich autorów lecz dla
czytelników. Naukowe ksi¹¿ki historyczne maj¹ tak¿e dostarczaæ wiedzy,
st¹d na ich autorach spoczywa tak ogromna odpowiedzialnoæ w przekazywaniu rzetelnych informacji i analiz opartych na ród³ach. Nigdy bowiem nie
wiemy czy za lat kilka kto nie napisze artyku³u, lub jaki student pracy
dyplomowej, opieraj¹c siê na ksi¹¿ce, w której wystêpuj¹ b³êdy faktograficzne, i nie powtórzy ich za Autork¹. Wymieniê zatem te, które uda³o mi siê
zauwa¿yæ podczas lektury, mam nadziejê, ¿e zostan¹ usuniête w kolejnym,
poprawionym, wydaniu.
3. Zauwa¿one wa¿niejsze b³êdy faktograficzne5
A) Edward Woyni³³owicz nigdy nie by³ pos³em do Dumy Pañstwowej.
W dniu 12 (25) IV 1906 r. zosta³ wybrany6, przez uprawnionych do wyboru
w³acicieli ziemskich z guberni miñskiej, pos³em miñskim do Rady Pañstwa
i by³ nim do koñca IV sesji Rady Pañstwa czyli do 12 (25) VI 1909 r.7 Autorka
5

W celu unikniêcia nadmiernego rozbudowania niniejszego artyku³u bêdê podawa³
w wyjanieniach tylko najwa¿niejsze pozycje ród³owe i literaturê naukow¹ odnosz¹c¹ siê do
konkretnego zagadnienia.
6 O zasadach ordynacji wyborczej do Rady Pañstwa i samych wyborach piszê w ksi¹¿ce
Sukcesy i pora¿ki , s. 6974, 339. Ksi¹¿ka ta ukaza³a siê pod koniec 2009 r. wiêc jest mo¿liwe, ¿e
Autorka nie zna³a jej podczas pisania pracy Cierñ kresowy Nie mo¿na tego zweryfikowaæ, gdy¿
wydawnictwo LTW, w ¿adnym miejscu ksi¹¿ki nie informuje czytelnika o roku jej wydania.
7 Ibidem, s. 350352.
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wie, ¿e parlament rosyjski w latach 19061917 sk³ada³ siê z dwóch izb: Dumy
Pañstwowej (pisze o tym na s. 113, przyp. 1) i Rady Pañstwa (o tym, ¿e
E. Woyni³³owicza wybrano do Rady Pañstwa pisze na s. 114), ale jednoczenie w ksi¹¿ce znajdujemy nastêpuj¹ce zapisy: ugodowiec w Dumie (s. 8);
W artyku³ach dotycz¹cych dzia³alnoci Dumy czêsto odnajdowa³ swoje nazwisko (s. 121); jesieni¹ 1908 roku Woyni³³owicz zakoñczy³ dzia³alnoæ
w rosyjskiej Dumie. A potem latem 1909 roku wycofa³ siê z kandydowania do
Rady Pañstwa8 (s. 122); z okresu dzia³alnoci Woyni³³owicza w Dumie
i Radzie Pañstwa (s. 182); Mia³ przecie¿ za sob¹ kilka lat pracy w rosyjskiej
Dumie (s. 206); Obu panów [chodzi o Karola Niezabytowskiego  R.J.] ³¹cz¹
nie tylko wspomnienia zwi¹zane z dzia³alnoci¹ w Miñskim Towarzystwie
Rolniczym i w rosyjskiej Dumie (s. 232)9; obaj panowie [Hipolit KorwinMilewski i Edward Woyni³³owicz] spotykali siê g³ównie na gruncie petersburskim, w czasie dzia³alnoci w rosyjskiej Dumie (s. 311).
B) Edward Woyni³³owicz nie by³ prezesem Ko³a Polskiego w Radzie Pañstwa. Wbrew temu co jest napisane na nagrobku E. Woyni³³owicza w Bydgoszczy (Prezes Ko³a Polskiego w Radzie Pañstwa w Petersburgu)10 i na
tablicy znajduj¹cej siê w farze niewieskiej (Prezes Ko³a Polskiego Rady
Pañstwa w Petersburgu)11 i nawet wbrew temu co sam napisa³ w testamencie (s. 299) by³ prezesem Zwi¹zku Kó³ Królestwa Polskiego i Krajów Litwy
i Rusi w Radzie Pañstwa12. Jak podawa³ we Wspomnieniach by³ nawet
podwójnym prezesem: na prezesa pos³ów z Królestwa wybrany zosta³ Józef
Ostrowski, a na prezesa pos³ów z Litwy i Rusi Edward Woyni³³owicz. Nastêpnie jednog³onie na wspólnego prezesa obu kó³ Edward Woyni³³owicz13.
8 Co sugeruje, ¿e najpierw dzia³a³ w Dumie do 1908, co jest b³êdem. Drugim b³êdem jest
okrelenie czasu rezygnacji E. Woyni³³owicza z kandydowania do Rady Pañstwa w wyborach
w 1909 r. Oficjalnie E. Woyni³³owicz zrzek³ siê kandydowania na zebraniu przedwyborczym
w dniu 9 (22) IX 1909 r. (Ibidem, s. 387-391). Opis dramatycznych dla E. Woyni³³owicza
wyborów miñskich do Rady Pañstwa w 1909 r. zamieci³em w artykule: Ugoda czy próba
porozumienia? Polacy i Rosjanie z guberni miñskiej i kijowskiej w wyborach do Rady Pañstwa
w 1909 roku, [w:] Kompromis czy konfrontacja? Studia z dziejów parlamentaryzmu rosyjskiego
pocz¹tku XX wieku. Pod redakcj¹ naukow¹ Dariusza Tarasiuka, Krzysztofa Latawca, Mariusza
Korzeniowskiego, Lublin 2009, s. 65-82.
9 W tym cytacie jest i drugi b³¹d  Karol Niezabytowski tak¿e nigdy nie by³ pos³em do
Dumy Pañstwowej. By³ pos³em miñskim do Rady Pañstwa w latach 19111913. Zosta³ nim 3 (16)
I 1911 r. po rezygnacji Romana Skirmunta, z tego stanowiska. (Sukcesy i pora¿ki ., s. 413, 481).
10 Por. fotografiê w recenzowanej ksi¹¿ce (G. Chmielewska, Cierñ kresowy , po s. 288)
przedstawiaj¹c¹ Jadwigê Kostrowick¹ przy grobie brata Edwarda Woyni³³owicza na cmentarzu
Starofarnym  Bydgoszcz 1929.
11 G. Chmielewska, op. cit., s. 315.
12 Pisze o tym szczegó³owo Agnieszka Kidziñska w artykule zawieraj¹cym publikacjê
nieznanych dot¹d dokumentów Zwi¹zku Kó³: A. Kidziñska, Wewnêtrzne regulaminy Zwi¹zku
Kó³ Polskich w rosyjskiej Radzie Pañstwa z lat 19061907 i 1909, Echa Przesz³oci, t. XI,
2010, s. 287309.
13 E. Woyni³³owicz, Wspomnienia 18471928. Czêæ pierwsza. Wyda³, wstêpem i przypisami
opatrzy³ Janusz Iwaszkiewicz, Wilno 1931, s. 122.

Polemiki, recenzje i omówienia

383

A zatem b³êdne s¹ zdania w ksi¹¿ce: pos³owie z Królestwa, Litwy oraz Rusi
jednog³onie wybrali go prezesem Ko³a Polskiego Rady Pañstwa (s. 116)
prezes Ko³a Polskiego w Radzie Pañstwa w Rosji (s. 305).
C) Kwestia kalendarza gregoriañskiego. W Rosji wprowadzono go dekretem Rady Komisarzy Ludowych w dniu 31 I 1918 r., wówczas kolejny dniem
po 31 I by³ dzieñ 14 II 1918r. Nie jest zatem prawdziwe stwierdzenie Autorki
(s. 86, przypis 26), ¿e zacz¹³ obowi¹zywaæ na ziemiach zaboru rosyjskiego na
pocz¹tku XX wieku. W dodatku okrelenie zabór rosyjski w tym kontekcie wprowadza w b³¹d czytelnika albowiem na zabór rosyjski sk³ada³y siê
tzw. Ziemie Zabrane, czyli obszary dawnej Rzeczypospolitej w³¹czone do Cesarstwa i Królestwo Polskie, które te¿ by³o zaborem rosyjskim, ale ró¿ni³o siê od
Ziem Zabranych sytuacj¹ prawno-polityczn¹ (nawet po powstaniu styczniowym).
Na obszarze Ziem Zabranych, a wiêc tak¿e w guberni miñskiej kalendarz juliañski obowi¹zywa³ od 1799 r. (w Kurlandii od 1796 r.) a¿ do wspomnianego wczeniej dekretu Sownarkomu i tak by³o we wszelkiej dokumentacji urzêdowej.
Przy u¿ywaniu podwójnej datacji: od 1 II 1900 roku  do daty w kalendarzu
juliañskim dodawano 13 dni, wczeniej, w okresie od 1800 1899 r.  12 dni.
D. Edward Woyni³³owicz nie by³ sêdzi¹ pokoju, a honorowym sêdzi¹
pokoju. Dopiero w 1872 roku w guberniach bia³oruskich wprowadzono s¹dy
pokoju (w Rosji w³aciwej istnia³y od 1864 r.). Poniewa¿ nie by³o tam
ziemstw, które w guberniach objêtych reform¹ s¹downicz¹ z 1864 r. wybiera³y sêdziów pokoju, w guberniach bia³oruskich sêdziów pokoju mianowa³ minister sprawiedliwoci sporód miejscowych ziemian. Otrzymywali oni pensje
od pañstwa. Natomiast z powodu braku odpowiednio wykszta³conych ziemian, a bardziej z powodu braku chêtnych do zajmowania tych nisko p³atnych funkcji, Ministerstwo Sprawiedliwoci wyznacza³o  za zgod¹ zainteresowanego  tzw. honorowych sêdziów pokoju, którzy nie otrzymywali
wynagrodzenia. E. Woyni³³owicz zosta³ nim 13(25) V 1883 roku (wzmiankê
o tym znajdujemy na s. 64 recenzowanej ksi¹zki). Wbrew temu co pisze
Autorka (s. 33) do jego obowi¹zków nale¿a³o przede wszystkim rozs¹dzanie
drobnych spraw karnych wród ludnoci ch³opskiej. Natomiast Udzia³
w s¹dach polubownych, dzia³ach familijnych wynika³ z tradycji szlacheckiej
oraz z szacunku i zaufania polskich ziemian dla Adama Woyni³³owicza
i nastêpnie do jego syna  dlatego powierzano im takie sprawy, nie za z racji
sprawowania urzêdowej i oficjalnej funkcji honorowego sêdziego pokoju.
E. Inne b³êdy:  s. 27. Nazwisko W³odzimierza Spasowicza pisze siê
przez jedno s, nie przez dwa.
 s. 61. I tak dziêki staraniom Woyni³³owicza 30 grudnia 1896 r. powsta³
Oddzia³ Handlowy przy Miñskim Towarzystwie Handlowym, popularnie zwany Syndykatem. Jest oczywiste, ¿e Autorce chodzi³o o Miñskie Towarzystwo
Rolnicze, nie Handlowe, takiego wówczas w Miñsku nie by³o, niemniej b³¹d
nale¿y usun¹æ w kolejnym wydaniu.
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 s. 62. W cytacie ze Wspomnieñ E. Woyni³³owicza b³êdnie przepisano
nazwisko redaktora rosyjskiej gazety Nowoje Wriemia. Edward Woyni³³owicz we Wspomnieniach napisa³ (na s. 65) nazwisko A. Suworyn co by³o
polsk¹ form¹ rosyjskiego Àëåêñåé Ñóâîðèí. Autorka z tego Suworyna zrobi³a
Suworowa14.
 s. 81. Wystawa w Miñsku w 1901 roku. Nie by³a wystaw¹ powiêcon¹
dwudziestopiêcioleciu dzia³alnoci Towarzystwa Rolniczego a wystaw¹ rolnicz¹ z okazji dwudziestopiêciolecia MTR. Poza tym Autorka zbyt ogólnie potraktowa³a najwa¿niejszy element zwi¹zany z t¹ wystaw¹  czyli zjazd ziemian ze
wszystkich zaborów i pokazanie si³y polskiego ziemiañstwa z Miñszczyzny15.
 s. 95. wybra³ siê do Bia³ej Cerkwi, a¿ pod Odessê. Bia³a Cerkiew le¿y
ok. 80 km na po³udnie od Kijowa. Odleg³oæ z Bia³ej Cerkwi do Odessy
wynosi ok. 395 kilometrów.
 s. 96. Jerzy Józef Elizeusz Szembek (1851-7 VIII 1905 r.) zosta³ w 1903
roku mianowany przez papie¿a metropolit¹ mohylewskim i by³ nim do mierci. Nie móg³ byæ zatem nowo mianowanym metropolit¹ miñskim jak podaje
Autorka.
 s. 99, przyp. 1; s. 354. Znany archiwista, badacz dziejów Miñska, historyk Denisow (a nie Dzianisaw), autor broszury o kociele w. Symeona
i Heleny w Miñsku, ma na imiê W³odzimierz nie Vladyslaw (w transliteracji
z jêzyka bia³oruskiego: Uladzimir Dzianisau).
 s. 101. Autorka pisze, ¿e na decyzjê ministra Piotra wiêtope³ka-Mirskiego o pozwoleniu na budowê kocio³a w Miñsku, mia³ te¿ wp³yw ukaz
tolerancyjny: Nie bez znaczenia pozosta³ tu równie¿ ukaz tolerancyjny wydany w 1905 roku przez cara Miko³aja II liberalizuj¹cy przepisy dotycz¹ce
wyznañ w Rosji i w nastêpnym zdaniu dodaje: 9 marca 1905 r. na rêce
dziekana ksiêdza Adama Akki wp³ynê³o z Petersburga pozwolenia na rozpoczêcie inwestycji. Ukaz tolerancyjny zosta³ og³oszony 17 (30) IV 1905 r.  nie
móg³ wiêc, jako konkretny akt prawny, mieæ wp³ywu na decyzjê ministra
spraw wewnêtrznych wydan¹ 9 (21) marca 1905 r.
 s. 115. Znajdujemy tu informacjê o uroczystoci inauguracji I Dumy
Pañstwowej: [ ] po raz pierwszy znalaz³ siê blisko osób, których dot¹d
nazwiska zna³ tylko z gazet  hrabia Sergiusz Witte [ ] Piotr Sto³ypin.
A przecie¿ wczeniej, na s. 80 sama Autorka opisuje spotkania E. Woyni³³owicza i P. Sto³ypina w Miñsku, gdy ten ostatni przyje¿d¿a³ w 1900 i 1901 jako
delegat Kowieñskiego Towarzystwa Rolniczego w sprawie objêcia guberni
kowieñskiej dzia³aniami Miñskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeñ
Rolnych16. Natomiast o swoich spotkaniach z Sergiuszem Witte w latach
14

Chodzi³o o Àëåêñåÿ Ñååðãååâè÷à Ñóâîðèíà (18341912), za³o¿yciela i redaktora naczelnego gazety Íîâîå Âðåìÿ.
15 O organizacji i przebiegu wystawy piszê w ksi¹¿ce Ziemiañstwo polskie , s. 256258.
16 W tym miejscu Autorka, nie znaj¹c mojej ksi¹¿ki o Ziemiañstwie polskim Kresów Pó³nocno-Wschodnich
gdzie szczegó³owo opisujê proces powstania MTWUR i spory Miñszczan
z Kowieñczukami o stawki taryf ubezpieczeniowych (s. 238-244) pope³nia kolejny b³¹d pisz¹c,
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1893, 1899, 1900, 1903 pisze sam E. Woyni³³owicz we Wspomnieniach
(s. 6465). A wiêc przynajmniej tych dwóch polityków zna³ nie tylko z gazet.
 s. 115. Wspólnie z Woyni³³owiczem w Radzie Pañstwa Polaków reprezentowali wówczas inni przedstawiciele znanych kresowych rodzin. A kogo
zatem reprezentowali polscy ziemianie z Królestwa Polskiego tak¿e wybrani
do Rady Pañstwa?. Zdanie to sugeruje, ¿e tylko przedstawiciele znanych
kresowych rodzin  reprezentowali Polaków, podczas gdy w 1906 roku wybrano do Rady Pañstwa tak¿e 6 polskich ziemian z guberni Królestwa Polskiego i Stanis³awa Rotwanda jako reprezentanta Warszawskiego Komitetu
Gie³dowego. Utworzyli oni Ko³o Królestwa Polskiego w Radzie Pañstwa.
 s. 117. Willa Sto³ypina sta³a siê bowiem obiektem zamachu terrorystycznego, w którym zginê³o ponad piêædziesi¹t osób. Edward Woyni³³owicz
we Wspomnieniach wymienia 5060 osób, które zginê³y przy wybuchu
(s. 134). Ludwik Bazylow, autor najlepszej w polskiej historiografii ksi¹¿ki
o P. Sto³ypinie, pos³uguj¹c siê oficjalnymi danymi pisze, ¿e na pewno by³o
30 ofiar; oficjalnie podano do wiadomoci 29 nazwisk, jednej osoby, kobiety
w ósmym miesi¹cu ci¹¿y nie uda³o siê zidentyfikowaæ17.
 s. 119. Sy³gudyszki, rodowa siedziba Ja³owieckich le¿¹ 90 kilometrów
od Wilna, w kierunku pó³nocno-wschodnim i 20 kilometrów od Uciany
w kierunku po³udniowo-wschodnim. Nie mog¹ zatem byæ pod Wilnem jak
podaje Autorka na s. 119.
 s. 119. Stronnictwo Krajowe Litwy i Bia³orusi by³o legaln¹ parti¹ polityczn¹, a nie stowarzyszeniem jak pisze Autorka. Wprawdzie w jêzyku
polskim s³owa partia i stronnictwo w praktyce oznaczaj¹ to samo, ale na
pewno obydwa okrelenia nie mog¹ byæ zast¹pione s³owem stowarzyszenie.
 s. 120. Na audiencji u cesarza Miko³aj II oprócz E. Woyni³³owicza nie
mog³o uczestniczyæ kilku przedstawicieli Dumy albowiem pos³owie do
Dumy nie byli oddzielnie przedstawiani carowi, chyba, ze dwór zgodzi³ siê na
takow¹, specjaln¹ probê pos³a. Inaczej by³o z Rad¹ Pañstwa, która by³a izb¹
wy¿sz¹, tylko w po³owie wybieraln¹, w dodatku istniej¹c¹ w Rosji od 1801 r.
By³o w zwyczaju aby wszyscy pos³owie do tej izby przedstawiali siê cesarzowi. Pisze o tym E. Woyni³³owicz we Wspomnieniach (s. 160) cz³onkowie
Rady Pañstwa z wyboru maj¹ siê we dnie naznaczone prezentowaæ u dworu,
co oznacza, ¿e harmonogram audiencji by³ cile okrelony, a z sugestii
E. Woyni³³owicza wynika, ¿e by³ on oparty na uk³adzie alfabetycznym: Aby
wiêc nikomu nie ubli¿yæ w pierwszeñstwie, wyznaczono kolej wed³ug alfabetu, a ¿e litera W jest jedn¹ z pierwszych w urzêdowym alfabecie, zatem na
1-sz¹ kolej trafi³em (s. 160).
¿e P. Sto³ypin by³ jednym z goci z Litwy, którym zale¿y, aby skorzystaæ z dowiadczeñ miejscowego Towarzystwa Rolniczego. Nie o dowiadczenie MTR tu chodzi³o, a o pieni¹dze. Ziemianie kowieñscy domagali siê dla siebie specjalnych stawek ubezpieczeniowych od MTWUR,
w tym to celu P. Sto³ypin wielokrotnie przyje¿d¿a³ do Miñska.
17 L. Bazylow, Ostatnie lata Rosji carskiej, Rz¹dy Sto³ypina, Warszawa 1972, s. 153.
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 s. 135. Wymieniony tylko z nazwiska miñski, gubernialny marsza³ek
szlachty z nominacji (tzw. ïðåäâîäèòåëü äâîðÿíñòâà) nie nazywa³ siê Do³gowSaburow, a Do³gowo-Saburow i mia³ na imiê Aleksander.
 s. 135. Potem samochód zawióz³ ich do kwatery wielkiego ksiêcia, któr¹
stanowi³ poci¹g zwany Stawki. Nie chodzi³o o nazwê poci¹gu bowiem Stawka
by³ to organ naczelnego kierownictwa polowego wojskami i kwatera g³ówna
Naczelnego Dowódcy armii rosyjskiej (od rosyjskiego: Ñòàâêà Âåðõîâíîãî
Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî). Stawka umieszczona by³a w poci¹gach , które na pocz¹tku
wojny znajdowa³y siê w Baranowiczach, a od 8 (21) VIII 1915 r. w Mohylewie.
 s. 142. W nazwie Towarzystwa Pomocy Ofiarom Wojny zabrak³o s³owa:
Polskie. Prawid³owa nazwa brzmi: Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom
Wojny (PTPOW).
 s. 159. Niew³aciwie zapisane nazwisko gubernatora miñskiego Aleksieja Girsa, a nie Giersa (by³ gubernatorem miñskim w okresie od 26 XI 1912 r.
do 30 IV 1915 r.  stary styl)18.
 s. 164. Nie by³o Zarz¹du Cywilnego Ziem Polskich, a Zarz¹d Cywilny
Ziem Wschodnich. W³adys³aw Raczkiewicz nie by³ naczelnikiem Zarz¹du Cywilnego Ziem Polskich  od 16 maja 1919 roku by³ zastêpc¹ Komisarza
Generalnego Ziem Wschodnich. Od 12 IX 1919 roku do 10 VII 1920 roku
pe³ni³ funkcjê Naczelnika Okrêgu Miñskiego ZCZW19. Dobrze by³oby te¿
podaæ o któr¹ funkcjê wojewody chodzi Autorce, bowiem W. Raczkiewicz
w okresie 19211939 by³ 4 razy wojewod¹: nowogródzkim, wileñskim, krakowskim i pomorskim. Na s. 173 natomiast znajdujemy takie zdanie odnosz¹ce siê do W. Raczkiewicza i Miñska w koñcu maja, pocz¹tku czerwca 1920
r.: prezes Towarzystwa Rolniczego czêsto goci³ w gabinecie wojewody. Ten
ostatni chêtnie zagl¹da³ do budynku przy ulicy Zacharzewskiej 47. Gdyby
Autorka wstawi³a s³owo póniejszego przed s³owem wojewody by³oby ju¿
lepiej ale i tak sugerowa³oby ¿e W. Raczkiewicz by³ wojewod¹ miñskim, co
w ¿adnej mierze nie odpowiada³o prawdzie, bowiem ostatnim wojewod¹ miñskim by³ Adam Micha³ Chmara zmar³y w 1805 roku.
 s. 164. historyczny srebrny puchar z Hroszówki, nale¿¹cy do Józefa
Rejtana, s³awnego pos³a, który podczas sejmu sprzeciwia³ siê rozbiorom.
W ka¿dym podrêczniku do historii Polski podaje siê informacjê o pole nowogródzkim Tadeuszu Reytanie (1746-1780), który na sejmie warszawskim
w 1773 r. wraz z Samuelem Korsakiem sprzeciwi³ siê konfederacji zawi¹zanej przez kuchmistrza koronnego Adama Poniñskiego, przekupionego przez
18 Wprawdzie niektórzy historycy jak np. L. Bazylow w swojej ksi¹¿ce Ostatnie lata Rosji , indeks. s. 493, tak¿e pisz¹ to nazwisko: Giers, ale ród³o najbardziej wiarygodne, czyli
tzw. Formularny spis danych o s³u¿bie podaje nazwisko Girs: Ôîðìóëÿðíûé ñïèñîê îá ñëóæáå
Ìèíñêîãî Ãóáåðíàòîðà, â çâàíèè Êàìåðãåðà Äâîðà Åãî Èìïåðàòîðñêîãî Âåëè÷åñòâà, Äåéñòâèòåëüíîãî
Ñòàòñêîãî Ñîâåòíèêà Àëåêñåÿ Ôèîäîðîâè÷à Ãèðñà, Íàöûÿíàëüíû Ãiñòàðû÷íû Àðõi¢ Áåëàðóñi
¢ Ìåíñêó [ÍÃÀÁ] ô. 299, îï. 13, ä. 421.
19 Obszernie o ZCZW pisze J. Gierowska-Ka³³aur w ksi¹¿ce Zarz¹d Cywilny Ziem Wschodnich (19 lutego 1919  9 wrzesnia 1920), Warszawa 2003.
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dwory zaborcze i d¹¿¹cego do zatwierdzenia przez sejm I rozbioru Rzeczypospolitej. A wiêc pose³ nowogródzki namalowany przez Jana Matejkê w 1866 r.
na s³ynnym obrazie, mia³ na imiê Tadeusz. Natomiast ten s³ynny puchar
posiada³ ostatni z mêskiej linii Reytanów  w³anie Józef  ostatni dziedzic
Hroszówki (inny zapis tej nazwy: Hruszówka), który zmar³ bezpotomnie
w 1910 roku. Maj¹tek Hroszówka dosta³ siê w rêce potomków jego dwóch
sióstr i w 1919 roku w³ada³ nim hrabia Henryk Grabowski, wuj wielkiego
polskiego historyka Stefana Kieniewicza. On to przywióz³ puchar do Miñska20.
 s. 165. 19 listopada [1919 r.] zjawi³ siê wiêc w katedrze [miñskiej] na
nabo¿eñstwie dziêkczynnym z okazji wyzwolenia Polski. Sam E. Woyni³³owicz
we Wspomnieniach podaje, ¿e wydarzenie to mia³o miejsce 9 listopada (s. 264).
 s. 165. Podczas mszy Woyni³³owicza bardzo wzburzy³o kazanie wyg³oszone przez biskupa Zygmunta Che³mickiego, który stwierdzi³, ¿e podczas
wojny ziemianie z Kresów niechêtnie w³¹czali siê w walkê. Uroczyst¹ mszê
odprawi³ biskup miñski Zygmunt £oziñski, a nie pra³at Zygmunt Che³micki.
Pisze o tym E. Woyni³³owicz we Wspomnieniach (s. 264265).
 s. 174. Autorka pisze: Ale na razie mamy 1919 rok  Woyni³³owicz jest
spokojny o swoje finanse. Tymczasem ca³y opis na kolejnych stronach dotyczy roku 1920, a zamieszczony cytat z rozmowy z genera³em Stanis³awem
Szeptyckim znajduje siê we Wspomnieniach pod dat¹ 26 maja 1920 roku.
 s. 231. lub Witolda Mogilnickiego z Teres¹ Watta-Skrzydlewsk¹  14
VIII 1923 r. Do Poznania przyjecha³y równie¿ siostry Wañkowicza, m³ode
pokolenie Bielskich z rodzinami, Horwattowie, Wañkowiczowie, Krasiccy.
Powinno byæ: Do Poznania przyjecha³y równie¿ siostry Woyni³³owicza .
 s. 223, 226, 241, 262, indeks  s. 363. Ró¿ny zapis nazwiska prezydenta Stanis³awa Wojciechowskiego. W swoich Wspomnieniach (cz. II) Edward
Woyni³³owicz konsekwentnie pisze Woyciechowski co jest b³êdem. Autorka
natomiast dokonuje zabiegu icie karko³omnego. Na stronie 223 i 262,
w cytatach ze Wspomnieñ, pisze nazwisko przez j, co oznacza, ¿e poprawia
E. Woyni³³owicza, i jest to prawid³owe choæ nale¿a³oby daæ w przypisie informacjê o tej ingerencji w tekst ród³a. Natomiast na s. 226 i 241, w swoim
w³asnym tekcie, pisze nazwisko drugiego prezydenta Rzeczypospolitej przez y
co jest b³êdem. Potem w indeksie obydwie formy zapisu tego nazwiska
umieszcza ³¹cznie i przypisuje je nazwisku Woyciechowski.
 s. 293. O organizacjach wymienionych w nekrologach po mierci
E. Woyni³³owicza: Polska Rada Narodowa Ziemian Bia³oruskich  winno
byæ  Polska Rada Narodowa Ziem Bia³oruskich.
 s. 294 i czwarta strona ok³adki. Napis na nagrobku E. Woyni³³owicza,
przez niego sam u³o¿ony, jest niezwykle wa¿ny dla charakterystyki tej piêknej postaci polskiego ziemianina kresowego. Warto zatem aby brzmienie tego
20

Wiêcej szczegó³ów o rodzie Reytanów i Grabowskich: R. Jurkowski, Polskie spory
o Bia³orusi. Kainie Grabski có¿e uczyni³ ze swych braci bia³oruskich. Prawnuk Tadeusza
Reytana i ziemianie z Bia³orusi wobec traktatu ryskiego, Bia³oruskie Zeszyty Historyczne,
t. 33 (2010), s. 163176.
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napisu przytoczone na s. 294 by³o tak¿e w pe³nej wersji wykorzystane na
ok³adce. Tymczasem w tekcie na ostatniej stronie ok³adki brakuje s³owa
sobie, co wprawdzie nie zniekszta³ca myli E. Woyni³³owicza, ale zniekszta³ca oryginalny tekst zapisu z nagrobka.
 s. 309, przypis 3. Wymienione s¹ tam tytu³y aneksów do I czêci
Wspomnieñ: 
aktu darowizny Tuhanowicz, dokonanej przez p. Tuchanowsk¹ na rzecz Skarbu Pañstwa Polskiego. Tuhanowicze i pani Tuhanowska  i nazwa maj¹tku i nazwisko w³acicielki pisane s¹ przez h.
 s. 311. W bardzo powa¿nym tonie ujête s¹ wspomnienia, równie¿ miñskie, Hipolita Korwin-Milewskiego. W swoich wspomnieniach, niezwykle cennym ródle historycznym, H. Korwin-Milewski pisze bardzo du¿o o Wilnie,
Pary¿u, Petersburgu, a niemal wcale o Miñsku i Miñszczynie, zatem nie
mo¿na powiedzieæ, ¿e ten pamiêtnik zawiera wspomnienia, równie¿ miñskie.
4. Niew³aciwe lub niedok³adne odczytywanie dokumentów
lub innych cytowanych róde³, brak krytyki róde³
i poprawy b³êdów w nich wystêpuj¹cych
 s. 5859. Zjazd w Smoleñsku w 1881 roku: Trzy lata póniej, jako
delegat uczestniczy³ w zjedzie cz³onków tej organizacji w Smoleñsku. T¹
organizacj¹, w wietle wczeniejszych s³ów Autorki by³o Miñskie Towarzystwo Rolnicze. Naradzie smoleñskiej E. Woyni³³owicz powiêci³ w swoich
Wspomnieniach a¿ 5 stron (s. 4045), na których szczegó³owo opisa³ cele tej
narady, która w ¿adnym wypadku nie by³a zjazdem MTR (ju¿ sam fakt
zjazdu cz³onków miñskiego towarzystwa w Smoleñsku, a wiêc w innej guberni !!! powinien obudziæ czujnoæ Autorki)  nie ma wiêc potrzeby pisaæ
o tym szerzej. Warto natomiast zwróciæ uwagê na zapis ze strony 58. Autorka
pisze ze 1878 roku E. Woyni³³owicz zwi¹za³ siê z Towarzystwem Rolniczym,
a dalej, podaje: nic dziwnego, ¿e szybko zosta³ wiceprezesem Towarzystwa.
Brakuje daty, w s³owie szybko nie ma przecie¿ ¿adnej precyzji, albowiem
wiceprezesem zosta³ w 1888 roku, czyli po 10 latach od wst¹pienia do MTR
(Autorka pisze o tym na s. 60). W warunkach politycznych guberni miñskiej,
takie stanowisko dla Polaka (wczeniej w latach 1884-1888 wiceprezesem by³
te¿ Polak  Wiktor wida) uzyskane po 10 latach cz³onkostwa  by³o szybkim awansem. Pytanie tylko, czy wspó³czesny czytelnik, nie maj¹c podanej
daty, tak samo zrozumie s³owo szybko?
 s. 59. W Smoleñsku zainteresowa³ siê informacjami o mo¿liwoci za³o¿enia banku. Za³o¿enie banku przez polskich ziemian w 9 guberniach zachodnich po powstaniu styczniowym by³o marzeniem nie do zrealizowania.
Do koñca istnienia caratu nigdy nie dano im takiej mo¿liwoci. Nie chodzi³o
zatem o bank z prawdziwego zdarzenia, a o kasê oszczêdnociowo po¿yczkow¹ (o czym zreszt¹ pisze Autorka w nastêpnym zdaniu). Natomiast gdyby
s³owo bank Autorka wziê³a, tak jak E. Woyni³³owicz (Wspomnienia s. 45),
w cudzys³ów  jej zapis nie wprowadza³by w b³¹d czytelnika.
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 s. 82. Potem panna Woyni³³ówiczówna z uwag¹ ledzi pertraktacje
ojca z Józef¹ Tuhanowsk¹ w sprawie przejêcia maj¹tku Tuhanowicze w Nowogródzkiem przez Miñskie Towarzystwo Rolnicze [ ] Formalnociom
wreszcie sta³o siê zadoæ, pomóg³ w tym ksi¹¿ê Trubecki. Dociekliwy czytelnik zapyta: na czym polega³o to przejêcie maj¹tku i dlaczego musia³ w tej
sprawie pomagaæ sam gubernator. Wyjania to sam E. Woyni³³owicz we
Wspomnieniach: prawa wyj¹tkowe nie pozwala³y katolikom ani legowaæ testamentem ani nabywaæ przez kupno dóbr ziemskich nieruchomych21. Tak
wiêc owo przejêcie zby³o rzeczywist¹ darowizn¹, dokonan¹ pod p³aszczykiem kupna, po uzyskaniu pisemnych zawiadczeñ gubernatora, ¿e MTR nie
jest instytucj¹ polsk¹ (bo nale¿¹ do niej tak¿e Rosjanie i podlega ona ministerstwu rolnictwa) i jako taka nie mo¿e byæ poddana restrykcjom z mocy
ukazu z 10 (22) XII 1865 roku.
 s. 116. Zdanie: dowiedzia³ siê, ¿e zosta³ radc¹ stanu sugeruje czytelnikowi, ¿e obj¹³ takie stanowisko podczas gdy on sam wyranie pisze we
Wspomnieniach (s. 135): przys³ano mnie rangê radcy stanu przeskakuj¹c
dwie uprzednie rangi. Kluczem jest s³owo: ranga. By³ to stopieñ w karierze
urzêdniczej, ale nie stanowisko. W 14-to stopniowej strukturze rang cywilnych (w XIX i XX wieku) ranga radcy stanu (ñòàòñêèé ñîâåòíèê) zajmowa³a
5 miejsce (pierwsz¹ by³a ranga 14), by³a wiêc dla E. Woyni³³owicza, który
w dodatku nigdy nie by³ urzêdnikiem pañstwowym (bowiem funkcji honorowego sêdziego pokoju móg³ nie przyj¹æ), bardzo wysok¹.
 s. 117. Opadniêcie sufitu w Pa³acu Taurydzkim w dniu 2 (15) III 1907 r.
Autorka napisa³a: Pada³y wówczas g³osy, ¿e by³ to efekt zamachu przygotowanego przez rz¹d, który w ten sposób chcia³ siê pozbyæ niektórych pos³ów.
Woyni³³owicz przytomnie wtedy zauwa¿y³, ¿e sufit spad³ nie tylko po tej
stronie gdzie by³y miejsca pos³ów prawicy, ale i tam gdzie zasiada³a skrajna
lewica. Ostatnie zdanie, w po³¹czeniu z wczeniejszym sugeruje, ¿e oskar¿ano rz¹d i¿ chcia³ siê pozbyæ pos³ów prawicy (sic!!!), a E. Woyni³³owicz uzna³ to
za bezpodstawne bo sufit spad³ tak¿e na miejsca gdzie zasiada³a skrajna
lewica. Logicznie, id¹c tym tokiem mylenia mo¿na przypuszczaæ, ¿e rz¹d
chcia³ chroniæ skrajn¹ lewicê. Opadniecie sufitu by³o zwyk³¹ katastrof¹ budowlan¹, natomiast jeli odnosiæ siê do tekstu Autorki, to powinno byæ ca³kiem odwrotnie, bowiem niektóre czasopisma oskar¿a³y rz¹d, ¿e chcia³ siê
pozbyæ w³anie skrajnej lewicy, a nie prawicy, która wspó³pracowa³a z rz¹dem. W dodatku Autorka ca³kowicie b³êdnie odczyta³a zapis we Wspomnieniach E. Woyni³³owicza (s. 129). Pisze on tak: pytam jednego z frakcji muzu³mañskiej czego szuka [ ] wskazuje na czêæ sali zajmowanej przez
skrajn¹ prawicê, któryby wypadkowi nie uleg³a, bo róg sufitu nad ni¹ nieopadniety pozosta³ [ ] i nikt nie chce zwróciæ uwagi, ¿e i ponad skrajn¹
lewic¹, taki¿ sam róg sufitu nieopadniety pozosta³, wiêc to by³ naturalny
wynik budowy sufitu, a nie uplanowana zbrodnia.
21

E. Woyni³³owicz, Wspomnienia 18471928. Czêæ pierwsza

, s. 7677.
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 s. 122. A potem latem 1909 roku wycofa³ siê z kandydowania do Rady
Pañstwa. Co zreszt¹ by³o konsekwencj¹ stanowiska przyjêtego przez cz³onków Ko³a Litwy i Rusi w sprawie powierzenia kilku mandatów Rosjanom.
Z informacji tej wynika, ¿e Polacy z Ko³a Litwy i Rusi chcieli powierzyæ
Rosjanom kilka mandatów do Rady Pañstwa. Ale jak mogli to zrobiæ jeli
pos³ów do Rady Pañstwa w 9 guberniach zachodnich Rosji wybierano
w kurialnych i cenzusowych wyborach w obrêbie grupy w³acicieli ziemskich,
tak Polaków jak i Rosjan. Autorka korzysta z rezolucji pos³ów Litwy i Rusi
do Rady Pañstwa przytoczonej in extenso we Wspomnieniach E. Woyni³³owicza (s. 168), ale bardzo wybiórczo, gdy¿ tylko z drugiej czêci pierwszego
zdania tej rezolucji mówi¹cego o powierzeniu Rosjanom kilku mandatów.
Natomiast wczeniej, w d³ugim zdaniu, pos³owie pisz¹: Roku 1909, 11-go
czerwca na zapytanie p. Syroczyñskiego jako przedstawiciela guberni kijowskiej czy wskazany jest wybór do Rady Pañstwa, przy wspó³udziale Polaków,
pewnej iloci Rosjan z guberni zachodnich w roku 1909 [ ]. A wiêc pos³owie
Polacy do Rady Pañstwa z guberni zachodnich uznali, za wskazane aby
wyborcy polscy poparli kilku Rosjan w wyborach do Rady Pañstwa. A s³owo
powierzenie by³o skrótem mylowym wynikaj¹cym ze wiadomoci faktu,
¿e pos³em do Rady Pañstwa w ka¿dej z 9 guberni zachodnich zostawa³ zawsze (do 1913 r.) ten kogo poparli i wybrali polscy ziemianie. A zatem ten
fragment ksi¹¿ki G. Chmielewskiej, bez podobnych wyjanieñ, wprowadza
w b³¹d czytelnika.
 s. 129. W cytacie z korespondencji Zofii Niezabytowskiej do londyñskich Wiadomoci znajdujemy taki zapis: ukaz bowiem z 10 grudnia 1864
roku zabrania³ Polakom nabywanie ziemi w szeciu guberniach22. Gizela
Chmielewska, korzystaj¹c z tego cytatu powinna poinformowaæ czytelnika
o dwóch b³êdach tam wystêpuj¹cych. Ukaz z 10 (22) XII wydany zosta³
w roku 1865, a nie rok wczeniej i obejmowa³ nie tylko 6 guberni tzw. Kraju
Pó³nocno-Zachodniego (wileñsk¹, grodzieñsk¹, kowieñsk¹, mohylewsk¹, miñsk¹ i witebsk¹) ale tak¿e 3 gubernie tzw. Kraju Po³udniowo-Zachodniego
(wo³yñsk¹, podolsk¹ i kijowsk¹). Poza tym zabrania³ nie tylko nabywania
ale tak¿e darowizny, dzier¿awienia i zapisów testamentowych dotycz¹cych
ziemi nale¿¹cej do Polaków (w praktyce katolików) dla innych Polaków23.
 s. 133. W Miñsku cz³onkowie Towarzystwa Rolniczego uznali, ¿e nale¿y przedstawiæ carowi stanowisko ziemiañstwa wobec dzia³añ wojennych.
Wojna Rosji z Niemcami i Austro-Wêgrami mog³a byæ i by³a powodem wiernopoddañczych adresów polskich ziemian (tak jak by³a ni¹ wojna z Japoni¹
19041905), ale w tym konkretnym przypadku zasadnicz¹ przyczyn¹ powstania pomys³u z adresem do cesarza nie by³y same dzia³ania wojenne, lecz
odezwa naczelnego wodza armii rosyjskiej wielkiego ksiêcia Miko³aja Miko³a22

Z. Niezabytowska, Edward Woyni³³owicz, Korespondencja Wiadomoci, R. 12, 1957,
nr 46 (607) z 17 XI 1957 roku, s. 6.
23 Szerzej o tym ukazie zob. R. Jurkowski, Ziemiañstwo polskie kresów Pó³nocno-Wschodnich , s. 106118.
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jewicza do Polaków wydana 14 VIII 1914 roku. Zapowiada³a ona, ¿e Polska
zjednoczona pod ber³em cesarza rosyjskiego odrodzi siê wolna pod wzglêdem
swej wiary, jêzyka i samorz¹du24. Wed³ug E. Woyni³³owicza: Wra¿enie, które wywar³ manifest by³o wprost odurzaj¹ce: nikt od dawna tak nie przemawia³, myleæ nawet tak nie by³o dozwolonem (Wspomnienia, s. 178).
W odezwie nawi¹zywano do Grunwaldu i taka te¿ by³a treæ adresu podpisanego przez E. Woyni³³owicza. Pisze on o tym na s. 179 pierwszego tomu
swoich Wspomnieñ.
 s. 173. Cytat zakoñczony przypisem nr 5. Niedok³adne zacytowanie
fragmentu Wspomnieñ E. Woyni³³owicza dotycz¹cych zachowania mieszkañców Niewie¿a podczas pogrzebu ks. Stanis³aw Radziwi³³a w dniu 25 maja
1920 r. Jest w ksi¹¿ce G. Chmielewskiej: ¿e przy panuj¹cym nastroju demograficznym, nie chciano podkrelaæ zas³ug obszarnika i w dodatku ksiêcia.
Powinno byæ, zgodnie z zapisem E. Woyni³³owicza (s. 280): ¿e przy panuj¹cym nastroju demagogicznym .
 s. 207. mia³ okazjê rozmawiaæ z W³adys³awem Tyszkiewiczem o stowarzyszeniu faszystów we W³oszech. Autorka niemal dok³adnie przepisa³a
z drugiej czêci Wspomnieñ fragment d³u¿szych rozwa¿añ E. Woyni³³owicza
o faszyzmie w³oskim (zapis z 19 I 1922 r.): opowiada³ zajmuj¹ce szczegó³y
o stowarzyszeniu »fascistów« we W³oszech. Obowi¹zkiem Autorki by³o rozwin¹æ tê kwestiê, zw³aszcza, ¿e w styczniu 1922 we W³oszech nie by³o ju¿
stowarzyszenia, a Narodowa Partia Faszystowska (Partito Nazionale Fascista) powsta³a ze zjednoczenia Fascio Italiana di Combattimento (Zwi¹zku
Kombatantów W³oskich) na trzecim zjedzie fasci w dniach 79 XI 1921 roku.
 s. 208. Mia³ okazjê spotkaæ siê z Aleksandrem Meysztowiczem, by³ym
naczelnikiem rz¹du wileñskiego. To tak¿e dos³owny cytat z drugiej czêci
Wspomnieñ. Pod dat¹ 4 IV 1922 r. E. Woyni³³owicz zapisa³: spotka³em
Al. Meysztowicza, by³ego naczelnika Rz¹du Wileñskiego. Tymczasem
A. Meysztowicz od 21 XI 1921 roku pe³ni³ funkcje prezesa Tymczasowej
Komisji Rz¹dz¹cej Litwy rodkowej i by³ nim do 21 II 1922 roku.
 s. 211. rozmowy z profesorem Leonem Petra¿yckim , który za czasów
carskich redagowa³ w Petersburgu pismo Prawo. Woyni³³owicz uwa¿a³ go
za wybitnego cz³onka I Dumy, chocia¿ nie zapomina³, ¿e by³ oponentem
Klubu Polskiego. Kolejne powtórzenie z drugiej czêci Wspomnieñ (zapis z 7
czerwca 1922 r.). Brzmi on tak: przyjemnie by³o mi spotkaæ profesora Pietra¿yckiego [ ] dawnego kadeta, jednego z wybitniejszych cz³onków 1-szej
Dumy i mego oponenta. Leon Petra¿ycki nie móg³ byæ oponentem Klubu
Polskiego bo takiego w Petersburgu nie by³o i o takim Klubie tak¿e nic nie
pisze E. Woyni³³owicz. Móg³ byæ oponentem Ko³a Polskiego w I Dumie, albo
Zwi¹zku Kó³ Królestwa Polskiego i Krajów Litwy i Rusi w Radzie Pañstwa
(w tym przypadku tylko w prasie, lub towarzysko) ale najpewniej jako jeden
z najwybitniejszych pos³ów kadeckich (Stronnictwo Konstytucyjno-Demokra24

S. Kieniewicz, Historia Polski 17951918, Warszawa 1975, s. 515.
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tyczne), by³ oponentem ideowym konserwatysty, którym by³ E. Woyni³³owicz.
Ich kontakt formalny by³ luny, bardziej towarzyski bo L. Petra¿ycki by³
pos³em do I Dumy, a E. Woyni³³owicz pos³em do Rady Pañstwa, a w dodatku
ten pierwszy, po podpisaniu odezwy wyborskiej, nie móg³ ju¿ kandydowaæ do
¿adnej kolejnej Dumy.
Na koniec tej czêci recenzji chcia³bym podaæ przyk³ad dotycz¹cy trudnoci i problemów, na które natrafiaj¹ historycy podczas korzystania z takich
róde³ jak wspomnienia i pamiêtniki, i które czêsto s¹ nie do rozwi¹zania
w sytuacji braku innych róde³ pozwalaj¹cych na weryfikacjê opisywanych
zdarzeñ. Na s. 81, przy opisie wystawy MTR w Miñsku w 1901 roku Autorka
zamieci³a obszerny cytat ze wspomnieniowego artyku³u Mieczys³awa Ja³owieckiego zamieszczonego w londyñskich Wiadomociach z 1958 roku25.
Przytoczmy go za Wiadomociami26: pamiêtam, ówczesny gubernator guberni miñskiej odezwa³ siê do Woyni³³owicza na pó³ z ¿artem, na pó³ z wyrzutem: - Panie, co pan tu zrobi³. Ja myla³em, ¿e jestem gubernatorem guberni
rosyjskiej, a okaza³o siê, ¿e jestem tu chyba zastêpc¹ wojewody polskiego.
 O ile by pana wybrano na ten zaszczytny urz¹d  odci¹³ siê Woyni³³owicz.
Nawet bez uwzglêdniania okolicznoci historycznych, o czym ni¿ej  odpowied E. Woyni³³owicza do ks. M. Trubeckiego jest po prostu niegrzeczna
i nietaktowna, zw³aszcza, ¿e forma zwrócenia siê tego ostatniego do wiceprezesa MTR by³a ¿artobliwie-wypominaj¹ca (bo w jakiej innej formie móg³ to
powiedzieæ rosyjski gubernator w Miñsku, który nie chcia³ byæ w danej chwili
urzêdnikiem stoj¹cym na stra¿y interesów Rosji na ziemiach by³ego Wielkiego Ksiêstwa Litewskiego?). A przecie¿ wiemy i pisze o tym tak¿e Autorka, ¿e
E. Woyni³³owicz by³ cz³owiekiem niezwykle dobrze wychowanym, o wysokim
poziomie kultury osobistej i o takich jego odezwaniach, a tym bardziej o tym
konkretnym, nie mamy relacji z innych róde³. Ale zwa¿my dalsze uwarunkowania. Ksi¹¿ê M. Trubecki by³ gubernatorem guberni miñskiej, na swój
sposób ¿yczliwym dla polskiego ziemiañstwa, jak pisze E. Woyni³³owicz: arystokrata, nacjonalista, administrator twardej rêki [ ] ani razu przez te kilkanacie lat gubernatorstwa ksiêcia Towarzystwo Rolnicze ¿adnej nieprzyjemnoci od niego nie dozna³o27. By³ te¿ prezesem MTR, a wiêc formaln¹
g³ow¹ towarzystwa. Obok niego siedzieli wys³annicy ministerstwa rolnictwa i
inni zaproszeni urzêdowi gocie, którzy mieli przed sob¹ kilkudniowy popis
polskiej si³y organizacyjnej, liczebnoci i znaczenia, w kraju, uwa¿anym
przez nich za iskoni (od wieków) rosyjski. Edward Woyni³³owicz mia³ wiadomoæ tych odczuæ u urzêdowych Rosjan, dlatego jego przemówienie na
drugim, uroczystym posiedzeniu MTR w dniu 28 VIII (10 IX) 1901 roku
zawiera³o wyrane deklaracje lojalnoci pañstwowej miñskich ziemian i za25

M. Ja³owiecki, U Edwarda Woyni³³owicza, Wiadomoci, R. 13, 1958, nr 18 (631) z 4 V
1958 r., s. 2. W bibliografii na s. 351 b³¹d w podaniu numeru tego egzemplarza Wiadomoci
 chodzi o numer 18 a nie 11.
26 W treci cytatu zamieszczonego przez Autorkê i zaznaczonego w ksi¹¿ce kursyw¹ brak
dwóch s³ów (s. 81).
27 E. Woyni³³owicz, Wspomnienia 18471928. Czêæ pierwsza , s. 62.
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pewnienia o cis³ym przestrzeganiu prawa28. Poza tym E. Woyni³³owicz by³
osob¹ niezwykle praktyczn¹  takie niemi³e odezwanie do gubernatora mog³oby przynieæ tylko szkody, ¿adnego po¿ytku. Niestety tylko u M. Ja³owieckiego znajdujemy informacjê o tej rozmowie. Sam wielokrotnie korzysta³em
z cennych wspomnieñ M. Ja³owieckiego, zarówno znajduj¹cych siê w Dziale
Rêkopisów Biblioteki Narodowej jak i tych wydanych drukiem przez jego
wnuka29, ale do tekstu z Wiadomoci nale¿y podchodziæ ze szczególn¹
ostro¿noci¹. Wskazuje na to poni¿szy przyk³ad. Znajdujemy tam tak¿e bardzo ciekawe rozwa¿ania E. Woyni³³owicza o obowi¹zkach ziemiañskich skierowane, w trakcie rozmowy, do M. Ja³owieckiego. Jak zapisa³ M. Ja³owiecki,
mówi³ on: Nale¿ysz do m³odej generacji ziemiañstwa, czy kiedy w ¿yciu
pomyla³e nad tym, co to jest »arystokratyzm obowi¹zku« i nie czekaj¹c
mojej odpowiedzi ci¹gn¹³ dalej:  Ka¿dy z nas, kogo los obdarzy³ nazwiskiem,
ziemi¹, przywilejami, powinien pamiêtaæ, ¿e obci¹¿a go powa¿na hipoteka
wobec kraju i otoczenia. Nie potrzebujê ci t³umaczyæ, ¿e ka¿da hipoteka
wymaga sp³aty nie tylko d³ugów ale i procentów 30. Tê sam¹ wypowied
znajdujemy w pamiêtniku M. Ja³owieckiego Na skraju Imperium; Czy pan
kiedykolwiek przemyla³, co to jest »arystokratyzm obowi¹zku«  ci¹gn¹³
dalej nie czekaj¹c odpowiedzi. Zapamiêtaj to sobie mój m³ody przyjacielu.
Ka¿dy z nas, którego los obdarzy³ posiadaniem, nazwiskiem, przywilejami,
nie powinien zapominaæ, ¿e ci¹¿y na nim powa¿ny d³ug wzglêdem otoczenia.
Ka¿dy d³ug wymaga nie tylko sp³aty sumy po¿yczonej ale i sp³aty procentów 31. Niemal identyczne wypowiedzi, ale ta druga nale¿a³a do barona
Konrada Freiherra von Wangenheima i by³a wypowiedziana do M. Ja³owieckiego podczas jego pobytu w maj¹tku barona Klein Spiegel (Porzad³o Ma³e)
na Pomorzu Szczeciñskim, prawdopodobnie ok. 19001901 roku. Autor wspomnieñ, czyli Mieczys³aw Ja³owiecki zapo¿yczy³ wiêc od samego siebie, ale
problemem jest to, ¿e te same s³owa mówi¹ zupe³nie inne osoby, w innym
miejscu i innym czasie. Najprawdopodobniej Mieczys³aw Ja³owiecki wzi¹³
s³owa barona Wangenheima ze swoich rêkopimiennych wspomnieñ i w³o¿y³
je w usta E. Woyni³³wicza, w tekcie, który ukaza³ siê drukiem w Wiadomociach. W 1958 roku mia³ on 82 lata i ¿adnych perspektyw na wydanie
drukiem wielu tomów swoich pamiêtników (zmar³ w 1963 roku), dokona³
zatem fa³szerstwa swojego tekstu, mo¿e celowo mo¿e ju¿ nie pamiêta³. Ale
jak by na to nie patrzy³, le to wiadczy o rzetelnoci przekazu pamiêtnikarskiego i pozwala na uzasadnione w¹tpliwoci, czy zapis rozmowy E. Woyni³³owicza z ksiêciem M. Trubeckim jest rzeczywicie autentyczny.
28 Przemówienia E. Woyni³³owicza przytacza petersburski Kraj: C. J. [Czes³aw Jankowski], Jubileusz miñski. Uroczyste posiedzenie Towarzystwa 27 VIII (9 IX) 1901 r., Kraj, nr 35
z 31 VIII (13 IX) 1901 r.
29 M. Ja³owiecki, Na skraju Imperium. Wybór i uk³ad tekstu Micha³ Ja³owiecki, Warszawa 2000.
30 Idem, U Edwarda Woyni³³owicza .
31 Idem, Na skraju Imperium , s. 73
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5. Nadinterpretacja faktów
 s. 117. O rozmowie z Piotrem Sto³ypinem po jego propozycji objêcia
przez E. Woyni³³owicza stanowiska wiceministra rolnictwa w 1906 r. Autorka
pisze: [ ] postanowi³ nie przyjmowaæ teki wiceministra. I z tak¹ decyzj¹
wybra³ siê do Sto³ypina. Powtarza³, ¿e jest cz³owiekiem zasad, a nie kariery,
a poza wszystkim rola marionetki w rosyjskim rz¹dzie stanowczo mu nie
odpowiada. Zapis Autorki jest niejasny. Nie wiemy czy powtarza³ to Sto³ypinowi, czy sam E. Woyni³³owicz powtarza³ to gdzie w innym miejscu
i czasie (wtedy potrzebny by³by przypis z wyjanieniem). Rozpatrzmy zatem
wersjê pierwsz¹, ¿e E. Woyni³³owicz skierowa³ to zdanie pod adresem premiera
Rosji. Treæ rozmowy z P. Sto³ypinem, a tak¿e z ks. Borysem Wasilczykowem
znamy tylko z ogólnej relacji E. Woyni³³owicza (Wspomnienia, s. 131136).
Ale nigdzie nie pisze o tym, ¿e powiedzia³ premierowi Rosji, ¿e nie odpowiada mu rola marionetki w rosyjskim rz¹dzie. Moim zdaniem by³o to zwyczajnie niemo¿liwe, gdy¿ takie sformu³owanie po prostu obrazi³oby premiera,
który przecie¿ sam wyszed³ z propozycj¹ wobec E. Woyni³³owicza i ten musia³
to uszanowaæ, nawet wtedy gdy odmawia³. Poza tym obaj panowie byli osobami o wysokiej kulturze osobistej, w dodatku ceni¹cymi siebie nawzajem, rozmowa za by³a rozmow¹ powa¿n¹ i na powa¿ny temat, wiêc z du¿¹ doz¹
prawdopodobieñstwa mo¿na powiedzieæ, ¿e w sformu³owaniu zawartym w recenzowanej ksi¹¿ce Autorka zbyt daleko puci³a wodze fantazji. Mo¿e byæ tak,
¿e gdzie w innym czasie i w innym miejscu E. Woyni³³owicz powiedzia³ tak
o swojej rozmowie ze Sto³ypinem i informacjê o tym posiada Autorka, ale
wówczas nale¿a³oby odnieæ siê do tego, a nie przypisywaæ E. Woyni³³owiczowi
wypowiedzi z konkretnej sytuacji, których nawet on sam nie podaje.
 s. 231. Rozmowa z Leonem Jant¹-Po³czyñskim w lipcu 1923 roku:
Chcia³ [L. Janta-Po³czyñski] skorzystaæ z jego politycznej m¹droci i dowiadczenia i dowiedzieæ siê jak wyrwaæ polskie ziemiañstwo z apatii. Woyni³³owicz dzia³aj¹c w Miñskim Towarzystwie Rolniczym dokona³ tego cudu.
Edward Woyni³³owicz nie by³ cudotwórc¹, a jego dzia³alnoæ nie nosi³a
w sobie ¿adnych cech nadprzyrodzonych32. By³a to ciê¿ka, mozolna, konsekwentna, wieloletnia praca oparta na przestrzeganiu istniej¹cego prawa
i wyzyskiwaniu go dla potrzeb polskich ziemian. Apatia, z której wyrwa³
polskich ziemian E. Woyni³³owicz i jego wspó³pracownicy by³a nieporównywalna z jak¹kolwiek inn¹, albowiem nie wynika³a ona z braku woli do dzia³ania, a z warunków, które pañstwo rosyjskie, po powstaniu styczniowym,
stworzy³o na Ziemiach Zabranych. Polskich ziemian, a faktycznie katolików,
pozbawiono nie tylko mo¿liwoci legalnej dzia³alnoci politycznej, ale tak¿e
spo³ecznej, charytatywnej i innej. Jedyn¹ mo¿liw¹ form¹ organizacyjn¹ i to
32 Cud to zjawisko, które wed³ug wierzeñ religijnych nie wynika z praw przyrody, lecz
daje siê wyt³umaczyæ tylko interwencj¹ Boga  S³ownik jêzyka polskiego, t. 1. Warszawa 1978,
s. 313.
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dopiero kilkanacie lat po upadku powstania, by³y stowarzyszenia zawodowe
takie jak np. towarzystwa rolnicze. Edward Woyni³³owicz da³ przyk³ad jak
przy ca³kowitym lojalizmie, przy ich pomocy pokonaæ tê apatiê narzucon¹
przez rz¹d zaborczy. Ale nie by³o to ¿adnym cudem.
 s. 235. Tak jak kiedy w Sawiczach, teraz w Bydgoszczy skrupulatnie
prowadzi domowy bud¿et i ledzi kursy walut. Widaæ, ¿e bardzo to lubi, a i w jaki sposób fascynuje siê tym. O tym, ¿e Edward Woyni³³owicz by³ dobrym
gospodarzem umiej¹cym zarabiaæ pieni¹dze, nie trzeba nikogo przekonywaæ.
Utracjusza czy nieudacznika gospodarczego ziemianie nie wybierali by na wiceprezesa i prezesa swojego towarzystwa rolniczego. I jak ka¿dy dobry w³aciciel ziemski prowadzi³ ksiêgi rachunkowe ale w czasach sawickich kursy walut
go nie interesowa³y  rubel by³ stabiln¹ i dobr¹ walut¹. Natomiast w¹tpiê (bo
nie ma tego w znanych mi materia³ach), ¿e w czasach bydgoskich fascynowa³y go kursy walut. W latach przed reform¹ walutow¹ W³adys³awa Grabskiego
(1 IV 1924 r.), takimi fascynatami kursów walut byli niemal wszyscy mieszkañcy II Rzeczypospolitej albowiem inflacja i hiperinflacja marki polskiej powodowa³a skokowe zmiany cen i ogromne zubo¿enie spo³eczeñstwa. Pozostaj¹cy w z³ej sytuacji finansowej Edward Woyni³³owicz musia³ po prostu dok³adnie
liczyæ posiadane pieni¹dze. ¯adna to fascynacja  raczej ¿yciowa koniecznoæ.
 s. 71 (dwukrotnie); s. 80 (dwukrotnie); s. 94 (dwukrotnie), s. 139;
s. 178. Na tych stronach znajdujemy wzmianki o s³ynnej starce  czyli
ponad 100-letniej wódce wyrabianej w maj¹tkach ojca E. Woyni³³owicza, któr¹ raczono goci w Sawiczach i Miñsku. Czasami mam wra¿enie, ale na
szczêcie tylko wra¿enie, ¿e wed³ug Autorki to dla tej starki przyje¿d¿ano do
Sawicz, co oczywicie nie jest prawd¹. O tym, ¿e rzeczywicie by³ to wyborny
alkohol pisze tak¿e Z. Domañski w niepublikowanych wspomnieniach, cytowanych zreszt¹ przez Autorkê (s. 72). Ale nie mo¿na siê zgodziæ ze stwierdzeniem, ¿e ukryte spore zapasy starki [ ] mog¹ stanowiæ cenny kapita³ dla
zniszczonego maj¹tku, gdyby wreszcie zakoñczy³y siê dzia³ania wojenne
(s. 178). Maj¹tki E. Woyni³³owicza (Sawicze, Puzów) i posag ¿ony- Borki
liczy³y oko³o 4400 dziesiêcin (1 dz.  1,092 ha). Bandy dezerterów i ch³opi
zniszczyli nie tylko pa³ac w Sawiczach, ale i folwarki, budynki gospodarcze
(stajnie, stodo³y, chlewnie, obory) rozkradli sprzêty (w tym now¹ gorzelniê
zbudowan¹ w 1913 r.), inwentarz i resztki zbiorów. Rekwizycje dope³ni³y
resztê. W maj¹tkach nie by³o w³aciwie niczego. Ile zatem setek tysiêcy, czy
milionów litrów tej starki musia³by mieæ E. Woyni³³owicz aby mog³a ona
stanowiæ cenny kapita³ dla zniszczonego maj¹tku?
6. Niew³aciwa terminologia i s³ownictwo
 62. Dzia³ania Woyni³³owicza w ramach Towarzystwa Rolniczego
wspiera³a grupa ludzi [ ] W jej sk³ad wchodzili [ ] hrabia Karol Czapski
z Stañkowa pod Miñskiem, Ludwik Uniechowski z Rusinowicz te¿ z okrêgu
miñskiego. W Rosji carskiej, w opisywanym tu okresie, na terenie ziem
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bia³oruskich nie by³o jednostek administracyjnych o nazwie okrêg  podstawow¹ jednostk¹ administracyjn¹ by³y powiaty i gubernie. St¹d okrelenie
okrêg jest nieprawid³owe. Ziemianie operowali nazwami maj¹tków (co Autorka uczyni³a), powiatów i guberni. Nazwa Okrêg Miñski pojawi³a siê
w 1919 roku gdy utworzono Zarz¹d Cywilny Ziem Wschodnich.
 s. 121. Nie by³a to jego ostatnia wizyta w domu cara. Budynek
w którym mieszka rodzina jest rzeczywicie jej domem, ale czy jest w³aciwe
nazywanie domem cara takich budowli jak Pa³ac Zimowy, czy pa³ac
w Carskim Siole, w których by³o po kilkaset pokojów i pomieszczeñ?
7. Braki warsztatowe
Brak numeracji reprodukcji fotografii zamieszczonych w ksi¹¿ce. Fotografie s¹ niezwykle cennym elementem tej ksi¹¿ki. Wiêkszoæ z nich pokazana jest po raz pierwszy, a ich plastyczne opisy wiadcz¹ o talencie literackim
i cennej umiejêtnoci Autorki jak¹ jest znajomoæ mody z epoki. Natomiast
brak numeracji, do której mo¿na siê odwo³aæ w tekcie prowadzi nie tylko do
sporego zamieszania, ale wprowadza w b³¹d czytelnika jak np. opis fotografii
przedstawiaj¹cej szko³ê gospodyñ i ochmistrzyñ w Borkach (po s. 288). Na
fotografii jest data Borki 1910, podczas gdy z opisu na s. 138 mo¿na wywnioskowaæ, i¿ fotografie wykonano w 1915 roku.
 s. 16, przypis 8, 9 i dalej w ca³ej ksi¹¿ce. Przypisy zapisywane s¹
w najró¿niejszy sposób. Przy kolejnym cytowaniu Autorka podaje czêæ tytu³u i nastêpnie skrót: op. cit. (np. przypis 8) albo po czêci tytu³u trzy kropki
i dalej tak¿e skrót op. cit. (np. przypis 9). Przy stosowaniu systemu trzech
kropek skrót: op. cit. jest zbêdny.
 s. 238, przypis 6; s. 284, przypis 17; s. 286, przypis 19; bibliografia
s. 353. Z tych czterech opisów bibliograficznych doprawdy trudno domyliæ
siê, ¿e chodzi o jedn¹ dwuczêciow¹ publikacjê materia³ów ród³owych,
w tym przypadku listów Edwarda Woyni³³owicza do Mariana Zdziechowskiego. Jeszcze najbli¿szy w³aciwemu zapisowi jest ten w bibliografii, ale i tutaj
znajdujemy trzy b³êdy. Po pierwsze tytu³ jest niepe³ny bo zabrak³o w nim
koñcowego fragmentu: z lat 19051928, cz. I i tego samego fragmentu
w kolejnym roczniku: cz. II. Po drugie, Echa Przesz³oci s¹ rocznikiem
naukowym (mo¿na to sprawdziæ w Internecie), a wiêc jeli czêæ pierwsza
ukaza³a siê w R. VIII, to czêæ druga powinna byæ w roczniku IX (i tak by³o),
a nie w VIII tak jak znajdujemy w bibliografii. W dodatku jeli R. VIII
wydany by³ w 2007 roku, to R. IX wydany by³ w 2008 roku, a nie jak pisze
Autorka w 2009. Co ciekawe w przypisie nr 19 na s. 286 podaje prawid³owo
rocznik (IX) ale nadal b³êdnie rok. O tym ¿e w przypadku artyku³ów podajemy w bibliografii tak¿e numery stron, (od  do) ju¿ nie bêdê pisa³ bo taki
brak starannoci wystêpuje coraz czêciej tak¿e w innych pracach naukowych, co oczywicie nie jest ¿adnym usprawiedliwieniem dla Autorki.
O nieprawdopodobnym popl¹taniu zapisów dotycz¹cych tej samej publikacji
w przypisach na s. 238, 284, 286 mo¿na by napisaæ kolejn¹ stronê tej recen-
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zji, zatem aby dalej nad tym siê nie rozwodziæ zwrócê uwagê na trzy szczegó³y: s. 238 - list E. Woyni³³owicza do Heleny Zdziechowskiej z 19 V 1927 r.
znajduje siê w czêci drugiej tej publikacji, w R. IX (2008) Ech Przesz³oci
i jest w ca³oci na s. 277, a wiêc zapis Autorki jest b³êdny. Po drugie, listy te
znajduj¹ siê w Archiwum PAN w Warszawie (bo s¹ i archiwa PAN w innych
miastach polskich, o czym chyba Autorka wie podaj¹c w bibliografii, s. 351
informacje o Materia³ach M. Zdziechowskiego w APAN w Warszawie) i po
trzecie, co jest zdumiewaj¹ce, skrót PAN Autorka odczytuje jako Pañstwowa
Akademia Nauk !!! ( to samo w przypisach na s. 284 i 286). Powy¿sze uwagi
pokazuj¹, ¿e Autorka nie opanowa³a w pe³ni wcale nie prostej umiejêtnoci
konstruowania przypisów, zw³aszcza z czasopism naukowych, prawdopodobnie dlatego, ¿e w ca³ej ksi¹¿ce korzysta³a tylko z 2 takich publikacji.
 s. 230, 233237, 239. Brak podania w przypisie sk¹d pochodz¹ cytaty
wyodrêbnione w tekcie i zaznaczone kursyw¹.
 s. 240, przypis nr 7. Autorka podaje w nim informacjê: Ibidem, czyli
 tam¿e. Tam¿e odnosi siê do przypisu nr 6 ze strony 238. Ale cytat ze
strony 240 te¿ nie ma ¿adnego zwi¹zku z ród³em podanym na s. 238 bowiem
cytat ze strony 240 pochodzi z drugiej czêci Wspomnieñ E. Woyni³³owicza
(zapis z dnia 23 III 1924 r., s. 472).
 Inne zauwa¿one usterki w aparacie naukowym: W bibliografii niepe³ny tytu³ wspomnieñ Hipolita Korwin-Milewskiego (s. 352)  zabrak³o dat:
(18551925) oraz informacji o autorach wstêpu: Andrzej Szwarc, Pawe³ Wieczorkiewicz. To samo ze wspomnieniami Andrzeja Rostworowskiego (s. 352).
Zabrak³o czêci tytu³u: Wspomnienia kresowe i nazwiska autora opracowania i przypisów oraz nazwiska autora pos³owia: Opracowanie i przypisy
Stanis³aw Jan Rostworowski, Pos³owie Andrzej Garlicki. W ksiêdze pami¹tkowej dedykowanej profesorowi Romanowi Wapiñskiemu zabrak³o tytu³u:
Polska i Polacy, oraz nazwiska redaktora: Marian Mroczko. Ksi¹¿ka Maryny Okêckiej-Bromkowej nosi tytu³ Sekretarzyk babuni, nie za skarbczyk
jak poda³a Autorka na s. 352. Niepe³ny zapis bibliograficzny w przypisie
(s. 129) i w bibliografii (s. 352) listu do redakcji Wiadomoci napisanego
przez Zofiê Niezabytowsk¹.
8. Braki i wskazówki bibliograficzne
s. 126127. Przy opisie dzia³alnoci J. Kostrowickiej w Miñskim Towarzystwie Dobroczynnoci brak artyku³u; R. Jurkowski, Z dziejów kresowej
dobroczynnoci. Bazary i wenty Miñskiego Towarzystwa Dobroczynnoci i Wileñskiego Towarzystwa Opieki nad Dzieæmi w koñcu XIX i na pocz¹tku XX
wieku, [w:] W kuchni i za sto³em. Dystanse i przenikanie kultur. Zbiór studiów
pod redakcja Tadeusza Stegnera, Gdañsk 2003, s. 4769.
s. 127  i inne. Brak podstawowej pracy o dzia³alnoci spo³ecznej i owiatowej Polaków na Miñszczynie w koñcu XIX i na pocz¹tku XX wieku:
L. ¯ycka, M. £êska, Dzia³alnoæ popowstaniowa Polaków na ziemi miñskiej.
Materia³y i wspomnienia, Warszawa 1939.
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W koñcu 2009 roku w Miñsku ukaza³y siê drukiem materia³y ze specjalnej konferencji naukowej powiêconej Edwardowi Woyni³³owiczowi: Edward
Woyni³³owicz  ziemianin  obywatel  katolik, Ìàòýðûÿëû áåëàðóñêà- ïîëüñêàé
íàâóêîâàé êàíôåðýíöû³ Ì³íñê 14 ëþòàãà 2009 ã., Ì³íñê 2009, c. 5568. Byæ mo¿e
sta³o siê to ju¿ po oddaniu do druku ksi¹¿ki G. Chmielewskiej. Znajduje siê
tam mój artyku³: Edward Woyni³³owicz  cz³owiek i dzia³acz gospodarczy
 elementy do biografii.
9. Literówki
s. 118. (8 wiersz od do³u)  zamiast  na rzez, winno byæ na rzecz33.
s. 166. (ostatni wiersz od do³u, ostatnie s³owo)  zamiast przyczaiæ,
winno byæ przyzwyczaiæ.
s. 181. (trzeci wiersz od góry)  zamiast Kartuzê Berezk¹, winno byæ
Berezê Kartusk¹.
s. 208. (dziesi¹ty wiersz od góry); s. 212.(dziewi¹ty wiersz od góry)
 zamiast gazety niewieskiej, winno byæ Gazety Niewieskiej. Wydawa³
j¹ (od 1921 r.) w Niewie¿u pocz¹tkowo Zygmunt Domañski, potem inni.
Mia³a podtytu³: Wspólna Sprawa, w niektórych latach pisany w nag³ówku
jako podstawowy.
s. 190. (12 wiersz od góry)  zamiast hetrarów, winno byæ hektarów
s. 341. (4 wiersz od góry)  zamiast 1896, winno byæ: 1986.
10. Nieprecyzyjne informacje, mog¹ce wprowadziæ w b³¹d czytelnika
 s. 60. W 1888 roku wybrano go [E. Woyni³³owicza] wiceprezesem
Towarzystwa Rolniczego Miñskiego34. Funkcjê prezesa sprawowa³ ksi¹¿ê Miko³aj Trubecki. Natomiast na s. 61, czyli nastêpnej, czytamy: Prezes Towarzystwa Rolniczego nie szczêdzi starañ o powo³anie Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeñ35. I Autorce nie chodzi w tym ostatnim zapisie o ks.
M. Trubeckiego, który wprawdzie nie pomaga³ ziemianom w staraniach
o za³o¿enie MTWUR, ale te¿ nie przeszkadza³, a o wiceprezesa Edwarda
Woyni³³owicza.
 s. 80. Piotr Sto³ypin, przedstawiciel ziemiañstwa kowieñskiego, póniejszy premier rosyjskiego rz¹du. Pozornie wszystko jest prawid³owo:
P. Sto³ypin by³ od 1899 roku ïðåäâîäèòåëüåì äâîðÿíñòâà w guberni kowieñskiej. Jako priedwoditel spe³nia³ wszystkie funkcje dawnego marsza³ka
szlachty  ró¿nica zasadnicza polega³a na tym, ¿e marsza³ków szlachty wybiera³a szlachta, a priedwoditeli mianowano decyzj¹ ministerstwa spraw we33

Poza literówk¹ dowiadujemy siê, o zapisie testamentowym na rzecz warszawskiej
Biblioteki, ale o któr¹ bibliotekê chodzi  tego Autorka nie precyzuje.
34 Zapis nazwy towarzystwa jest tak¿e wa¿ny. Za³o¿yli je Rosjanie w 1876 roku i jego
oficjalna nazwa, wziêta z pierwszego statutu zatwierdzonego 20 VIII (1 IX) 1876 r. brzmia³a:
Ìèíñêîå Îáùåñòâî Ñåëüñêîãî Õîçÿñòâà  co w t³umaczeniu na jêzyk polski stanowi: Miñskie
Towarzystwo Rolnicze.
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wnêtrznych. Dlatego polscy ziemianie najczêciej mówili predwoditiel, a nie
marsza³ek szlachty. By³ te¿ ziemianinem (maj¹tek Ka³nober¿e  1289 dziesiêcin ziemi), w dodatku rodowym szlachcicem i dobrym gospodarzem, co
by³o rzadkoci¹ wród Rosjan posiadaj¹cych maj¹tki na Ziemiach Zabranych.
Ale nie by³ przedstawicielem ziemiañstwa kowieñskiego, nawet E. Woyni³³owicz pisze w swoich Wspomnieniach (s. 62): Przyje¿d¿a³ tak¿e jako przedstawiciel ziemiañstwa kowieñskiego . S³owo jako jest kluczem do uchwycenia
tego niuansu ale niezmiernie wa¿nego. Ziemiañstwo kresowe, autochtoniczne
od wieków na tych ziemiach, by³o w przewa¿aj¹cej mierze polskie i katolickie
i nie móg³ go, w ich przekonaniu i odczuciu reprezentowaæ rosyjski urzêdnik
(a takim de iure i de facto by³. P. Sto³ypin) choæby szlachcic, zw³aszcza taki,
który zosta³ tam w³acicielem ziemskim dlatego, ¿e on lub jego rodzice nabyli
(kupili za bezcen) maj¹tek ziemski skonfiskowany Polakom za udzia³ w powstaniu styczniowym. Moskal, jak mówiono, móg³ byæ dobrym urzêdnikiem, tak jak P. Sto³ypin, du¿o dobrego zrobiæ dla powiatu i guberni w której
pracowa³, akceptowano, to ¿e formalnie sta³ na czele szlachty w powiecie lub
guberni ale i tak pozostawa³ Moskalem, obcym, narzuconym, wrogim, z którym trzeba by³o ¿yæ, ale i tak nigdy nie uwa¿ano go za swojego.
 s. 102. Duchowni prawos³awni g³ono protestowali [chodzi o budowê
kocio³a w Miñsku], na czele z miñskim biskupem Micha³em. Ten ostatni
uwa¿a³, ¿e w pañstwie g³ównym wyznaniem jest prawos³awie. I tylko ono
powinno byæ popierane ze strony w³adz. Czytelnik nieznaj¹cy relacji pañstwo rosyjskie  cerkiew prawos³awna w Rosji przed 1917 rokiem, mo¿e
odnieæ wra¿enie, ¿e pañstwo rosyjskie popiera³o te¿ inne wyznania ni¿ prawos³awne i mia³y one tam porównywalne prawa, natomiast prawos³awny
biskup miñski uwa¿a³, ¿e w pañstwie Miko³aja II g³ównym wyznaniem jest
prawos³awie, co nasuwa w domyle, ¿e byæ mo¿e inni biskupi prawos³awni
mogli uwa¿aæ inaczej. Oczywicie nieporadnoæ w sprecyzowaniu tych stwierdzeñ nie wynika, jak s¹dzê, z niewiedzy Autorki, natomiast dobór s³ów jest
tutaj niezmiernie wa¿ny. Có¿ bowiem znaczy zdanie, ¿e tylko prawos³awie
powinno byæ popierane ze strony w³adz  sugeruje on, i¿ w³adze popieraj¹
te¿ katolików i innych, bo jak wyjania dalej Autorka: ³agodzono przepisy.
I nie wchodz¹c dalej w szczegó³y  nie mo¿na pozostaj¹cego w domyle s³owa
popieranie ³¹czyæ z faktem udzielenia zgody na budowê kocio³a w Miñsku.
 s. 115. Do koñca ¿ycia Woyni³³owicz zapamiêta 27 kwietnia 1906 roku
 dzieñ prezentacji w Pa³acu Zimowym. Nie by³a to prezentacja, a mowa
tronowa cesarza Miko³aja II do zgromadzonych w Pa³acu Zimowym pos³ów
do Dumy Pañstwowej i Rady Pañstwa, uroczycie otwieraj¹ca pracê rosyjskiego parlamentu. Nieco ni¿ej sama Autorka ju¿ prawid³owo pisze o wiel35 Ta nazwa jest niepe³na i sugeruje, ¿e ziemianie z MTR za³o¿yli towarzystwo ubezpieczeniowe, czyli instytucjê o szerokim spektrum dzia³ania, podczas gdy by³y to tylko ubezpieczenia
rolne i to w dodatku wzajemne, a sama instytucja, powsta³a w 1901 roku, nosi³a nazwê Miñskie
Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeñ Rolnych. Szeroko piszê o tym w ksi¹¿ce: Ziemiañstwo
polskie , s. 234244.
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kiej inauguracji rosyjskiego parlamentu. Natomiast prezentacja E. Woyni³³owicza, jako cz³onka Rady Pañstwa, parze cesarskiej, mia³a miejsce, jak sam
pisze we Wspomnieniach (s. 159163) podczas II Dumy (s. 159), a wiêc
w pierwszej po³owie 1907 roku.
 s. 115, przypis 7. Zdjêcie z inauguracji I Dumy zachowa³o siê w rosyjskim archiwum  £arysa Jermi³owa, Ostatni car, Muza SA, Warszawa 2007,
s. 200. Przypis ten sugeruje, ¿e zdjêcie to zachowa³o siê w jakim rosyjskim
archiwum i wykorzysta³a je £arysa Jermi³owa w swojej ksi¹¿ce. Id¹c dalej
tym tokiem rozumowania mo¿na przypuszczaæ, ¿e fotografia ta stanowi jak¹
rzadkoæ archiwaln¹, podczas gdy w rzeczywistoci ca³e cykle fotografii z tej
uroczystoci zamieszcza³y wszystkie gazety (rosyjskie, polskie i zagraniczne)
które wykorzystywa³y zdjêcia fotograficzne do ilustrowania swoich tekstów.
 s. 121. Systematycznie siêga³ po S³owo, co do którego on i jego
koledzy z Ko³a liczyli na ¿yczliwe potraktowanie spraw polskich Istnia³o
S³owo  gazeta konserwatywna w Warszawie i Ñëîâî  rosyjskie czasopismo wydawane w Petersburgu. Z treci przytoczonego zdania wynika, ze
chodzi³o o czasopismo rosyjskie, albowiem S³owo warszawskie nie musia³o
¿yczliwie potraktowaæ sprawy polskiej gdy¿ jako polska gazeta konserwatywna zawsze popiera³o polskie interesy i powiêca³o ogromn¹ iloæ miejsca
dzia³alnoci Polaków w Dumie i Radzie Pañstwa. Zabrak³o wiêc w tej informacji okrelenia: rosyjskie, petersburskie  przed tytu³em gazety.
 s. 121. Na pewno nale¿a³ do grupy dwustu prenumeratorów, którzy
z uwag¹ ledzili tygodnik G³os Polski. W koñcu by³a to gazeta za³o¿ona przez
[ ]Czy gazeta to to samo co tygodnik? I dalej: Niestety nied³ugo móg³ siê
cieszyæ w³asn¹ pras¹, bo z braku zainteresowania trzeba by³o jej wydawanie
zakoñczyæ. G³os Polski mia³ byæ organem Stronnictwa Krajowego Litwy
i Bia³orusi, lecz wysz³o tylko 5 numerów, a innego czasopisma Stronnictwo nie
posiada³o  dlaczego zatem w cytowanym zdaniu wystêpuje liczba mnoga?
 s. 138. W³aciciele maj¹tków, którzy nie mieli zamiaru opuszczaæ domów, starali siê w swoich dobrach zorganizowaæ i urz¹dziæ miejsca, w których mogliby siê schroniæ w razie niebezpieczeñstwa [ ] rodzina Bielskich
znalaz³a siê w sytuacji, kiedy musia³a z tych zabezpieczeñ skorzystaæ [ ]
trudne warunki w okopach doprowadzi³y u niej [Franciszki Bielskiej] do
grulicy. Po co takie karko³omne opisy i okrelenia, w dodatku ma³o trafne
(okopy  do czego by³y Bielskim potrzebne okopy ?) wystarczy³o napisaæ
 zbudowali ziemianki, w których chronili siê podczas ostrza³u.
 s. 157. Dlatego zaproszeñ na wizytê w Belwederze czy w Zamku
Królewskim nie przyjmowa³. To stwierdzenie nie znajduje odzwierciedlenia
we Wspomnieniach E. Woyni³³owicza dotycz¹cych lat 19191920. Wynika
z nich, ¿e poza wizyt¹ 24 VI 1920 r. (opisuje j¹ Autorka na s. 176177) w tych
latach nie by³ ju¿ wiêcej w Belwederze. Wprawdzie rok wczeniej mia³ zaproszenie (wspólnie z Romanem Skirmuntem) w dniu 9 VII 1919 roku na spotkanie z ministrem W³adys³awem Skrzyñskim (na ulicy Miodowej) i potem
do Belwederu na rozmowê z J. Pi³sudskim, ale ani z jednym ani z drugim nie
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spotka³ siê z powodu na³o¿enia siê godziny tych wizyt z obowi¹zkami sekundanta w sprawie ¯wan-Lednicki (Wspomnienia, s. 254). Nie móg³ wiêc gorzko ¿a³owaæ (s. 171), ¿e nie pos³ucha³ tego i¿ namawiano go na wizytê
w Belwederze (s. 170) bo go tam po 24 VI  do koñca 1920 r. nie zapraszano,
co wiêcej pod dat¹ 24 X 1920 roku E. Woyni³³owicz napisa³ we Wspomnieniach (s. 301), ¿e poszed³em do Belwederu zapisaæ siê na audiencjê u Naczelnika Pañstwa [ ] ale wezwanie do Belwederu nie nadesz³o. W pierwszej
czêci Wspomnieñ, koñcz¹cych siê na zapisie z 29 IV 1920 r. nie ma te¿
wzmianki o zaproszeniach i bytnoci E. Woyni³³owicza na Zamku Królewskim.
 s. 172. By³ przecie¿ wielkim rzecznikiem autonomii ziemi, z której
pochodzi³, z Polsk¹. By³ za jej suwerennoci¹. A wiêc autonomia czy suwerennoæ? Có¿ znaczy autonomii [ ] z Polsk¹? Ju¿ zajrzenie do S³ownika
jêzyka polskiego pozwala na okrelenie istoty tych pojêæ i ró¿nic miêdzy nimi
wystêpuj¹cych.
 s. 174. Za dwiecie tysiêcy rubli kupi³ obligacje. Pani Olimpia te¿
postanowi³a pomóc krajowi [ ] sprzeda³a las [ ] za sto piêædziesi¹t tysiêcy
rubli. I tê kwotê ulokowa³a w obligacjach. Razem wiêc Woyni³³owiczowie
z poczucia obowi¹zku wobec rodzinnej ziemi przekazali trzysta piêædziesi¹t
tysiêcy rubli. S³owo kupienie nie jest to¿same ze s³owem przekazanie.
Mo¿e Autorka myla³a o s³owie przeznaczyli, a chochlik drukarski zamieni³
je na przekazali?.
 s. 182. gdy podczas I wojny wiatowej mieszkañcy Królestwa [ ]
uciekali na wschód, kresowe dwory nie zamyka³y przed nim drzwi. Powsta³o
nawet Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny. Zdania te sugeruj¹, ¿e Polskie
Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny powsta³o na Kresach dla pomocy uchodcom z Królestwa, co nie odpowiada prawdzie, bowiem organizacja ta powsta³a
w Petersburgu 26 VIII 1914 roku i mia³a za zadanie pomagaæ wszystkim
Polakom dotkniêtym przez wojnê i znajduj¹cym siê na obszarze Rosji36.
 s. 191. uczestniczy w posiedzeniu Stronnictwa Pracy Realnej Narodowej. To samo na s. 206. Autorka dos³ownie przepisa³a nazwê z drugiej czêci
Wspomnieñ E. Woyni³³owicza (zapis z dnia 8 IX 1921 r. i zapis z 19 I 1922 r.).
Partia mia³a nazwê: Stronnictwo Realnej Pracy Narodowej i jej pierwsze
zebranie ogólne mia³o miejsce w dniu 21 XI 1920 roku37 .
* * *
Pamiêtam, parê lat temu, rozmawia³em o Edwardzie Woyni³³owiczu
z niestety nie¿yj¹cym ju¿ dzisiaj wybitnym historykiem Paw³em Piotrem
Wieczorkiewiczem. Powiedzia³ on wtedy: jego wspomnienia s¹ suche i kostyczne  i mia³ racjê. Wiele pisze o tym Gizela Chmielewska i jednoczenie
36 Por. M. Korzeniowski, M. M¹dzik, D. Tarasiuk, Tu³aczy los. Uchodcy polscy w imperium rosyjskim w latach pierwszej wojny wiatowej, Lublin 2007; M. M¹dzik, Polskie Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny w Rosji w latach I wojny wiatowej, Lublin 2011.
37 Sz. Rudnicki, Dzia³alnoæ polityczna polskich konserwatystów 19181926, Wroc³aw,
Warszawa, Kraków, Gdañsk, £ód 1981, s. 106107.
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wiele robi aby uczyniæ bardziej ludzk¹ postaæ tego wybitnego Miñszczanina,
syna ziemi s³uckiej. To pierwsza, najwiêksza wartoæ tej ksi¹¿ki. W³anie dziêki pracy Gizeli Chmielewskiej jawi siê on czytelnikowi nie tylko jako wiceprezes i prezes organizacji, partii i instytucji, ale jako kochaj¹cy ojciec i m¹¿,
opiekun rodziny i s¹siadów, dobry cz³owiek o silnej i g³êbokiej wierze i wynikaj¹cych z niej niewzruszonych zasadach moralno-etycznych, prawdziwy wzór
cz³owieka i polityka. Drug¹ zas³ug¹ Gizeli Chmielewskiej jest samo przypomnienie szerszym krêgom czytelniczym postaci Edwarda Woyni³³owicza  znanej po II wojnie wiatowej tylko coraz mniej licznym potomkom rodów kresowych i w¹skiej grupie historyków zajmuj¹cych siê problematyk¹ Ziem
Zabranych. W czasach swojej dzia³alnoci w Miñskim Towarzystwie Rolniczym
Edward Woyni³³owicz by³ tak znany w Miñsku, licz¹cym w 1907 r. 105 tysiêcy
mieszkañców, ¿e listy zaadresowane dwoma tylko s³owami Pan Edward zawsze do niego dociera³y. Miejmy nadziejê, ¿e ksi¹¿ka ta spe³ni zadanie aby czas
nie zaæmi³ i niepamiêæ o osobie i pracowitym ¿yciu Edwarda Woyni³³owicza.
Roman Jurkowski
(Olsztyn)

Dwie przegrane floty rosyjskiej [w latach 19041905 i 19141918].
Piotr Olender, Wojna rosyjsko-japoñska 19041905. Dzia³ania na morzK,
Polska Akademia Umiejêtnoci. Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa
w Raciborzu, seria: Prace Komisji HisJorii Wojen i Wojskowoci PAU,
pod red. Wojciecha Rojka, t. IV, Wydaw. PAU, Kraków 2010, ss. 647;
Marek Herma, Rosyjska floJa wojenna na Ba³JykK w laJach 19051917, seria Prace Monograficzne. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, nr 561, Wydaw. Naukowe UP,
Kraków 2010, ss. 623
Z prawdziwym zainteresowaniem i przyjemnoci¹ przeczyta³em kolejno
obie wymienione wy¿ej ksi¹¿ki. Obydwie traktuj¹ o flocie rosyjskiej w latach
19041905 i 19051917 (ze skutkami przed³u¿onymi do 1918 r.), czyli od
przegranej wojny z Japoni¹, poprzez miêdzywojenny okres tzw. po[st]cuszimski 19051914 do I wojny wiatowej 19141918, ze szczególnym uwzglêdnieniem wp³ywu rewolucji lutowej i padziernikowej A.D. 1917.
Wydaje siê wszak¿e, i¿ pierwowzorem tego skojarzenia ci¹gu wydarzeñ
jest klasyczna Historia wojen morskich Paw³a Piotra Wieczorkiewicza [tom 2:
Wiek pary, seria Historia, Wydaw. Puls, Londyn 1995, s. 366368], gdzie
koñcz¹c rozdzia³ 8 B³ysk Wschodz¹cego S³oñca i jego podrozdzia³ 3 Wojna
rosyjsko-japoñska 19041905 [s. 315368] ten .p. Autor podkreli³, ¿e: Rosjanie potrafili poniewczasie wyci¹gn¹æ z przera¿aj¹cej klêski w³aciwe wnioski. Nie bez trudnoci, wynikaj¹cych zarówno z ignorancji sfer politycznych,
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jak te¿ ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, przyst¹piono do mozolnej odbudowy potêgi morskiej. Dzie³a tego podjêli siê przede wszystkim ci, którzy zdo³ali
wyjæ z portarturskiej próby z honorem: Grigorowicz, Lieven, Essen, Viren
i Szczêsnowicz. Pierwszy z nich by³ póniej ministrem marynarki, drugi szefem Sztabu Generalnego, trzeci  dowodzi³ Flot¹ Ba³tyck¹ [ ] (s. 366367].
Formalnie mo¿na co prawda zastrzec, i¿ praca Piotra Olendra dotyczy si³
morskich Rosji na Dalekim Wschodzie, czyli Floty Oceanu Spokojnego (Dalekowschodniej), ale jej II i III Eskadra detaszowane z odsiecz¹ Port Arturowi
i I Eskadrze to w wiêkszoci jednostki Floty Ba³tyckiej (Czarnomorska by³a
geopolitycznie i geostrategicznie izolowana). Si³y te dokona³y niew¹tpliwego
wyczynu nawigacyjnego  op³ywaj¹c wiat w niekorzystnych pod ka¿dym
wzglêdem warunkach  ale dotar³y zbyt póno i zosta³y niemal kompletnie
unicestwione (zniszczone/zatopione lub zdobyte) pod Cuszim¹; wykazuj¹c siê
przy tym wrêcz ¿a³osnym poziomem wyszkolenia i ¿enuj¹cymi b³êdami we
wszystkich faktycznie dziedzinach taktyki, sztuki operacyjnej i strategii. Do
tego jeszcze powrócimy  omawiaj¹c pracê P. Olendra.
Klêska ta wywo³a³a szok, pog³êbiaj¹cy jeszcze zamieszanie w Rosji zwane rewolucj¹ lat 19051907. Nadci¹gaj¹ca Wielka Wojna  w której g³ównymi
wrogami mia³a byæ kajzerowska II Rzesza Niemiecka i cesarsko-królewskie
Austro-Wêgry oraz póniej m.in. su³tañska (osmañska, otomañska) Turcja;
a wie¿ymi sojusznikami po Francji (jeszcze 1891) np. Wielka Brytania
(1907) i Japonia [!]  wymaga³a gruntownych przygotowañ i zmian, porównywalnych z posewastopolskimi po 1856 r. [klêska Rosji w wojnie wschodniej
(krymskiej) lat 18531856]. Analogicznie do wspomnianego precedensu tê
wymuszon¹ modernizacjê nazwano okresem pocuszimskim, który  jak siê
okaza³o  trwa³ jednak zaledwie 9 lat [19051914], gdy mimo wszystko
przedwczenie wybuch³a I wojna wiatowa  ci¹gn¹ca siê a¿ przesz³o 4 lata
[19141918]. Cesarstwo Rosyjskie radzi³o sobie w niej zaskakuj¹co dobrze
i skutecznie, a to oznacza³o dla wrogich Pañstw Centralnych k³opotliwy
i anga¿uj¹cy front wschodni  niemaj¹cy wszak¿e statusu decyduj¹cego. Ten
stan impasu z relatywn¹ przewag¹ Ententy nieoczekiwanie przerwa³y rewolucje 1917 r. (tzw. lutowa bur¿uazyjno-demokratyczna/mieñszewicka z okresem dwuw³adzy  czy raczej jej braku, wrêcz anarchi¹  i padziernikowa
socjalistyczna/bolszewicka]. Oznacza³o to stopniowe ograniczanie udzia³u
Rosji, ju¿ radzieckiej/sowieckiej w wojnie  z separatystycznym uk³adem
rozejmowym, a faktycznie kapitulacj¹ w³¹cznie  do marca 1918 r.; zanim
nieco pó³ roku póniej pokonano na Zachodzie tym razem Pañstwa Centralne, gdzie zreszt¹ nast¹pi³y tak¿e bunty we flotach niemieckiej i austrowêgierskiej. O ile inspiracja niemiecka przewrotu bolszewickiego wydaje
siê raczej przyjêta we wspó³czesnej historiografii, to warto podkreliæ nieoczekiwane zapewne skutki tej¿e w postaci czerwonych bander nad niektórymi okrêtami niemieckimi i austro-wêgierskimi w nieco ponad rok póniej
 a to w pewnym stopniu przyczyni³o siê do klêski wojennej Pañstw Centralnych.
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Monografia Marka Hermy stanowi zatem specyficzn¹ kontynuacjê pracy
Piotra Olendra, przedstawiaj¹c rosyjsk¹ Flotê Ba³tyck¹ po Cuszimie i podczas I wojny wiatowej. Wynika z tej lektury, ¿e wszechstronny wysi³ek
modernizacyjny okresu pocuszimskiego przyniós³ efekty  z braku czasu
mo¿e jednak nie w pe³ni satysfakcjonuj¹ce  i Flota Ba³tycka zadowalaj¹co
walczy³a z nader gronym przeciwnikiem: niemieck¹ Kaiserliche [Kriegs]Marine, która pod wzglêdem ilociowym ustêpowa³a tylko brytyjskiej Royal
Navy, a jakociowo by³a jej przynajmniej lub niemal równorzêdna (ocena
taka dotychczas jest kwesti¹ kontrowersyjn¹)! Oczywicie rosyjska Flota Ba³tycka musia³a siê ukryæ za podwójn¹ gard¹, wycofuj¹c siê do Zatoki Fiñskiej i przejæ do aktywnej defensywy, gdy na Ba³tyk przechodzi³y sporadycznie g³ówne si³y tzw. Hochseeflotte  zasadniczo szachowane przez brytyjsk¹
Grand Fleet  tak wielka by³a wtedy przewaga wroga, ale nawet wówczas
Rosjanie walczyli na ogó³ umiejêtnie i skutecznie. Kontrast z wojn¹ japoñsk¹ sprzed oko³o dekady by³ zaiste jaskrawy i zastanawiaj¹cy.
Wszystko siê jednak zmieni³o, gdy zaczê³a braæ górê agitacja i rozpolitykowanie za³óg  co najmniej pod has³ami anarchistycznymi i przede wszystkim pacyfistycznymi-antywojennymi, zmierzaj¹cymi do z³amania dyscypliny,
morale i pos³uszeñstwa floty (i armii) wobec zwierzchnoci. Charakterystyczn¹ cech¹ tego zjawiska  które okaza³o siê pewn¹ cykliczn¹ prawid³owoci¹
(nawet powiedzmy wrêcz historyczn¹!) i tym samym by³o poprzedzone analogicznymi tzw. wydarzeniami rewolucyjnymi w g³ównie, ale nie wy³¹cznie,
rosyjskiej Flocie Czarnomorskiej lat 19051907 jako swoisty prequel i niejako siê powtórzy³o sequelem w kajzerowskiej Hochseeflotte niemieckiej
II Rzeszy i cesarsko-królewskiej kaiserliche und königliche [Kriegs]Marine
Austro-Wêgier w listopadzie 1918 r.  by³ warunek wzglêdnej chocia¿by nieaktywnoci bojowej za³óg okrêtów, d³ugo przebywaj¹cych bezczynnie w swoich
bazach. Problem ten dotyczy zatem niejako z natury si³ g³ównych (ciê¿kich),
podczas gdy tzw. codzienna dzia³alnoæ bojowo-patrolowo-dozorowa si³ lekkich
anga¿uje je i skutecznie chroni przed propagand¹ agitacyjn¹  notabene nieraz
inspirowan¹ zewnêtrznie przez wrogie pañstwa. Czynnikiem sprzyjaj¹cym
by³a oczywicie przeci¹gaj¹ca siê i niefortunna wojna, aby nad pos³uszeñstwem i odpowiedzialnoci¹ przewa¿y³a chêæ jej przerwania za wszelk¹ cenê?
Z perspektywy historycznej mo¿na zatem ten aspekt potraktowaæ jako
kluczowy i decyduj¹cy dla udzia³u flot w wojnie, a zbuntowane (zrewoltowane lub  niech nawet bêdzie  rewolucyjne) floty rosyjska w 1917 i niemiecka
w 1918 r. istotnie przyczyni³y siê do klêski wojennej [ ] w³asnych pañstw,
których ustrój chcia³y zmieniæ. Szkoda, ¿e zarówno Piotr Olender, jak i przede
wszystkim Marek Herma, pominêli w omawianych publikacjach ów szerszy
historycznie kontekst tych niepokojów personalnych w si³ach morskich.
Ju¿ wspomniany wy¿ej P.P. Wieczorkiewicz w ostatnim ustêpie cytowanego rozdzia³u pt. Czerwona bandera nad Potiomkinem (ibidem, s. 367
368), uzna³ za istotne te kwestie, zanim przeszed³ do kolejnego, ostatniego
ju¿ rozdzia³u 9 W przededniu Wielkiej Wojny  przy czym wbrew tytu³owi
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(symbolowi  notabene, zreszt¹ przesadnemu) znalaz³y siê tam i inne, zapewne nawet wa¿niejsze kwestie. Oddajmy zreszt¹ g³os temu badaczowi:
[ ] Kolejny bunt wybuch³ 24 listopada w g³ównej bazie floty  Sewastopolu
[chodzi o rok 1905, data wg tzw. starego stylu juliañskiego, i oczywicie
rosyjsk¹ Flotê Czarnomorsk¹  C.N.]. Dowództwo powstania, wraz z komend¹ nowo zbudowanego kr¹¿ownika «Oczakow», przej¹³ kmdr por. Piotr
Schmidt. W trzy dni póniej w porcie dosz³o do walk, wiêkszoæ bowiem
jednostek pozosta³a wierna przysiêdze, a wiceadm. Grigorij Czuchnin nakaza³ zbombardowanie zrewoltowanego okrêtu. Schmidt zosta³ pojmany, postawiony przed s¹dem i stracony. Za wykazane zdecydowanie g³ow¹ zap³aci³
tak¿e Czuchnin, który sta³ siê obiektem zamachów ze strony partii socjal-rewolucjonistów.
Kluczowym momentem rewolucji sta³o siê powstanie moskiewskie wzniecone w grudniu 1905 r. i krwawo st³umione przez jednostki gwardii, prowadzone przez wiceadm. Dubasowa (on sam zdo³a³ unikn¹æ póniej kilkakrotnie
eserowskich bomb i zmar³ mierci¹ naturaln¹ w 1912 r.). Przes¹dzi³o to
o opanowaniu sytuacji w kraju. Wyst¹pienia we Flocie Ba³tyckiej, do których
dosz³o w w sierpniu 1906 r. w Libawie, Kronsztadzie, Sweaborgu, Helsingforsie i na szkolnym kr¹¿owniku «Pamiat Azowa», nie mog³y ju¿ wp³yn¹æ na
bieg wypadków. Osi¹gniêta z najwy¿szym trudem pacyfikacja mia³a okazaæ
siê jednak nietrwa³a, a pamiêæ o czerwonych sztandarach powiewaj¹cych nad
okrêtami przetrwa³a do 1917 r., kiedy to marynarze ba³tyccy odegraæ mieli
tak istotn¹ rolê w obaleniu w³adzy Miko³aja II, a nastêpnie ustanowieniu
bolszewickiej dyktatury.
Casus pancernika [Knia] Potiomkin [Tawriczeskij] by³ interesuj¹cy
o tyle, ¿e z jednej strony sta³ siê wrêcz symbolem i to przereklamowanym
przez bolszewików m.in. s³ynnym filmem z 1925 r., ale z drugiej
 jego
11-dniowy bunt wiadczy³ o postêpuj¹cej erozji carskich si³ zbrojnych w 1905 r.,
co uznaæ nale¿y za konieczny warunek sukcesu powstania i rewolucji, przy
czym dotyczy³o to nie tylko Rosji. Konfrontacja mitów i wizji artystycznych
z faktografi¹ w rodzaju nowej ksi¹¿ki Neala Bascomba Czerwony bunt:
jedenacie tragicznych dni na pok³adzie pancernika Potiomkin [Wydaw.
Znak, Kraków 2010, ss. 460] daje wiele do mylenia. Mo¿na wrêcz przyj¹æ, i¿
np. Potiomkin pod Odess¹ niemal sterroryzowa³ garnizon miejski  a z tego
p³ynie wniosek, dog³êbnie przyswojony przez bolszewików, o szczególnej
przydatnoci ciê¿kich okrêtów artyleryjskich (pancerniki i ewentualnie kr¹¿owniki) do szeroko rozumianego oddzia³ywania na sytuacjê nie tylko brzegow¹.
Szczególnie dotyczy ta uwaga drugiego z tych autorów, którego interesuje przecie¿ okres pocuszimski, jak i I wojna wiatowa w szerokim kontekcie.
Co wiêcej, Marek Herma ju¿ przed laty zaj¹³ siê rosyjsk¹ Flot¹ Czarnomorsk¹, stopniowo i systematycznie rozszerzaj¹c zakres swych badañ w sensie
merytorycznym i chronologicznym (wykaz publikacji przede wszystkim na
podstawie bibliograficznych baz Biblioteki Narodowej  ksi¹¿ek MAK.BN
i artyku³ów z czasopism Bibliografii Zawartoci Czasopism [BZCz]; przy
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czym zw³aszcza ta ostatnia jest, niestety, daleka od kompletnoci)1. Obok
Floty Morza Czarnego  w tym podczas I wojny wiatowej  pojawiaj¹ siê
aspekty dowodzenia (w tym wspomniany przez Wieczorkiewicza Grigorewicz)
na wysokim szczeblu i przejcie ku Ba³tykowi. Ukoronowaniem sporego
ilociowo i dobrego jakociowo dorobku naukowego Marka Hermy jest ksi¹¿ka habilitacyjna: Rosyjska flota wojenna na Ba³tyku w latach 19051917
(seria Prace Monograficzne / Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie, 0239-6025, nr 561, Wydaw. Naukowe UP, Kraków
2010, ss. 623, [2] s., [20] s. tabl., [1] k. tabl. z³o¿. : il. [w tym kolor.]),
imponuj¹ca edytorsko i bêd¹ca przedmiotem niniejszej analizy. Istotne, ¿e
w przeciwieñstwie do Piotra Olendra, drugi z autorów ma na koncie liczne
i to ró¿ne recenzje  przy tym niekoniecznie wojenno-morskie2. Zakres mery1 Ju¿ w 1997 r. rozprawa Flota Czarnomorska w strategii wojennej Rosji w latach 18531917
pos³u¿y³a jako podstawa uzyskania doktoratu, ale niestety nie zosta³a ona w oryginalnej wersji
opublikowana. Pierwsz¹ wydan¹ ksi¹¿kê pt. Pod bander¹ w. Andrzeja. Rola Floty Czarnomorskiej w realizacji koncepcji strategicznych (militarnych) Rosji w latach 19141917 (Prace Monograficzne / Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, 0239-6025;
nr 340: Wydaw. Nauk. AP, Kraków 2002) przy jej 164-stronicowej objêtoci [plus 5 kart ilustracji] mo¿na i nale¿y uznaæ za skrót ostatniej czêci wspomnianej dysertacji doktorskiej  co z nie
wiadomych przyczyn nie znalaz³o odzwierciedlenia w jej Wstêpie, sugeruj¹cym ca³kowit¹ niezale¿noæ publikacji.
Tymczasem widaæ pocz¹tkowo wyran¹ fascynacjê Autora rosyjsk¹ Flot¹ Morza Czarnego
[czy jak woli  Czarnomorsk¹], a co zdradzaj¹ i jego artyku³y z lat 19982003 i póniej.
Pierwszy z nich to Rosyjskie przygotowania do operacji desantowych na wybrze¿ach Morza Czarnego w 1917 roku (Studia Historyczne  SH, 1998, z. 1, s. 7782  to w³aciwie przedostatni
nienumerowany podrozdzia³ rozdzia³u VI Kampania 1917 roku na s. 119124), drugi Operacja
floty czarnomorskiej podczas wojny rosyjsko-tureckiej 18771878 (SH, 1999, z. 1, s. 4355
 tutaj wystêpuje zgodnoæ chronologiczno-merytoryczna z prac¹ doktorsk¹, ale nie z póniejsz¹
ksi¹¿k¹), trzeci Bitwa pod Synop¹ 30 listopada 1853 roku  ostatnie wielkie starcie flot ¿aglowych (SH, 2000, z. 1, s. 4759  vide supra), a czwartym Rola flotylli rzecznych w walce
o panowanie na Dunaju w latach I wojny wiatowej (SH, 2003, z. 1, s. 3355  tu z kolei
korelacja z ju¿ wydan¹ ksi¹¿k¹, a mo¿e raczej pewne jej rozszerzenie; uwzglêdniaj¹ce zainteresowania jednego z recenzentów  prof. dra hab. kmdra Józefa Wies³awa Dyskanta)?
Kolejnym artyku³em, który mo¿na uznaæ za pierwszy nowej fali jest Admira³ Iwan
Grigorowicz (18531930)  ostatni minister marynarki wojennej carskiej Rosji (SH, R. 48 (2005),
z. 3/4, s. 327346  wykraczaj¹cy poza problematykê jedynie Floty Czarnomorskiej, acz maj¹cy
wiele z ni¹ wspólnego). To samo mo¿na stwierdziæ o nastêpnych  Dowodzenie rosyjsk¹ Cesarsk¹ Marynark¹ w latach I wojny wiatowej (Przegl¹d Historyczno-Wojskowy  PHW, R. 7,
2006, nr 4, s. 215226) i Programy rozbudowy rosyjskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej
w latach 19061914 (PHW, R. 8, 2007, nr 4, s. 2348) oraz Wspomnienia ostatniego ministra
marynarki wojennej carskiej Rosji (PHW, R. 8, 2007, nr 1, s. 165170  które nawi¹zuj¹ do
wspomnianego artyku³u z 2005 r., a ostatni z nich otwiera cykl recenzyjny Autora, gdy¿ zawiera
rec. ksi¹¿ki Ivana K. Grigorovièa: Vospominaniâ byvego morskogo ministra, Krontadt 2005].
Rok 2007 obfitowa³ w artyku³y M. Hermy, albowiem obok ju¿ 2 wymienionych dodaæ nale¿y
kolejne rozszerzenie rzeczowe (acz nie chronologiczne) Naczelne dowództwo si³ zbrojnych Rosji
w latach 19141917 (organizacja, obsada personalna) (SH, R. 50, 2007, z. 2, s. 177191) i Sztab
polowy Rosyjskiej Cesarskiej Marynarki Wojennej w latach pierwszej wojny wiatowej (Annales
Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica  AAPC.SH [Nr] 6 (2007), s. 111121).
2 Cykl recenzyjny otwiera artyku³ Wspomnienia ostatniego ministra marynarki wojennej
carskiej Rosji (PHW, R. 8, 2007, nr 1, s. 165170), gdy¿ zawiera rec. nowej edycji ksi¹¿ki Ivana
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toryczny i zarazem geograficzny to Rosyjska flota wojenna na Ba³tyku czyli
Flota Ba³tycka (Ba³tijskij F³ot) Rosji, a chronologiczny to lata 19051917,
tj. tzw. okres pocuszimski floty carskiej do rewolucji padziernikowej/listopadowej 1917 r.  obejmuj¹cy te¿ aktywny udzia³ w I wojnie wiatowej
przeciwko niemieckiej Kaiserliche [Kriegs]Marine w latach 19141917, ale
obejmuj¹cy te¿ w¹tki neutralnych pañstw ba³tyckich ze Szwecj¹  tradycyjnie traktowan¹ jako potencjalny przeciwnik  na czele (vide wspomniany
artyku³-recenzja Miêdzy m³otem a kowad³em z 2008 r.), co by³o bardziej
skutkiem uwzglêdniania rewan¿yzmu historycznego Skandynawów, ni¿
trzewej oceny polityczno-strategicznej.
Warto podkreliæ przeniesienie zainteresowania Autora z Morza Czarnego i rosyjskiej Floty Czarnomorskiej (zwanej te¿ czasami Po³udniow¹) na
bli¿sze nam Morze Ba³tyckie i rosyjsk¹ Flotê Ba³tyck¹ (zwan¹ tak¿e pocz¹tkowo Pó³nocn¹, ale wkrótce trafniej Centraln¹  zapewne z racji bliskoci
metropolii-stolicy i potencja³u). Obydwa te akweny charakteryzowa³a pewna
cecha wspólna, czyli dostêp przez Cieniny odpowiednio tureckie (licz¹c od
wschodu: Bosfor, Morze Marmara i Dardanele) i Duñskie (Sund, Kattegat
i Skagerrak), co podczas wojny skutkowa³o praktycznie izolacj¹ rosyjskich
Flot Czarnomorskiej i Ba³tyckiej na swych akwenach-obszarach operacyjnych. By³y jednak¿e i istotne ró¿nice.
Przy przyjêtej periodyzacji lat 19051917 (okres pocuszimski i I wojny
wiatowej) oznacza to, i¿ Flota Ba³tycka  mimo sojuszu (Ententy, Trójporozumienia) Rosji z Wielk¹ Brytani¹ i Francj¹  wobec potêgi Niemiec mog³a co
najwy¿ej myleæ o strategicznej, acz aktywnej defensywie na Morzu Ba³tyckim, ale Flota Czarnomorska sta³a siê narzêdziem zaczepnej polityki i ofenK. Grigorovièa: Vospominaniâ byvego morskogo ministra, Krontadt 2005). Druga ju¿ recenzja
Autora to Lenin  recenzja [[Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica
 AAPC.SH [Nr] 6 (2007), s. 265270  gdy¿ zawiera rec. ksi¹¿ki Dmitrija A. Volkogonova:
Lenin: prorok raju, aposto³ piek³a. Wyd. 2. Warszawa 2006]. Autor najwyraniej zagustowa³
w recenzjach, poniewa¿ wszystkie nastêpne jego artyku³y z lat 20082009 wg BZCz BN s¹
recenzjami, i to nawet doæ odleg³ymi tematycznie od Floty Czarnomorskiej. I tak Medu
molotom i nakovalnej  recenzja [SH, R. 51 (2008), z. 1, s. 113116, zgodnie z tytu³em zawiera
rec. ksi¹¿ki Iriny N. Novikovej: Medu molotom i nakovalnej: veciâ v germano-rossijskom
protivostoânii na Baltike v gody Pervoj mirovoj vojny. Sankt-Peterburg 2006  wskazuj¹c przy
tym wyranie na Morze Ba³tyckie w latach 19141918], natomiast Kozacy i Wehrmacht
 recenzja [AAPC.SH [Nr] 7 (2008), s. 180183 zawiera rec. ksi¹¿ki Wernera H. Krause: Kozacy
i Wehrmacht, Kraków 2006  otwieraj¹c tym samym seriê recenzji drugowojennych]. Kontynuacj¹ s¹ Desperaci Dönitza  recenzja [Nautologia, R. 43 (2008), nr 145, s. 145146, która
zawiera rec. ksi¹¿ki Lawrence Patersona: Desperaci Dönitza: niemieckie ¿ywe torpedy i bezza³ogowe ³odzie podwodne  Warszawa 2008] i Wehrmacht  recenzja [SH, R. 52 (2009), z. 2, s. 189193;
zawiera rec. ksi¹¿ki Wolframa Wette: Wehrmacht : legenda i rzeczywistoæ, Kraków 2008]. Co
prawda w tytule jest to ukryte, ale recenzj¹ jest i ostatni z przedstawionych artyku³ów: Mózg
rosyjskiej marynarki wojennej [PHW, R. 10 (2009), nr 1, s. 197200, gdy¿ zawiera rec. ksi¹¿ki
Kirilla B. Nazarenko: Mozg flota Rossii: ot Cusimy do pervoj mirovoj vojny, Sankt Peterburg
2006]. Warto podkreliæ, i¿ rosyjski podtytu³ okrela zakres chronologiczny od Cuszimy do
pierwszej wojny wiatowej  czyli lata 19051914 (a mo¿e nawet do 1917 r.?).
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sywy na Morzu Czarnym wobec chorego cz³owieka Europy, czyli Turcji oraz
pañstw ba³kañskich. Agresywna aktywnoæ Rosji na po³udniu (basen czarnomorski, Ba³kany i Bliski Wschód) tymczasem utrudnia³a konsekwentn¹ realizacjê wzmocnienia na pó³nocy/centrum, szczególnie os³abionej klêsk¹
w wojnie rosyjsko-japoñskiej lat 19041905 Floty Ba³tyckiej. Przypomnijmy,
¿e w³anie z niej detaszowano w zdecydowanej wiêkszoci okrêty tzw. II i III
Eskadry (Floty) Oceanu Spokojnego/Dalekiego Wschodu, które znalaz³y morski grób pod Cuszim¹. Jednostek ze sk³adu Floty Czarnomorskiej, mimo
chêci, nie mo¿na by³o tam skierowaæ (z wyj¹tkiem kilku kr¹¿owników pomocniczych) wskutek statusu neutralnoci cienin czarnomorskich  co paradoksalnie wzmocni³o d¹¿enie do pe³nego otwarcia Morza Czarnego dla Rosji i to
kosztem Turcji! Morze Czarne mia³o zatem staæ siê rosyjskim Mare Nostrum,
co w przypadku Ba³tyku nie by³o jeszcze realne  bez rozgromienia Niemiec
i ewentualnie Szwecji.
Rewolucja i powstania lat 19051907 jako skutek klêski Rosji w wojnie
z Japoni¹  jak póniej siê okaza³o, inspirowane przez paradoksaln¹ konkurencjê s³u¿b specjalnych Rosji i Nipponu której wojennomorskim symbolem
sta³y siê pancernik eskadrowy [predrednot] Knia Potiomkin/Potiemkin
Tawriczeskij i kr¹¿ownik lekki Oczakow Floty Czarnomorskiej. Pierwszy
z nich ju¿ 12 padziernika 1905 r. przemianowano na [Swiatoj] Pantielejmon, a drugi dopiero 7 kwietnia 1907 r. (po naprawie uszkodzeñ, odniesionych podczas rewolty) nazwano Kagu³ (dotychczas nosz¹cy tê nazwê bliniak typu Bogatyr przemianowano na Pamjat Mierkurija). Zmiany
patronów-imion tych jednostek carskiej floty wiadczyæ mog¹ o próbie w³adz
zatarcia pamiêci o wydarzeniach  z którymi siê one kojarzy³y  oczywicie
nadzieje te okaza³y siê bezskuteczne.
Kolejna fala przechrzczeñ, tym razem faktyczne bolszewickich, mimo i¿
jeszcze przed padziernikiem, nast¹pi³a od 13 kwietnia 1917 r. i objê³a nie
tylko powrót do poprzednich imion tych okrêtów: Potiemkin [Tawriczieskij]
 bez tytu³u ksi¹¿êcego  od 11 maja to Boriec za Swobodu. Wielki drednot
Jekatierina II  przemianowany 27 czerwca 1915 r. na Impieratrica Jekatierina Wielikaja  zosta³a 29 kwietnia 1917 r. Swobodnaju Rossiju,
a w tym samym dniu Wolju zosta³ bliniaczy dotychczasowy Impierator
Aleksandr III. Budowany jeszcze i nigdy nie ukoñczony superdrednot Impierator Niko³aj I nazwano wtedy Diemokratij¹. Transportowiec lotniczy
(wodnosamolotów, awiomatka, jeden z protoplastów lotniskowców) Impierator Aleksandr III od 11 maja zosta³ Riespublikañcem, a Impierator
Niko³aj I (nazwy jednostek te same co ww. drednoty) sta³ siê od 18 maja
Awiatorem.
Podobne rzeczy dzia³y siê równoczenie równie¿ m.in. we Flocie Ba³tyckiej, co by³o swoist¹ manier¹ w³adz rewolucyjnych, uwa¿aj¹cych te symboliczne gesty za wa¿niejsze, ni¿ utrzymanie i/lub przywrócenie gotowoci bojowej (przy wszechw³adnej anarchii by³o to wszak¿e praktycznie niemo¿liwe).
Szczególnie dotyczy to du¿ych jednostek o licznych za³ogach, a przy tym
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czêsto bezczynnych  bezcenna flota w gotowoci (fleet in being)  w przeciwieñstwie do zajêtych codzienn¹ s³u¿b¹ mniejszych okrêtów.
Analogiczny proces nast¹pi³ zreszt¹ w niemieckiej Flocie Pe³nomorskiej
na pocz¹tku listopada 1918 r., co zapocz¹tkowa³o rewolucjê niemieck¹ i wymusi³o formalnie zawieszenie broni czy te¿ rozejm  a faktycznie kapitulacjê
 11 listopada, co zakoñczy³o Wielk¹ Wojnê, póniej zwan¹ I wojn¹ wiatow¹.
II Rzesza Niemiecka te zmagania zatem ostatecznie przegra³a, ale przed
zachodnimi Mocarstwami Sprzymierzonymi i Stowarzyszonymi, nie za
przed Rosj¹ Radzieck¹, która separatystycznym traktatem brzeskim uzna³a
siê za pokonan¹ przez Pañstwa Centralne z Niemcami na czele.
Autor jako cezurê koñcow¹ aktywnych dzia³añ rosyjskich si³ morskich na
Ba³tyku i Morzu Czarnym przyjmuje 7 listopada (25 padziernika) 1917 r.
 czyli wybuch tzw. Wielkiej Socjalistycznej (bolszewickiej) Rewolucji Padziernikowej, tym razem z czynnym udzia³em za³óg i okrêtów Floty Ba³tyckiej, jednak¿e ju¿ od tzw. rewolucji lutowej/marcowej dostrzec mo¿na symptomy rozprzê¿enia tzw. dwuw³adzy  wspomniane wy¿ej przemianowania
by³y jego ³agodnym i niejako symbolicznym symptomem. Zosta³y one jednak
ograniczone przez dowódcê Floty Czarnomorskiej, znanego póniej z wojny
domowej przywódcê Bia³ych, wiceadm. Aleksandra W. Ko³czaka umiejêtnym postêpowaniem i zaanga¿owaniem do niemal koñca lipca floty w operacje minowe. Planowana i przygotowywana operacja desantowa nie dosz³a
jednak do skutku, mimo ¿e nowy i kolejny ju¿ dowódca Floty Morza Czarnego (18/20 lipca  13 grudnia 1917 r.) kontradm. Aleksandr W. Niemitz by³ jej
zagorza³ym zwolennikiem, a próbowa³ o¿ywiæ sw¹ flotê patriotycznym zapa³em  przez agitatorów bolszewickich okrelanym wrêcz jako ultraprawicowy nacjonalizm.
Zauwa¿my wszak¿e, i¿ o ile operacje minowe nawet na wodach przeciwnika mo¿na przewrotnie okreliæ jako dzia³ania obronne (defensywne)  zatem mog³y byæ jeszcze tolerowane  to operacje desantowe kojarz¹ siê bezwzglêdnie z dzia³aniami zaczepnymi (ofensywnymi), a nawet agresywnym
atakiem; a tego nie mogli cierpieæ pacyfistyczni internacjonalici (nawet
jeli nie byli wprost na ¿o³dzie wrogów).
Za szczególny walor obydwu ksi¹¿ek Marka Hermy uwa¿am w³anie
nowatorskie w dotychczasowej historiografii polskiej ujêcie problematyki rozk³adu rewolucyjnego Floty Ba³tyckiej i Czarnomorskiej  dalekie od tradycyjnych uproszczeñ, zarówno dominuj¹cych do niedawna filosowieckich, jak
i bia³ogwardyjskich proweniencji emigracyjnej. Powiêcono im odpowiednio
nienumerowane, niestety, podrozdzia³y Rewolucja w Rosji i jej wp³yw na
gotowoæ bojow¹ Floty Ba³tyckiej i dalej rozdzia³u IV Czwarta kampania
wojenna na Ba³tyku  rok 1917 czêci II Wielka Wojna (2010, s. 426439 in.)
oraz Pocz¹tek przemian rewolucyjnych we Flocie Czarnomorskiej i dalej rozdzia³u VI Kampania 1917 (2002, s. 117119 in.).
Co prawda szkoda, ¿e w nienumerowanym tak¿e podrozdziale Bunty we
flocie rozdzia³u I Cuszima  krajobraz po bitwie czêci I Przed wybuchem
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Wielkiej Wojny 19051914 (s. 2732) Rosyjskiej floty (2010) nie wspomniano choæby w przypisie nr 24 na s. 27 o rewolcie na kr¹¿owniku Oczakow
 obok os³awionego wrêcz Potiomkina  obydwu ze sk³adu Floty Czarnomorskiej lat 1905-1907. By³y to przecie¿ symbole rewolucji  przy czym
Oczakow walczy³ do koñca, w przeciwieñstwie do innych przypadków
z Potiomkinem na czele; stanowczo zatem przereklamowanym przez bolszewików/ komunistów. Warto bowiem zauwa¿yæ  w lad za cytowanym P.P.
Wieczorkiewiczem  ¿e bezwzglêdna rozprawa ze zbuntowanym Oczakowem  w przeciwieñstwie do nieco wczeniejszego casusu Potiomkina,
okaza³a siê w³aciwym rozwi¹zaniem ze strony w³adz i jako pierwsza wytyczy³a odpowiedni¹ procedurê. Udany zamach terrorystyczny na wiceadm.
Czuchnina i nieudane próby z wiceadm. Dubasowem faktycznie to tylko
potwierdzaj¹  jako akty zemsty i zastraszenia tych, którzy mieli odwagê
przeciwstawiæ siê buntom.
O ile jednak anarchia we Flocie Czarnomorskiej by³a mniej niebezpieczna  a jak b³êdnie oceniano Sewastopol znikomo nara¿ony na kombinowany
atak stosunkowo s³abych si³ turecko-niemieckich (interwencja brytyjska podczas wojny domowej to póniejsza kwestia  1919)  to zgo³a inaczej przedstawia³a siê sytuacja Rosji nad Morzem Ba³tyckim. Tutaj przeciwnikiem mog³y byæ g³ówne si³y potê¿nej II Rzeszy Niemieckiej, a ówczesna stolica
pañstwa (Piotrogód  niegdy i obecnie Sankt Petersburg, a na kilka dziesiêcioleci sowiecki Leningrad) i g³ówna baza Floty Ba³tyckiej (Kronsztad) by³y
zagro¿one niemal bezporednio! Wkrótce obawy siê zici³y i rozpoczê³a siê
moonsundzka operacja desantowa Albion, pod os³on¹ detaszowanych
z Nordsee (Morza Pó³nocnego) na Ostsee (Ba³tyk  dos³ownie Morza Wschodniego) zespo³ów Hochseeflotte  czyli czwarta kampania 1917 r. Si³y rosyjskie, zanarchizowane dwuw³adz¹  zarówno morskie, jak i l¹dowe tzw. Frontu Pó³nocnego (co wi¹¿e siê ze wspomnian¹ wczeniej, niekiedy stosowan¹
inn¹ nazw¹ ba³tyckiej Floty Pó³nocnej/Centralnej)  okaza³y siê niemal bezradne, ustêpuj¹c z Zatoki Ryskiej, nastêpnie ewakuuj¹c Rewel (Tallin)
w dniu 16 [3] padziernika 1917 r. i zastanawiaj¹c siê nawet nad przeniesieniem naczelnych w³adz pañstwa do Moskwy. Flota Ba³tycka zosta³a zablokowana w Zatoce Fiñskiej, wkrótce nast¹pi³ przewrót bolszewicki, a 15 [2]
grudnia 1917 r. i 3 marca 1918 r. (tzw. nowego stylu gregoriañskiego
 obowi¹zuj¹cego w Rosji formalnie od lutego 1918 r.) w Brzeciu Litewskim
zawarto kolejno separatystyczny rozejm i traktat pokojowy miêdzy Rosj¹
Radzieck¹ a Pañstwami Centralnymi. Zreszt¹ po traktacie brzeskim dope³ni³
siê los Sewastopola (opanowanego przez Niemców 1 maja) i Floty Czarnomorskiej (samozatopienie w Noworosyjsku 18 czerwca 1918 r. jednostek probolszewickich).
Tak zemci³a siê anarchia i bunty w si³ach zbrojnych Rosji, ale  jak
wspomniano  wkrótce dotknie to i tymczasowych zwyciêzców: kolejno cesarsko-królewskie Austro-Wêgry i cesarskie Niemcy. Rozpad dualistycznej monarchii Habsburgów ju¿ na pocz¹tku listopada 1918 r. jest powszechnie zna-
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ny, ale nieco zapomnianym przejawem erozji k.u.k (kaiserliche und königliche) si³ zbrojnych okaza³ siê byæ wczeniejszy (13 lutego) bunt eskadry floty
w Zatoce Kotorskiej (Cattaro) z flagowym kr¹¿ownikiem pancernym Sankt
Georg na czele. Notabene, czy ta zbie¿noæ czasowa z rokowaniami brzeskimi jest li tylko przypadkowa? W przypadku powodzenia rewolty marynarzy
austro-wêgierskich mog³o to oznaczaæ istotne os³abienie jednego z dwóch
g³ównych filarów Pañstw Centralnych, a to u³atwia³o sytuacjê przypartej do
przys³owiowego muru Rosji Sowieckiej.
Ju¿ w lipcu i sierpniu 1917 r. dosz³o w niemieckiej Hochseeflotte do
sporadycznych buntów g³odowych, zd³awionych z pe³n¹ bezwzglêdnoci¹.
Czy i w tym przypadku mia³a miejsce bezporednia inspiracja rosyjskich
bolszewików, trudno obiektywnie rozs¹dziæ. Do tej rewolucyjnej tradycji nawi¹za³a skwapliwie Volksmarine (Ludowa Marynarka Wojenna by³ej Niemieckiej Republiki Demokratycznej), nadaj¹c imiona Albin Koebis i Max
Reichpietsch  jedynych rozstrzelanych palaczy-buntowników  nowym
eskortowcom, ale mo¿e by³a to nagorliwoæ neofitów z demoludu?
Te informacje zamieszczam tytu³em uzupe³nienia w¹tku rewolt we
flotach, gdy¿ Marek Herma we Wstêpie (2010, s. 78) okres przejciowy (XI 1917
 I 1918) i tym bardziej póniejszy (utworzenie RKKF w lutym 1918 r.) uzna³ za
odrêbny temat badawczy. Wydaje siê wszak¿e uzasadnione odst¹pienie od sztywnych ram chronologicznej cezury koñcowej w tym wyj¹tkowym przypadku.
Struktura nowej ksi¹¿ki Marka Hermy jest bowiem przemylana i podoba mi siê np. nag³ówek stron parzystych z tytu³em czêci i stron nieparzystych z tytu³em rozdzia³u  co u³atwia czytelnikowi orientacjê, a co, niestety,
nie jest powszechne. Kompozycja pracy sk³ada siê ze wspomnianego i obszernego Wstêpu (s. 717) oraz przejrzystej narracji w czêci I Przed wybuchem
Wielkiej Wojny z rozdzia³em I Cuszima  krajobraz po bitwie [s. 2042],
rozdzia³em II Reorganizacja naczelnych w³adz rosyjskiej marynarki wojennej
oraz systemu dowodzenia flotami (s. 4373), rozdzia³em III Programy rozbudowy rosyjskiej Floty Ba³tyckiej (s. 74101), rozdzia³em IV Rosyjskie plany
wojny na Ba³tyku w latach 19171914 (s. 102130), rozdzia³em V Flota Ba³tycka w przededniu wybuchu wojny (s. 131162) i rozdzia³em VI Potencjalni
przeciwnicy rosyjskiej Floty Ba³tyckiej  si³y morskie Niemiec i Szwecji
(s. 163194). Dalej to czêæ II Wielka Wojna z rozdzia³em I Pierwsza kampania wojenna na Ba³tyku  rok 1914 (s. 196274), rozdzia³em II Druga kampania wojenna na Ba³tyku  rok 1915 (s. 275358), rozdzia³em III Trzecia
kampania wojenna na Ba³tyku  rok 1916 (s. 359422) i rozdzia³em IV
Czwarta kampania wojenna na Ba³tyku  rok 1917 (s. 423487), a nastêpnie
Zakoñczenie (s. 488495), Summary (s. 496502) oraz rozbudowane Za³¹czniki:
1. Ordre de Bataille Floty Ba³tyckiej 14 padziernika 1914 roku (s. 503506),
2. G³ówne dane taktyczno-techniczne okrêtów i jednostek pomocniczych floty
rosyjskiej uczestnicz¹cych w dzia³aniach wojennych na Ba³tyku w latach
19141917 i 3. Stopnie oficerów morskich we flotach wojennych wybranych
pañstw ba³tyckich oraz Royal Navy wed³ug stanu na rok 1914 (respective
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uk³ad tabelaryczny  s. 507550 i 551). Publikacjê zamyka Bibliografia selektywna z podzia³em na poszczególne kategorie (s. 552564) oraz u³atwiaj¹ce
znalezienie interesuj¹cych treci Indeks nazwisk (pominiêto nazwiska autorów cytowanych prac; zw³aszcza w przypisach  s. 565578), Indeks okrêtów
i statków (s. 579605), Indeks nazw geograficznych (s. 606620), Spis tabel (5)
i schematów (6) z podaniem stron, na których wystêpuj¹ (s. 621), Spis ilustracji  wklejka na koñcu ksi¹¿ki (32 il.: portrety, fotografie np. g³ównie
okrêtów, foto mapy  s. 622623) i Spis treci (s. 624625), w którym podano
strony dla wspomnianych nienumerowanych podrozdzia³ów. Powa¿nym brakiem jest natomiast ca³kowity niemal brak map i planów  z wyj¹tkiem
wspomnianej fotomapy z dyslokacj¹ okrêtów Floty Ba³tyckiej podczas kampanii 1917 r. (il. 32 i ostatnia) oraz jednej barwnej mapy basenu Ba³tyku
w 1914 r., wklejonej miêdzy stronami 220 i 221. Takie elementy kartograficzne znacznie u³atwi³yby zrozumienie nawet klarownego opisu, podobnie jak
np. rysunkowe plany okrêtów z ich rozmieszczeniem uzbrojenia i opancerzenia. Ró¿norakie przypisy (bibliograficzne, merytoryczne i mieszane) umieszczono na dole stosownej strony (odsy³acze dolne), co u³atwia ich wykorzystanie, acz ich numeracja jest odrêbna dla ka¿dego z rozdzia³ów, podobnie jak
ewentualne formu³y skrótowe ich zapisu.
£¹cznikiem tej pracy Marka Hermy z równoczenie niemal wydanym
dzie³em Piotra Olendra jest wspomniany ju¿ rozdzia³ I czêci I pod wymownym tytu³em Cuszima  krajobraz po bitwie, zw³aszcza na s. 2027. Drugi
z tych autorów zosta³ nawet przywo³any przez pierwszego pod koniec przypisu nr 19 (s. 25), przy czym chodzi o tego¿ Wojny morskie 18831914, Warszawa 2005  notabene pominiête w bazie internetowej Biblioteki Narodowej,
podobnie jak wiele innych.
Reasumuj¹c, pracê Marka Hermy uwa¿am za udan¹ i godn¹ starannego
przestudiowania  mimo tych drobnych w istocie uwag, nieraz o charakterze
niejako przypisów uzupe³niaj¹cych i to raczej jeden z licznych w¹tków w niej
podjêtych. Wydaje siê on wszak¿e wrêcz kluczowy dla tezy o w³aciwym
spo¿ytkowaniu przez cesarsk¹ Rosjê Miko³aja II okresu pocuszimskiego
 przerwanego w sierpniu 1914 r., a czas pokoju ewidentnie sprzyja³ ich
planom dozbrojenia i modernizacji  aby nastêpnie wzglêdnie korzystnie
zdaæ egzamin zmagañ zbrojnych przed tak wymagaj¹cym przeciwnikiem jak
II Rzesza Niemiecka Wilhelma II: tym ³atwiejszym wrogiem wydawa³a siê
su³tañska Turcja czy sprzymierzona, niedawno wroga Japonia. Innymi s³owy,
gdyby rewolucje nie zaprzepaci³y wysi³ku wojennego, to Rosja wspólnie
z Entent¹ zachodni¹ mog³aby tê wielk¹ (póniej zwan¹ pierwsz¹) wojnê wiatow¹ wygraæ. Zemsta losu za te knowania dosiêg³a jednak wkrótce i Pañstwa
Centralne. Zauwa¿my fundamentalne znaczenie klêski mocarstw zaborczych
 najpierw Rosji, póniej kolejno Austro-Wêgier i Niemiec  dla odzyskania
przez Polskê niepodleg³oci. Niebagatelny by³ zatem wp³yw rewolucji na sprawê
polsk¹, ale w innym kontekcie ni¿ prezentowany a¿ do znudzenia
w dotychczasowej historiografii i to wbrew pozorom nie wy³¹cznie filosowieckiej.
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* * *
Przechodz¹c do pierwszej z wymienionych, a zarazem i chronologicznietematycznie prac, to trzeba podkreliæ, ¿e w przypadku Piotra Olendra wykazy bibliograficzne Biblioteki Narodowej wg http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM, a zw³aszcza Bibliografii zawartoci czasopism  s¹ jeszcze
bardziej dziurawe ni¿ Marka Hermy, co mo¿e byæ m.in. nieuwzglêdnianiem
w BZCz np. miesiêcznika Okrêty Wojenne itd.3
Z prawdziwym zainteresowaniem i uznaniem dla Autora przeczyta³em
wy¿ej wymienion¹ ksi¹¿kê, któr¹ uwa¿am za pracê nader wartociow¹, mimo
kilku uwag o charakterze uzupe³niaj¹cym i postuluj¹cym.
Pierwsza z nich dotyczy wykorzystanej literatury przedmiotu, zawartej
we Wstêpie, przypisach i Bibliografii (nie opatrzonej przecie¿ zastrze¿eniem
w rodzaju selektywna, czy wybrana). Z oczywistych wzglêdów z ³atwiej
dostêpnych opracowañ polskojêzycznych daje siê dostrzec brak przede
wszystkim Józefa Wies³awa Dyskanta i Andrzeja Micha³ka Port Artur Cuszima 19041905 (Dom Wydaw. Bellona, Warszawa 2005), wbrew pozorom nie
bêd¹c¹ prostym po³¹czeniem dwóch starszych prac z serii Historyczne Bitwy tego¿ edytora (wykorzystanych) pierwszego z autorów i wzbogaconych
wieloma barwnymi ilustracjami drugiego ze wspó³autorów. Autor nie dostrzeg³ tak¿e celowoci zamieszczenia w bibliografii i np. w przypisie 14 na
s. 27 Jalu 1894 Tadeusza Marii Gelewskiego (seria Historyczne Bitwy, Wydaw. Bellona, Warszawa 1995), wbrew tytu³owi prezentuj¹cej wizjê ca³ej wojny japoñsko-chiñskiej lat 189495, a nie tylko tytu³owej bitwy. To samo
dotyczy np. artyku³u Cezarego Na³êcza Francuska M³oda szko³a  jej aspekt
teoretyczny jako wizji wojny morskiej prze³omu XIX i XX wieku (Prawo Morskie, t. 10, 1998, s. 173205) w przypisie nr 53 na s. 48. Raczej nie zaszkodzi³aby te¿ zapewne moja recenzja wspomnianej ksi¹¿ki [Wokó³ Jalu 1894
[w:] Od staro¿ytnoci do wspó³czesnoci. Studia historyczne, pod red. Józefa
3 Por przypisy poprzednie 1 i 2, dotycz¹ce odpowiednio publikacji M. Hermy  w tym
i recenzji. W przypadku Piotra Olendra, MAK BN wymienia 5 ksi¹¿ek (w tym w³anie ow¹
recenzowan¹) i zaledwie 4 artyku³y wg BZCz  wszystkie z Przegl¹du Historyczno-Wojskowego z lat 20082009, co potwierdza nasze przypuszczenia. Ksi¹¿ki to wg kolejnoci chronologicznej: 1. Olender Piotr, Lissa 1866 (Seria: Historyczne Bitwy), Wydaw. Bellona, Warszawa 1993,
ss. 144, 2. Idem, Wojna amerykañsko-hiszpañska na morzu 1898 r[oku], Wydaw. Lampart,
Warszawa 1995, ss. 216; 3. Idem, Wojna japoñsko-chiñska na morzu 18941895, Wydaw. Lampart, Warszawa 1997, ss. 294; 4. Idem, niniejsza rozprawa [habilitacyjna?] z 2010 r.; 5. Idem,
Czesma 1770, (seria: Historyczne Bitwy), Wydaw. Bellona, Warszawa 2011, ss. 224. Z kolei
artyku³y z czasopism to: 1. Idem, Bitwa pod Cuszim¹  mity i rzeczywistoæ, Przegl¹d Historyczno-Wojskowy [dalej: PHW], R. 9 (2008), nr 1, s. 2746; 2. Idem, Polityka morska Japonii w
okresie Meiji (18681912), PHW, R. 9 (2008), nr 3, s. 2344; 3. Idem, Klasyfikacja okrêtów
okresu pary i ¿elaza, PHW, R. 10 (2009), nr 2, s. 23-44; 4. Idem, Japoñska taktyka L a geneza
powstania kr¹¿owników liniowych, PHW, R. 10 (2009), nr 4, s. 524. Jak widaæ ksi¹¿ki tego
autora poruszaj¹ ró¿ne aspekty powszechnej historii morskiej, czy te¿ wojenno-morskiej, natomiast 3 z 4 artyku³ów s¹ bezporednio zwi¹zane z tematyk¹ recenzowanej ksi¹¿ki, a czwarty
porednio  do czego jeszcze nawi¹¿emy.
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liwiñskiego. Wydanie jubileuszowe z okazji 75. rocznicy urodzin i 55-lecia
pracy zawodowej w tym 30-lecia pracy naukowej Profesora Tadeusza
M. Gelewskego, (Wydaw. Zak³adu Historii Staro¿ytnej i redniowiecznej
Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej, Olsztyn 1997, s. 193201). Wytropienie ww.
(z wyj¹tkiem tej ostatniej pozycji) jest przecie¿ znacznie u³atwione dziêki
komputerowym bazom danych w rodzaju wspomnianych Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartoci Czasopism Biblioteki Narodowej.
Bez w¹tpienia trudniejszy jest dostêp (kwestia skali opisywanego zjawiska w literaturze wiatowej) do materia³ów obcojêzycznych. Egzemplifikacj¹
tego¿ mo¿e byæ pominiêcie ksi¹¿ki Erica Grovea Big Fleet Actions: Tsushima
 Jutland  Philippine Sea (Arms and Armour Press, London 1991/1995),
w której najbardziej interesuj¹cy nas obecnie rozdzia³ The Pre-Dreadnought
Era: Tsushima mieci siê na s. 1046, a na stronie przedtytu³owej umieszczono obustronny schemat uszkodzeñ pancernika Orio³, postrzelanego w bitwie cuszimskiej. Mo¿e jednak warto by³oby to wykorzystaæ jako argument
w kontrowersji wokó³ efektywnoci granatów burz¹cych elaborowanych szymoz¹, zasygnalizowanych np. w przypisie 159 na s. 430, 162 na s. 432 i na
s. 468.
Z rosyjskojêzycznych opracowañ daje siê dostrzec m.in. brak nowej Isstoriji rossijskogo f³ota: illjustrirowannaje izdanije. Sowriemiennnaja wersija
(pod red. Siergieja W. Potraszkowa, Wydaw. Eksmo, Moskwa 2008), w której
interesuj¹ca nas wojna zosta³a przedstawiona a¿ na przesz³o 230 stronach
(s. 427659 plus przypisy bibliograficzne i merytoryczne nr 335466 na
s. 668670).
Uk³ad kompozycyjny recenzowanej pracy jest logiczny: cztery g³ówne
czêci (Ku wojnie, Port Artur, W³adywostok, Cuszima), a ponadto rozbudowane Zakoñczenie (2 rozdzia³y), 4 za³¹czniki, mapy i szkice z ich spisem, a tak¿e
kolejno spis tabel, skróty nazw czasopism, bibliografia, streszczenie w j. ang.
oraz indeksy (nie obejmuj¹ce spisów map i tabel oraz bibliografii): osób,
geograficzny oraz okrêtów i statków morskich (wszystkie 3 oprac. Krzysztof
W. Ziêba). Aczkolwiek wydaje siê, i¿ celowe by³oby cilejsze powi¹zanie map
i szkiców z tekstem g³ównym narracji choæby w tytule rozdzia³ów i/lub podrozdzia³ów  przy czym w przeciwieñstwie do spisu map nie s¹ one ponumerowane (nr 133) i brak stron, na których one wystêpuj¹  a to samo dotyczy
i 22 tabel: co prawda s¹ one ponumerowane i powi¹zane z poszczególnymi
czêciami, ale zabrak³o podania stron, na których je zamieszczono. Utrudnia
to z pewnoci¹ ich znalezienie w tekcie i powi¹zanie z narracj¹. Ponadto
przy braku ikonografii w pracy (w przeciwieñstwie do wersji anglojêzycznej
i wspomnianej ksi¹¿ki M. Hermy), np. mapy czy te¿ plany s¹ tym cenniejszym uzupe³nieniem obrazowym tekstu.
B³êdy literowe (drukarskie?) s¹ na szczêcie nieliczne i dobrze to wiadczy o starannoci edycji; tym niemniej np. na s. 152 wystêpuj¹ p³awy, mimo
¿e z ci¹gu dalszego narracji [
podczas odp³ywu ] wynika, i¿ chodzi
o p³ywy. Trudniej natomiast zrozumieæ dlaczego a¿ trzykrotnie znalaz³a siê
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przekrêcona nazwa Cruisier Squadron (s. 364, 365 i 367), acz powszechnie
wiadomo, ¿e w jêzyku angielskim kr¹¿ownik to Cruiser i zbêdne jest drugie
i. Ciekawy jest przypadek HMS Dreadnought  wielokrotnie zapisanego
bez a w pierwszej sylabie (jako Drednought); mo¿e jest to uproszczona
odmiana angielszczyzny amerykañskiej w rodzaju np. armour=armor,
harbour=harbor etc.?
Za istotne jednak uchybienie warsztatowe uznaæ mo¿na i nale¿y jednostronne przyjêcie w aspekcie chronologicznym tzw. nowego stylu datacji (wg
kalendarza gregoriañskiego) z niemal ca³kowitym pominiêciem obowi¹zuj¹cego wtedy i tam (pocz¹tek XX w. w Rosji) tzw. starego stylu (wg kalendarza
juliañskiego), do czego Autor nie odniós³ siê we Wstêpie, w przeciwieñstwie
do sk¹din¹d s³usznej próby uporz¹dkowania aspektu chronologicznego w jego
najszczegó³owszym dla nauk historycznych wymiarze godzin i minut. Mo¿e
zatem daty dzienne w powszechnie przyjêtej formule podwójnej datacji np.
10 sierpnia (28 lipca) 1904 r. powinny zostaæ zastosowane i w tej pracy  tym
bardziej i¿ nawet najnowsze opracowania rosyjskie niekiedy stosuj¹ tradycyjn¹ i w³aciwie ju¿ ahistoryczn¹ chronologiê (por. np. przypis 233 ze s. 231,
który odsy³a do artyku³u W.J. Gribowskiego w nrze 19 z 1999 r. periodyku
Gangut o tytule Cesariewicz w boju 28 ijKlja 1904 goda). Wspomniano
wy¿ej, ¿e niemal ca³kowicie pominiêto tê kwestiê  z jedynym wyj¹tkiem
przypisu 116 na s. 81 gdzie obok daty 10 lutego 1904 r. w nawiasie umieszczono uwagê 28 stycznia wg starego stylu. Datacjê tak¿e Marek Herma
poda³ wg nowego stylu, ale wspomnia³ o swym wiadomym wyborze we
Wstêpie (2010, s. 16), co jest zapewne rozwi¹zaniem dyskusyjnym, ale poprawnym metodologicznie.
Co do postulatów badawczych, to zabrak³o mi przede wszystkim
uwzglêdnienia ewentualnego wp³ywu wiceadm. Stiepana Osipowicza Makarowa na koncepcjê drednotów i manewrowej walki morskiej przy prêdkoci
bojowej minimum kilkunastu (tu 14) wêz³ów. Co prawda na s. 162163
z przypisami nr 84 i 87 oraz dalej Autor podkrela stopniow¹ realizacjê jego
instrukcji i poprawê wyszkolenia I Eskadry Oceanu Spokojnego  tak¿e
w dziedzinie dalekononego ognia ciê¿kiej artylerii (w tym poredniego-przeniesionego), co zaowocowa³o w bitwie na Morzu ¯ó³tym ju¿ po mierci Makarowa. Czy nie wiadczy to o dojrzewaniu koncepcji Makarowa  por. jego
Rozwa¿ania o taktyce morskiej  niegdy wielkiego i (nad)gorliwego zwolennika m³odej szko³y i ma³ej wojny morskiej z u¿yciem broni minowo-torpedowej, ewoluuj¹cego ku klasycznej doktrynie morskiej?
Jak w wietle tych faktów mo¿na interpretowaæ nastêpuj¹cy cytat-akapit
z polskiego 3-tomowego przek³adu Port Artur A. Stiepanowa (t. 1, wyd. 2,
Wydaw. MON, Warszawa 1954, s. 201  w bibliografii wystêpuje oryginalne
dwutomowe wydanie rosyjskie z 1950 r.):  My te¿ mamy na okrêtach
mnóstwo drobnych mankamentów. Za du¿o jest drewna, które ³atwo zapala
siê podczas bitwy. Marzê o okrêcie wolnym w miarê mo¿noci od
wszelkich nadbudówek na pok³adzie, ca³kowicie pozbawionym czêci
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drewnianych, mocno opancerzonym i uzbrojonym w wielkokalibrowe dzia³a  ¿e tak powiem, o p³ywaj¹cej baterii. Trzeba wci¹¿ jeszcze
udowadniaæ potrzebê takich okrêtów, wielka bowiem jest si³a rutyny, która
hamuje rozwój techniczny naszej floty  powiedzia³ gorzko admira³ [Makarow  uzupe³nienie to oraz pogrubienie kluczowego zdania-frazy  C.N.].
Co prawda pominiêto tu aspekt szybkoci, ale Makarow znany by³ powszechnie z doceniania tego waloru, natomiast okrêt mocno opancerzony
i uzbrojony w wielkokalibrowe dzia³a to przecie¿ pancernik czy te¿ okrêt
liniowy. Wzmianka o p³ywaj¹cej baterii tylko komplikuje zrozumienie jego
myli, gdy¿ jednostki te mog³y byæ powolne i niekoniecznie silnie opancerzone  mo¿e zatem by³a to przenonia dla podkrelenia zasadniczej cechy
nowych pancerników, wzmocnienia ich si³y ognia poprzez wzrost iloci dzia³
artylerii g³ównej (ciê¿kiej) lub/i ich kalibru. Uzbrojenie ich w wielkokalibrow¹ artyleriê  z pominiêciem tzw. ciê¿kiej II kalibru lub redniej (pomocniczej)  sugeruje typowego i przy tym wczesnego drednota z bardzo siln¹ artyleri¹ g³ówn¹, uzupe³nion¹ jedynie lekk¹ obronn¹, a nie semi[pó³]drednoty etc.
Pewn¹ ciekawostk¹ jest niew¹tpliwie wzmacniaj¹cy tezê o zainteresowaniu artyleri¹ Makarowa fakt podawania go przez niektóre ród³a  niekoniecznie rosyjskie  jako pomys³odawcy lub wrêcz wynalazcy tzw. czepca
(ko³paka) ochronnego/przeciwpancernego i wkrótce nawet balistycznego/aerodynamicznego pocisków przeciwpancernych: odmiany oznaczone z ang. APC
(Armour Piercing [ew. Penetration, Penetrated] [Projectile] Capped) i APCBC
( Ballistic Capped). Do praktycznego znaczenia tych innowacji jeszcze powrócimy pod koniec, ale w tym miejscu warto podkreliæ domniemany wp³yw
Makarowa na skuteczny ogieñ dalekonony artylerii morskiej dziêki tym
rozwi¹zaniom technicznym, które spowodowa³y, ¿e nowe pociski APCBC by³y
równie op³ywowe i dalekosiê¿ne jak ostrog³owicowe, ale skuteczniejsze od
nich i tak¿e od têpog³owicowych przy przebijaniu pancerzy.
Innym problemem jest mo¿e jednak docenienie znaczenia zatopienia
przez kr¹¿ownik pancerny Gromoboj z W³adywostoku japoñskiego transportowca ss. Hitachi Maru (6175 BRT) w dniu 15 (2) czerwca 1904 r.
(Cienina Koreañska) z 18 ciê¿kimi haubicami nadbrze¿nymi Kruppa kal.
280 mm (oznaczanymi te¿ jako 11-calowe), które w iloci 24 sztuk zamierzano wykorzystaæ jako artyleriê oblê¿nicz¹ pod Port Arturem. Autor co prawda
kilkakrotnie i w ró¿nych aspektach podkrela ten fakt, jak i skutecznoæ tych
dzia³ nie tylko wobec fortyfikacji Port Artura, ale i zablokowanych tam okrêtów I Eskadry (np. s. 75: tabela nr 5. Uzbrojenie japoñskich umocnieñ nadbrze¿nych w lutym 1904 r., ponadto s. 249, 258, 268274, 308  wg przypisu
nr 17 na tej stronie japoñskie ród³a nie potwierdzaj¹ przewo¿enia na tym
statku owych haubic, fakt ten jednak jest niew¹tpliwy  309,493; wg wykazu za³¹cznika pierwszego statek ten zbudowano w 1898 r. i mia³ minimalnie
mniejszy tona¿-pojemnoæ 6172 BRT ni¿ podano wy¿ej oraz s. 548  za³¹cznik czwarty. Wykaz ataków torpedowych: wg tego¿ aneksu Gromoboj odpali³ do Hitachi Maru 2 torpedy o godz. 12.30 czasu lokalnego, z których
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trafi³a cel jedna, ale wydaje siê istotne wprost postawienie tezy o kilkumiesiêcznym opónieniu zdobycia Port Artura i zwielokrotnieniu strat III Armii
gen. Maresuke Nogi przez ten przypadkowy w istocie sukces rosyjski. Czy¿
nie by³by to istotny argument o wp³ywie dzia³añ morskich na operacje l¹dowe, co mia³o odniesienia do rywalizacji pomiêdzy rodzajami si³ zbrojnych
(ówczenie morskich  floty, marynarki wojenne  i l¹dowych  armie) obu
stron walcz¹cych. Zastanawiaj¹ce w tym wietle jest po pierwsze nieprzyznawanie siê do tej straty kilku baterii ciê¿kiej (wtedy nawet wrêcz najciê¿szej)
artylerii oblê¿niczej przez Japoñczyków, a po drugie brak ochrony przez
eskortê Kaigun tak cennego dla Rikogun ³adunku? Mo¿e by³a to rywalizacja
czy wrêcz sabota¿ relacji miêdzy kotwic¹ a gwiazd¹  symbolami floty
i armii japoñskiej. Sporo wiadomo o tarciach pomiêdzy rosyjsk¹ armi¹ a flot¹
 chocia¿by w tym okresie  ale z tego przyk³adu wynika, ¿e i w Japonii
wspó³dzia³anie nie uk³ada³o siê  mówi¹c eufemistycznie  harmonijnie.
Przy okazji uwaga dotycz¹ca uzbrojenia obu stron w karabiny maszynowe  na skalê znacznie wiêksz¹ ni¿ dotychczas, mimo ¿e by³y jeszcze ci¹gle
rzadkoci¹ (np. oko³o 400 w armii carskiej  s. 79  i pocz¹tkowo w ogóle
w Teikoku Rikogun: s. 67), jak to okreli³ Autor, ale to tylko wobec póniejszych standardów. Zasada symetrii informacji wymaga, aby gdy na s. 67
podano system kaemów Hotchkissa (ch³odzonych powietrzem) w armii japoñskiej, to na s. 79 powinno siê wspomnieæ rosyjski import s³ynnych cekaemów
systemu Maxim na razie jeszcze wzoru 1902 (ch³odzonych wod¹), a w 1905 r.
rêcznych/lekkich km duñskiego systemu Madsen wz. 1902 (ch³odzonych powietrzem) dla wzmocnienia si³y ognia przede wszystkim kawalerii.
Intryguj¹ce i swoj¹ drog¹ irytuj¹ce te¿ wydaje siê konsekwentne u¿ywanie terminu armata w artylerii morskiej (okrêtowej, pok³adowej), podczas
gdy w przypadku l¹dowej zamiennie termin ten bywa stosowany z dzia³ami
(obok p³askotorowych i d³ugolufowych armat, by³y tak¿e stromotorowe i krótkolufowe haubice oraz szczególnie krótkie i o du¿ej elewacji modzierze).
Tymczasem uzbrojenie okrêtów stanowi³y niemal wy³¹cznie armaty  z wyj¹tkiem jednostek specjalnych  zatem domylnym synonimem mog³y byæ tu
ogólnie dzia³a (artyleryjskie), w przeciwieñstwie do artylerii armijnej, raczej
wymagaj¹cej doprecyzowania (np. na s. 66 japoñski samodzielny pu³k ciê¿kiej artylerii mia³ 5 baterii po 4 armaty, które na nastêpnej stronie 67
zamieni³y siê w 120-mm haubice Kruppa  wy¿ej podkrelono wszak ró¿nicê miêdzy armatami a haubicami, obok modzierzy, w tym gwintowanych
mortir, bêd¹cych rodzajami dzia³ artyleryjskich; póniej pojawi³y siê jeszcze
wzory kombinowane w rodzaju haubicoarmat lub armatohaubic itp.).
Jako istotne uzupe³nienie warto podkreliæ brak japoñskiej nazwy np.
Cesarskiej Armii i Marynarki Wojennej oraz Floty Po³¹czonej, mimo podania
wielu japoñskich terminów. Respective bêd¹ to wspomniana wy¿ej Teikoku
Rikogun i Teikoku Kaigun oraz Rengo Kantai.
W pracy swej Piotr Olender obala i to przekonywaj¹co wiele mitów  co
ju¿ wczeniej zasygnalizowa³ wspomnianymi artyku³ami w Przegl¹dzie
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Historyczno-Wojskowym z 2008 (nr 1 i 3) oraz 2009 r. (nr 4). Szczególnie
wy¿szoæ taktyczna Japoñczyków, w postaci np. systematycznie doskonalonej
tzw. taktyki L, wywodz¹cej siê z circle tactics i A arcs, okaza³a siê decyduj¹ca. Jak wspomniano wy¿ej, autor ten niestety nie dostrzeg³ ksi¹¿ki T.M.
Gelewskiego Jalu 1894 i zamieszczonego tam planu bitwy  wykrelonego
przeze mnie  który zapewne nie by³ idealny, gdy¿ np. nie podzielony na
kolejne fazy starcia, ale opatrzony schematem ideowym taktyki przeciwbie¿nych krêgów (jak to okreli³em) z relatywnymi proporcjami ich parametrów:
promieni-dystansu [r], prêdkoci [v] i nawet si³y odrodkowej  przeci¹¿enia
bocznego [g], która dla praktycznej realizacji owej koncepcji taktycznej
zwrotnoci mia³a wg mnie kluczowe znaczenie i co wynika³o z praw fizyki:
np. przy tym samym promieniu-dystansie r i prêdkoci wzglêdnej rzêdu 1,5 v
si³a odrodkowa ronie do niebezpiecznego poziomu drugiej potêgi [kwadratu] szybkoci, czyli 1,52=2,25 g; st¹d raczej konieczne by³o proporcjonalne
zwiêkszanie promienia cyrkulacji przy szybszym liniowo zwrocie, ale to
z kolei redukowa³o przewagê prêdkoci k¹towej manewru.
Wydaje siê to mieæ cis³y zwi¹zek z nowatorskim manewrowaniem floty
japoñskiej, która ponadto opanowa³a do perfekcji szybkie i bezpieczne (nie
gro¿¹ce kolizjami, a nawet przewrotami wskutek si³y odrodkowej, jednostek
w formacji) zwroty równoleg³e (jedno-, równoczesne). Moim zdaniem przewy¿sza³a pod tym wzglêdem swoich pocz¹tkowych mistrzów z brytyjskiej
Royal Navy, czego dowodem mo¿e byæ np. przebieg bitwy jutlandzkiej 1916 r.
z doskonal¹c¹ siê tak¿e niemieck¹ Hochseeflotte.
Warto bowiem podkreliæ, ¿e o ile ewolucje typu zwrot kolejny (sygnalizowany podniesieniem czerwonego proporca i tak nazywany w Royal Navy
 ang. Red Pendant Turn czyli Zwrot Czerwonego Proporca-Wimpla)
i zwrot równoczesny (respective Blue Pendant Turn  kolory te kojarzy³y siê
z tradycyjnymi do 1864 r. barwami 2 z 3 eskadr i póniej sta³y siê wg
weksylologii banderami odpowiednio bia³a wojenn¹ (wojskow¹), niebieska/
b³êkitna rezerwy/pomocnicz¹ RN i pañstwow¹/urzêdow¹, a czerwona handlow¹ i cywiln¹/s³u¿bow¹ Wielkiej Brytanii) by³y w epoce ¿aglowców wskutek
wykorzystywania tej samej si³y napêdowej wiatru szeroko stosowane, to napêd mechaniczny parowców przy ró¿nej ich zwrotnoci przyczyni³ siê do
przejciowego uznania zwrotów równoleg³ych  zw³aszcza wiêkszych ni¿ o 90
stopni (8 rumbów) za ryzykowne w manewrowaniu zespo³owym. Japoñczycy
byli jednymi z pierwszych, którzy to przezwyciê¿yli, a co do Rosjan, to wystarczy przyjrzeæ siê ich manewrowaniu pod Cuszim¹  aby dostrzec ich
obawy i braki w tej dziedzinie.
Na zakoñczenie tej znakomitej sk¹din¹d pracy skoncentrujmy siê na
imponuj¹cym za³¹czniku nr 1: Wykaz stanu flot wojennych Japonii i Rosji
(s. 473525). O ile w przypadku si³ morskich wyspiarskiego Nipponu mo¿na
za³o¿yæ, i¿ w razie koniecznoci nawet ich ca³oæ mog³a w ten czy inny sposób
walczyæ z euroazjatyckim i kontynentalnym przeciwnikiem, to marynarka
wojenna Cesarstwa Rosyjskiego nie mog³a z ró¿nych przyczyn rzuciæ wszyst-
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kiego co mia³a do walki na Dalekim Wschodzie. W zwi¹zku z tymi okolicznociami warto by³oby jako zaznaczyæ te jednostki carskiej floty, które walczy³y lub mia³y walczyæ z Japoni¹. Dotyczy³o to w sposób oczywisty I Eskadry
Oceanu Spokojnego, ale i czêci Floty Ba³tyckiej (II i III Eskadra Pacyfiku),
natomiast nie Floty Czarnomorskiej z przyczyn politycznych (konwencje Cienin Tureckich).
Na s. 474475 znajduje siê Tabela porównawcza oficjalnej klasyfikacji
okrêtów we flocie japoñskiej oraz rosyjskiej (niestety nie ujêta w spisie
treci, gdy¿ zamieszczona niemal na pocz¹tku za³¹cznika 1), przy czym
w wierszu L.p. 3 zabrak³o terminu japoñskiego Itto junyokan  czyli du¿y
kr¹¿ownik (I klasy), niekoniecznie pancerny. Ciekawy jest z drugiej strony
przypadek L.p. 4 czyli kr¹¿owników II klasy (jap. Nito junyokan), g³ównie
pancernopok³adowych lub opancerzonych wg klasyfikacji rosyjskiej. Ale kr¹¿ownik Pamiat Mierkurija (s. 502) nie mia³ pancerza pok³adowego wg
Autora (wg innych danych wzmocnione do pó³ cala=12,7 mm poszycie pok³adu g³ównego  podobnie jak kr¹¿owniki pancerne W³adymir Monomach
i Dmitrij Donskoj  (s. 501)  a do tej grupy zosta³ zaliczony wskutek
siêgaj¹cego niemal 3000 ton tona¿u (przy umownym i dyskusyjnym limicie
ponad 2000 ton). Warto by³oby mo¿e rozdzieliæ kr¹¿owniki torpedowe od
kanonierek torpedowych (wg klasyfikacji rosyjskiej by³y to Minnyje kriejsiera), wyró¿niaj¹c jednostki wiêksze, szybsze i silniej uzbrojone (sporadycznie
te¿ z lekkim pancerzem pok³adowym) jako kr¹¿owniki torpedowe. Wyrane
jest tu nawi¹zanie do wspomnianego artyku³u w numerze 2 z 2009 r. Przegl¹du Historyczno-Wojskowego.
Po nazwie typu okrêtu podano dla klasy pancerników, pancerników obrony wybrze¿a, kr¹¿owników pancernych, kr¹¿owników (w wiêkszoci pancernopok³adowych-opancerzonych jak zauwa¿ono wy¿ej), kanonierek (niektórych  tzw. pancernych) system-rozk³ad i gruboæ pancerza, przy czym owa
os³ona-tarcza jako rodek obrony usi³owa³a przeciwstawiæ siê mieczowi,
czy te¿ w³óczni, jakim by³ rodek ataku w postaci artylerii.
Tymczasem w³anie artylerii okrêtowej w wojnie rosyjsko-japoñskiej obu
stron walcz¹cych (Japonia 24 wzory-modele kal. kolejno 320-37 mm, a Rosja
18 kal. 30537 mm) powiêcono za³¹cznik nr 3 (s. 536537). Wydaje siê
wszak¿e, i¿ mo¿na by³oby zrezygnowaæ z niemal pustej (brak danych  s¹ dla
6 z 24 dzia³-armat TK, a 4 z 18 puszek Wojenno-morskogo F³ota) ostatniej
kolumny pn. Pr. poc. na dyst. 5,4 km (30 kabli)  co stanowi dane balistyczne, ale bez bezporedniego odniesienia do konfrontacji pocisk versus pancerz.
Obrazuje ona co prawda spadek prêdkoci pocisków na podanym dystansie
(faktycznie niby niewielkim, ale dla najl¿ejszych dzia³ zbli¿onym do maksymalnego zasiêgu-dononoci, a nawet odeñ wiêkszym), przy czym redukcja
tego¿ parametru w stosunku do prêdkoci pocz¹tkowej-wylotowej by³a
w przybli¿eniu odwrotnie proporcjonalna do kalibru (mniejsza dla ciê¿kich
armat), jako skutku wzrostu tzw. obci¹¿enia przekroju poprzecznego pocisków (ich masa podzielona przez pole-powierzchniê ko³owego przekroju
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poprzecznego  przy zbli¿onych proporcjach kszta³tu i gêstoci materia³u
bry³a np. dwukrotnie wiêksza jest ciê¿sza a¿ 8 razy  D3=23=8). Ma to
wszystko nader istotne znaczenie w konfrontacji z pancerzem, mo¿e zatem
wskazane by³oby zast¹piæ ostatni¹ kolumnê orientacyjnymi danymi przebijalnoci pancerza przy trafieniu prostopad³ym lub pod danym k¹tem z okrelonego dystansu (optymalnie by³oby, aby zbli¿onego dla miarodajnego porównania) itd.
Podkrelono tutaj trafienie prostopad³e lub pod danym k¹tem, gdy¿
tylko pod owym warunkiem dane maj¹ wartoæ porównawcz¹. W balistyce
koñcowej, zwi¹zanej z niszcz¹cym dzia³aniem g³ównie uderzeniowym pocisków na cel mo¿na znaleæ takie terminy, jak przebijalnoæ i gruboæ os³on
(np. pancerzy) efektywna (skuteczna, sprowadzona), bynajmniej nie to¿same
k¹ty trafienia i uderzenia oraz upadku, ich funkcje trygonometryczne odpowiednio cosinusy i sinusy, a nawet wyk³adniki potêgowe rzêdu1-1,6.
Np. p³yta pancerna o gruboci np. 200 mm, ale nachylona lub uderzona
(nie trafiona!) pod k¹tem 60 stopni (trafienie 30o) bêdzie geometrycznie grubsza dwukrotnie (czyli 400 mm), ale ponadto spowoduje zelizgniêcie siê (odbicie, rykoszet) wiêkszoci pocisków tzw. ostrog³owicowych (o g³owicach ostro³ukowych) zwanych te¿ dalekononymi. Z kolei pociski têpog³owicowe
(o g³owicach zbli¿onych do pó³kuli, zaokr¹glonych, a nawet p³askich) okazywa³y siê odporniejsze na rykoszetowanie, ale wykazywa³y siê s³absz¹ penetracj¹ przeszkód i wyranie gorsz¹ aerodynamik¹  st¹d okrelano je jako
pociski krótkiego (bliskiego) zasiêgu.
W tym miejscu warto przypomnieæ ze s. 11 domniemany wk³ad wiceadm.
S.O. Makarowa w dziedzinie skonstruowania tzw. pocisków APC i APCBC,
przy czym czepiec ochronny (przeciwpancerny) z miêkkiego metalu nadawa³
kszta³t pocisku têpog³owicowego z jego ww. cechami dodatnimi i ujemnymi,
a ponadto dzia³aj¹c jak centruj¹cy korek kojarzy³ siê z póniejszymi znacznie pociskami rdzeniowymi i podkalibrowymi. Czepiec balistyczny na korpusie ochronnym to z kolei op³ywowy aerodynamicznie  póniej niekiedy
i nawet hydrodynamicznie  pokrój zewnêtrzny pocisku ostrog³owicowego,
ale bez jego sk³onnoci do rykoszetów.
Przyk³adowa p³yta 20 cm pod k¹tem 60 stopni ma gruboæ efektywn¹
(czyli umownie sprowadzona do pionu) co najmniej dwukrotnie (geometrycznie), ale w praktyce jeszcze wiêksz¹ (de=d/cos 60o[sin 30o= 200/0,5=4001-1,6?
606 mm, czyli nawet przesz³o 3,03 razy). Warunkuje to skutecznoæ pancerzy
(a z drugiej strony pocisków), czyli odpowiadaj¹c wg podanego przyk³adu
pionowym pancerzom grubszym i ciê¿szym 2-3 razy. Oczywicie w analogicznym stopniu zmniejsza to efektywn¹ przebijalnoæ pocisków. W realiach faktycznego boju dane k¹towe, choæby przechy³y wskutek falowania, ale te¿
w p³aszczynie pionowej dystanse itd., a w p³aszczynie poziomej kursy, namiary itd. zmienia³y siê jednak tak szybko i znacznie, ¿e poprzestañmy
w swej propozycji na przebiciu-penetracji przy trafieniu prostopad³ym (k¹t
trafienia=0o, k¹t uderzenia=90o) danego pocisku. Wydaje siê wszak¿e wska-
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zane wykazanie skutecznoci ciê¿kich dzia³ (w tym i 280 mm haubicy Kruppa) na pancerze poziome pok³adów i np. dachów-stropów wie¿ artyleryjskich
 co dla armat wi¹¿e siê ze wzrostem dystansu ostrza³u, a co stopniowo siê
upowszechnia³o i doprowadzi³o do drednotowej rewolucji, a mo¿e raczej
ewolucji.
Propozycja, czy te¿ postulat, jest mo¿e kontrowersyjna, ale wydaje siê, ¿e
je¿eli na gruboæ i odpornoæ pancerza mia³y tak istotne znaczenie wartoci
k¹towe ustawienia p³yt (generalnie by³y one pionowe np. burt i wie¿, poziome pok³adów i dachów nadbudówek, ale te¿ niekiedy skone p³yt czo³owych
niektórych wie¿ i tzw. trawersów  czêci przyburtowych  wypuk³ych czy
cilej tzw. trapezoidalnych pok³adów pancernych) to mo¿e w opisie systemu
opancerzenia dobrze by³oby to uwzglêdniæ. W ogóle wydaje siê celowe zintegrowanie danych artylerii i pancerza  o ile te s¹ dostêpne dla tego okresu
 co w póniejszej epoce drednotów, super- i postdrednotów sta³o siê powszechne: np. najciê¿sze na wiecie japoñskie dzia³a kal. 460 mm typu
Yamato z dystansu 1 metra przebija³y pionowy pancerz (m.in. burtowy) a¿
865 mm, z 20 km 495 mm (i poziomy pok³adu 110 mm) i z 30 km odpowiednio 360/190 mm. Charakterystyczny jest zatem spadek przebicia pancerzy
wertykalnych w miarê wzrostu dystansu, ale i rosn¹ca do pewnych granic
penetracja os³on horyzontalnych przy zwiêkszeniu odleg³oci jako skutek niemal prostopad³ych trafieñ z góry stromymi torami balistycznymi. Analiza
tych faktów pozwala³a wyznaczyæ tzw. strefê bezpieczeñstwa, w której dany
okrêt i jego pancerz teoretycznie móg³ bezkarnie inkasowaæ ciosy  bli¿ej
jednak jego pancerz pionowy lub skony móg³ zostaæ przebity przez niektóre
pociski, a dalej dotyczy³o to pancerzy poziomych. Koncepcja Immunity Zone
jest co prawda póniejsza, ale nie wziê³a siê znik¹d.
Czy w formule zapisu uzbrojenia warto uwzglêdniæ jego rozmieszczenie
 warunkuj¹ce si³ê ognia w okrelonych sektorach ostrza³u (æwiartki dziobowej, obu burtowych i rufowej)? Zapewne tak, gdy¿ w owym czasie co prawda
wie¿e piêtrowe (tzw. superpozycja) by³y jeszcze rzadkoci¹, ale z drugiej
strony spotykano jeszcze umieszczone asymetrycznie przy burtach i na ródokrêciu wie¿e tzw. diagonalne: teoretycznie (w praktyce by³o inaczej) pozwalaj¹ce na osi¹gniêciu pe³nej si³y ognia na obie burty oraz przed dziób i za rufê.
Mo¿e w tym przypadku wystarczy³by zapis w rodzaju: 4x305/40 = 0x2./.2x0 =
2+2x4/4x2+2?!? Tylko teoretycznie  wskutek b³êdów w projektowaniu np.
zbyt lekkich nadbudówek, które mog³y nie wytrzymaæ wielokrotnego podmuchu wylotowego; faktycznie w najlepszym razie by³o to
= 2[+2]x2[+2]/
2[+2]x2[+2]  system diagonalny by³ korzystniejszy i dla porównania konwencjonalnego predrednota odpowiedni zapis to 4x305/40 = 2x0x2 = 2x4/4x2,
co w jego przypadku by³o te¿ wartoci¹ praktyczn¹.
Wreszcie jeszcze aspekt jakociowy materia³u pancerzy, które w tym
okresie by³y nader ró¿ne. Z danych porównawczych wynika, i¿ najnowsze
i najodporniejsze wtedy pancerze ze stali niklowo-chromowej Kruppa (hartowanej, nawêglanej, tzw. cementowanej  ale nie od cementu, tylko od wêglika
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¿elaza  cementytu  w skrócie KC=Krupp Cemented) by³y mocniejsze 2 razy
od tej samej gruboci p³yt stalowo-¿elaznych tzw. compound z lat 70/80. i a¿
3-krotnie od ¿elaza pudlarskiego pierwszych okrêtów pancernych z lat 60.
XIX stulecia. W latach 90. XIX w.  czyli na krótko przed wojn¹ lat 19041905
 i w tej dziedzinie metalurgicznej nast¹pi³ istny wycig zbrojeñ. Przyk³adowo
na prze³omie stuleci wprowadzono niklow¹ stal Harveya (tzw. elastyczn¹),
której odpornoæ na przebicie (nie do koñca zwi¹zana z wytrzyma³oci¹ na
np. zginanie, rozerwanie, rozci¹ganie/wyd³u¿enie etc.) jest okrelana wg specyficznego przelicznika np. jako 120 mm Harveya = 100 mm Kruppa. Odwrócona i uproszczona ta proporcja 1/1,2=0,8333 jest syntetycznym faktorem
jakociowym pancerzy, a wskanik ten pozwala je porównywaæ. Np. pancerniki typu Pierieswiet (w tym Oslabia) mia³y pancerz burtowy w³anie ze
stali Harveya o maksymalnej gruboci (na wodnicy) 229 mm (9 cali), formalnie grubszy ni¿ nowszy typ Borodino  wodnicowy [waterlinii] 194 mm, ale
ze stali Kruppa. Je¿eli jednak w postulowanej formule znajdzie siê fraza
w rodzaju przyk³adowego 229 (?191 mm, czyli 190,8257=229x0,8333)  to
mamy jak¿e cenn¹ informacjê, ¿e grubszy i ciê¿szy (dlatego przy tym czêciowy) pancerz Oslabji by³ jednak minimalnie mniej odporny od wyranie
cieñszego i l¿ejszego (co pozwala³o os³oniæ znacznie wiêksz¹ powierzchniêp³aszczyznê) opancerzenia typu Borodino; istotnie przy tym zredukowanego
ilociowo w stosunku do pó³siostrzanego i prototypowego faktycznie Cesarewicza francuskiej budowy (np. pancerz wodnicowy a¿ do 250 mm), ale czy
by³o to wyrazem udoskonalenia rosyjskiej serii wtórnej  to ju¿ jest kwestia
dyskusyjna. Widaæ zatem, i¿ jakoæ os³ony wp³ywa³a na jej iloæ, a to z kolei
na bilans tona¿owy  przewidziany dla uzbrojenia, mocy si³owni (prze³o¿enie
na prêdkoæ) i innych parametrów taktyczno-technicznych itd. Na marginesie, proces udoskonalania jakociowego pancerzy trwa³ i trwa dalej, w postaci
wprowadzania nowych metali i ich stopów, a nawet materia³ów-tworzyw
ceramicznych. Egzemplifikacj¹ ju¿ historyczn¹ jest niemiecka tzw. stal wolframowa (tungstenowa) Wotan hart (Wh) z po³owy lat 30. XX w., której
60 mm odpowiada³o zdolnoci¹ odpornoci na przebicie 100 mm KC  czyli
nasz postulowany wspó³czynnik jakociowy równa siê 1,67. Znane okrêty lub
kr¹¿owniki liniowe Scharnhorst i Gneisenau Kriegsmarine III Rzeszy
mia³y w partii rufowej pas burtowy z 210 mm Wh, a to dok³adnie jest
ekwiwalentem (jednak¿e, co istotne, ok. pó³tora razy l¿ejszym) 350 mm KC
ródokrêcia.
Pozwolil³em sobie na tyle uwag i postulatów, dotycz¹cych aspektu opancerzenia we wspomnianym za³¹czniku, gdy¿ Piotr Olender dokona³ w nim
istotnego postêpu: formu³a zapisu dostarcza informacji nie tylko o maksymalnej gruboci pancerza np. wie¿, stanowisk dowodzenia, burt, pok³adów
 ale i ich uk³adu, np. wzd³u¿ i w poprzek burt okrêtów. Aspekt ilociowy jest
zatem wyczerpuj¹co potraktowany (np. mo¿na pokusiæ siê o zrekonstruowanie danych odnonie masy pancerza; znaj¹c jego gruboci i szacuj¹c powierzchniê-pole oraz pamiêtaj¹c, i¿ np. 10 cm warstwa stali o powierzchni
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1 metra kwadratowego wa¿y ok. 800 kg), ale pozosta³ jeszcze jakociowy
 w niektórych przypadkach stosowano np. zapis kursyw¹ gruboci pancerza
z przestarza³ego i mniej odpornego materia³u. Sytuacja taka  z nielicznymi
ju¿ wyj¹tkami  trwa³a a¿ do koñca I wojny wiatowej (a jak wskazuje
przyk³ad powy¿szy nawet d³u¿ej i w³aciwie nadal jest aktualna); a zatem
dotyczyæ to powinno i pracy Marka Hermy, który jednak analogiczny za³¹cznik potraktowa³ konwencjonalnie. Dla rzetelnego porównania parametrów
taktyczno-technicznych ró¿nych jednostek postulowane wy¿ej rozwi¹zanie
(przelicznik, wspó³czynnik jakociowy) powinno bowiem wystarczyæ dla ilociowo-jakociowego aspektu opancerzenia i innych wy¿ej wymienionych.
Reasumuj¹c, wspomnian¹ wy¿ej ksi¹¿kê Piotra Olendra uwa¿am za nader wartociow¹ i mimo tych kilku uwag raczej uzupe³niaj¹cych wart¹ starannego przestudiowania przede wszystkim przez mi³oników historii wojenno-morskiej i shiploverów, ale nie tylko. To przecie¿ rzetelny opis pierwszej
klêski bia³ego mocarstwa europejskiego, a w³aciwie euro-azjatyckiego (Rosji)
w walce z pogardzanym dot¹d azjatyckim pañstwem kolorowym  w tym
przypadku ¿ó³tym, czyli Japoni¹. Ten fakt mo¿e nauczyæ sceptycyzmu wobec rasizmu, ksenofobii i euro[po]centryzmu oraz doceniania i szanowania
potencjalnych przeciwników.
Historia magister vitae! Oby te¿ dla polityków i wojskowych!
Cezary Na³êcz
(Olsztyn)

Ankieta bu³garska w sprawie polskiej (19151916)
Pod powy¿szym tytu³em w 2011 r. zosta³a wydana przez sofijski Orodek
Wydawniczy Bojan Penev publikacja ods³aniaj¹ca interesuj¹cy i jednoczenie ca³kowicie zapomniany epizod, zwi¹zany z propagowaniem sprawy niepodleg³oci Polski wród bu³garskich elit przez dzia³aczy zwi¹zanych z Naczelnym Komitetem Narodowym w pocz¹tkowym okresie I wojny wiatowej.
Ksi¹¿ka zosta³a wydana w dwu jêzykach przez Instytut Polski w Sofii, przy
wsparciu Instytutu Literatury Bu³garskiej Akademii Nauk, Biblioteki Narodowej w. Cyri³a i Metodiego oraz Instytutu Badañ Literackich PAN. Ca³oæ liczy 400 stron, z czego 208 po bu³garsku i 192 po polsku.
O ile bu³garskie wydanie Ankiety  jest pierwszym, to w jêzyku polskim ta sama ksi¹¿ka zosta³a wydana w 1917 r. w Piotrkowie przez Wydawnictwo Wiadomoci Polskich, jako trzecia w kolejnoci publikacja w serii
Sprawa polska na arenie miêdzynarodowej. Jej autorem by³ Tadeusz Stanis³aw Grabowski (1881-1975), wybitny znawca Ba³kanów i literatury s³owiañskiej oraz dzia³acz niepodleg³ociowy (pseud. T. Barg, Ziemowit Bu³awa, W³adys³aw Dobromilski, Stanko Karad¿ow), w omawianym okresie m.in. referent
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prasy s³owiañskiej w Departamencie Wojskowym NKN oraz organizator jego
ekspozytur w Sofii i Konstantynopolu, w nastêpnych latach dyplomata
w s³u¿bie II Rzeczypospolitej  m.in. minister i pose³ nadzwyczajny w Sofii
(19181925), kierownik Wydzia³u Nauki MSZ (19251927) oraz minister
i pose³ nadzwyczajny w Rio de Janerio (od 1927 r. do 1938 r., czyli do
rezygnacji z pracy w dyplomacji po konflikcie z Józefem Beckiem), a po II wojnie
wiatowej profesor Uniwersytetu Jagielloñskiego zajmuj¹cy siê histori¹ literatury s³owiañskiej. Pe³ni¹c funkcjê kierownika Ekspozytury Biura Prasowego NKN w Sofii w 1915 r., T. Grabowski by³ g³ównym organizatorem omawianego sonda¿u. Ponowne, po blisko stu latach, wydanie Ankiety  jest
zas³ug¹ dr Magdy Karabe³owej z Bu³garskiej Akademii Nauk, znanej polonistki, autorki szeregu badañ z zakresu literaturoznawstwa porównawczego.
Dwunastostronicowe wprowadzenie jej autorstwa, zatytu³owane Niegasn¹cego siê nie zgasi i charakteryzuj¹ce stosunki polsko-bu³garskie w trakcie
i miêdzy wojnami wiatowymi, jest jedyn¹ zmian¹ w stosunku do wersji
oryginalnej z 1917 r.
Publikacja, bêd¹ca po czêci zbiorem dokumentów, a czêciowo opracowaniem zawieraj¹cym analizê ówczesnej sytuacji politycznej w Bu³garii oraz
charakterystykê wyników przeprowadzonego sonda¿u, jest warta przypomnienia z co najmniej dwu powodów. Najwa¿niejszy i najbardziej oczywisty
z nich to ukazanie pogl¹dów bu³garskich elit  politycznych, naukowych
i kulturalnych, na sprawê niepodleg³oci Polski, co wspó³czenie jest zagadnieniem, jak mo¿na optymistycznie za³o¿yæ, znanym zaledwie nielicznym
specjalistom w obu krajach. Tak samo potrzebne wydaje siê jednak równie¿
przypomnienie wysi³ków podejmowanych przez obóz aktywistów, które mia³y
na celu pozyskiwanie miêdzynarodowego poparcia dla pañstwowoci polskiej
poprzez tworzenie quasi-dyplomatycznych instytucji jeszcze przed og³oszeniem aktu 5. Listopada. Tak¹ namiastk¹ ambasady nieistniej¹cego pañstwa
by³a niew¹tpliwie Ekspozytura Biura Prasowego NKN w Sofii, a zawarte
w ksi¹¿ce odniesienia do niej doæ dobrze charakteryzuj¹ metody i efekty
dzia³alnoci tej placówki.
Ekspozytura w Sofii, utworzona w kwietniu 1915 r., mia³a byæ ród³em
informacyjno-prasowym obs³uguj¹cym ca³e Ba³kany, i by³a takim do momentu powstania na pocz¹tku nastêpnego roku podobnej placówki w Konstantynopolu. Warto dodaæ, ¿e pod koniec 1916 r. zosta³a przekszta³cona w Delegaturê Departamentu Stanu Królestwa Polskiego w Bu³garii, tak¿e kierowan¹
przez T. Grabowskiego. Szefowi Ekspozytury, znakomitemu znawcy Bu³garii,
uda³o siê rozwin¹æ bardzo o¿ywion¹ dzia³alnoæ, w czym niew¹tpliwie pomocne okaza³y siê jego rozleg³e znajomoci i kontakty wród najbardziej wp³ywowych osób w tym kraju, jak równie¿ zas³u¿ona opinia bu³garofila, jak¹ siê
cieszy³. W dzia³alnoci tej chodzi³o o obudzenie dyskusji nad spraw¹ polsk¹,
a podstawowym rodkiem wiod¹cym do realizacji tego celu by³o inspirowanie
artyku³ów w bu³garskiej prasie. Mo¿na oceniæ, ¿e udawa³o siê to stosunkowo
dobrze. Wed³ug wyliczeñ samego T. Grabowskiego, do koñca 1916 r. ukaza³o
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siê przesz³o 500 rozmaitych artyku³ów powiêconych tematyce polskiej,
z których przynajmniej trzy czwarte by³o owocem pracy samego Polskiego
Biura i mimo zastrze¿eñ, ¿e ilociowo by³o to du¿o, jakociowo za ma³o,
nast¹pi³o wskutek tego pouczenie ogó³u i poruszenie jego opinii w tym wzglêdzie. Nie poprzestawano przy tym na inspirowaniu publikacji prasowych,
staraniem Ekspozytury wydawane by³y tak¿e broszury i ksi¹¿ki, m.in. B³gari
i Poljaci, Za badeszte³o na Polsza, Polskite Legion, które rozprowadzano
w rodowiskach opiniotwórczych.
W ocenie szefa sofijskiej placówki warunki jej pracy by³y trudne (na
ugorze), co w pierwszym rzêdzie wynika³o z niewielkiej wiedzy o Polsce
i ówczesnych aspiracjach Polaków. Wp³ywa³o na to równie¿ skoncentrowanie
na w³asnych sprawach po traumatycznych dla Bu³garów dowiadczeniach
z ledwie dwa lata wczeniej przegranej drugiej wojny ba³kañskiej, w której
kraj ten straci³ ma rzecz wszystkich s¹siadów terytoria powszechnie uwa¿ane za etnicznie w³asne. Powodem trudnoci by³o wreszcie g³êbokie rozdarcie
bu³garskiej sceny politycznej na rusofilów i zorientowanych na mocarstwa
centralne aktywistów, które znakomicie zorientowany w sprawach bu³garskich T. Grabowski dostrzega³, i wobec którego nie pozostawa³ neutralny.
Wystawiaj¹c jak najlepsze oceny politykom kontynuuj¹cym zdystansowany
wobec Rosji kurs charyzmatycznego przywódcy z okresu odzyskiwania niepodleg³oci, a nastêpnie premiera niepodleg³ego pañstwa Stefana Stambo³owa (przede wszystkim urzêduj¹cego premiera Wasyli Rados³awowa i jego
wspó³pracowników), pozostawa³ niezmiernie krytyczny wobec obozu s³owianofilskiego, a szczególnie jego nurtu rusofilskiego, którego wp³ywu na bu³garsk¹ politykê i jej skutków dla sprawy polskiej obawia³ siê najbardziej. Jako
grone memento przywo³ywa³ przebieg Zjazdu S³owiañskiego w Sofii w 1910 r.,
kiedy sprawa polska oficjalnie nie mog³a wspó³zawodniczyæ w prawach swych
choæby z tak¹ s³owack¹, czesk¹ czy s³oweñsk¹, zepchniêta przez samo prezydium zjazdu, kierowane cuglami petersbursko-s³owiañskiej dobroczynnoci
do rzêdu wewnêtrznych zagadnieñ Rosji, znalaz³a siê poza nawiasem pañstwowonarodowych uprawnieñ w S³owiañszczynie.
Wspomniane trudnoci, a zw³aszcza tradycyjnie prorosyjskie nastawienie
Bu³garów, mog³y istotnie wywo³ywaæ niepokój w Ekspozyturze. Mo¿na jednak do pewnego stopnia podwa¿aæ (jak chocia¿by czyni to w przedmowie do
wspó³czesnego wydania Ankiety  M. Karabe³owa) si³ê ich wp³ywu, a nawet to, czy stan wiadomoci bu³garskiego spo³eczeñstwa na temat polskich
problemów przedstawiony przez T. Grabowskiego odpowiada³ rzeczywistoci.
Takie wnioski s¹ uprawnione przede wszystkim w wietle wyników sonda¿u
(o czym bêdzie jeszcze mowa). Trzeba jednak równie¿ dostrzec, ¿e konflikt
polsko-rosyjski by³ w tym czasie doæ czêsto wykorzystywany przez bu³garskich zwolenników antyrosyjskiego porozumienia z Niemcami i Austro-Wêgrami dla zwalczania wp³ywów obozu s³owianofilskiego. Argumentowano
m.in., ¿e sojusz z pañstwami centralnymi oznacza jednoczenie wejcie Bu³garii do obozu S³owian Zachodnich, których bêd¹ca ofiar¹ rosyjskiej brutal-
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noci Polska jest najszlachetniejszym przedstawicielem. Tego rodzaju  choæby instrumentalne  wykorzystywanie sprawy Polski w polityce wewnêtrznej
nie mog³o pozostawaæ bez wp³ywu na wiêksze poinformowanie Bu³garów na
temat historii i wspó³czesnego po³o¿enia Polaków. T. Grabowski przedstawia
zreszt¹ w swojej przedmowie wiele nazwisk bu³garskich przyjació³ Polski,
cytuj¹c jednego z nich  profesora Bojana Penewa: w duszy naszej inteligencji
tkwi jaka utajona, niewyjaniona sk³onnoæ ku Polsce. Polska dla niej janieje w aureoli wiêtoci i g³êbokiej poezji, wielkiego, bezwzglêdnego nieszczêcia;
uwa¿a j¹ za uosobienie twórczego ducha, jaki nie ma sobie równego wród
innych narodów s³owiañskich.
Przechodz¹c do charakterystyki ankiety skierowanej do przedstawicieli
bu³garskich elit trzeba wyranie powiedzieæ, ¿e nie odpowiada³a ona wymogom bezstronnej rejestracji ich pogl¹dów, bo i nie o zachowanie bezstronnoci
respondentów chodzi³o jej autorom. Przeciwnie, celem by³o pozyskanie przychylnoci starannie dobranych, wp³ywowych reprezentantów ró¿nych rodowisk oraz wywo³anie spo³ecznego rezonansu, co zosta³o osi¹gniête, bowiem
odnios³a siê do niej ca³a prasa bu³garska bez wyj¹tku [ ] a przez prasê
i poruszenie inteligencji sta³a siê sprawa polska przedmiotem dyskusji i rozwa¿añ wiata naukowego i literackiego, uniwersytetu, akademii, stowarzyszeñ literackich. Pytania sonda¿u zosta³y poprzedzone emocjonalnym wstêpem,
w którym przedstawiono syntezê porozbiorowego losu Polski, z wyeksponowaniem pogwa³cenia przez Rosjê postanowieñ kongresu wiedeñskiego, a tak¿e
wspó³czesn¹ dzia³alnoæ niepodleg³ociow¹ zorientowan¹ na mocarstwa centralne, ukazan¹ przez cele NKN oraz czyn zbrojny Legionów. Przes³anie ankiety, którego adresatami s¹ Bu³garzy! koñczy przypomnienie ich w³asnego zniewolenia i walki wyzwoleñczej, a tak¿e poparcie dla oswobodzenia Macedonii oraz
wyra¿enie uznania dla bu³garskiej niezgody dla krzywdz¹cej utraty Dobrud¿y
i wybrze¿y egejskich. Sama ankieta by³a krótka, zawarto w niej szeæ pytañ:
1. Czy naród polski ma prawo do samodzielnego, prawno-pañstwowego,
narodowego bytu?
2. Czy utworzenie pañstwa polskiego le¿y w interesie mocarstw centralnych i ca³ej Europy?  Czy mo¿e siê ono przyczyniæ do zapewnienia trwa³ego
pokoju w Europie?
3. Czy dzieje kultury polskiego narodu dostateczn¹ s¹ rêkojmi¹, ¿e
w razie zdobycia wolnoci naród ten bêdzie móg³ z po¿ytkiem wspó³pracowaæ
w dziele europejskiej kultury i cywilizacji?
4. Czy droga obrana przez Polaków jest dobra, wzglêdnie jakim powinna
ulec zmianom?
5. Jaki jest najkorzystniejszy sposób rozwi¹zania kwestii polskiej?
6. Jaka powinna byæ polityka zainteresowanych w sprawie polskiej mocarstw w odniesieniu do zadañ Polaków?  Jakiem dalsze zachowanie siê
Polaków wzglêdem pañstw s¹siednich?
Na powy¿sze pytania odpowiedzia³y wszystkie 32 osoby zaproszone do
udzia³u, stanowi¹ce rzeczywist¹ elitê spo³eczeñstwa, reprezentuj¹ce najbar-
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dziej wp³ywowe i opiniotwórcze rodowiska oraz najwa¿niejsze orientacje
polityczne. Doæ powiedzieæ, ¿e znalaz³ siê wród nich urzêduj¹cy (Rados³awow  tekst jego wypowiedzi ju¿ w po³owie listopada opublikowano w dzienniku Dnewnik, co zrobi³o wra¿enie w ca³ym kraju) i by³y premier (Iwan
Geszow) oraz szeciu ministrów, a ponadto  jak skrupulatnie wyliczono we
wstêpie  dziesiêciu uczonych, szeæ osobistoci ze wiata literatury, jedenastu dziennikarzy i publicystów, piêciu parlamentarzystów, po tylu samo wybitnych prawników oraz profesorów szkó³ rednich, czterech urzêdników,
trzech handlowców, dwóch bibliotekarzy oraz in¿ynier.
Odpowiedzi na pytania ankiety by³y udzielane w ró¿nej formie. Niektóre
 z wybitnymi osobistociami politycznymi, uzyskano przez wywiady, jeden
z indagowanych odpowiedzia³ artyku³em prasowym, pozosta³e nap³ywa³y
w postaci listów do organizatorów od listopada 1915 r. do wiosny nastêpnego
roku, przy czym bardzo wiele z wypowiedzi ukazywa³o siê nastêpnie, przewa¿nie w rozbudowanej formie, w miejscowej prasie. Zró¿nicowana by³a tak¿e ich objêtoæ  jedna z uczestniczek, poetka i t³umaczka Mara Belczewa,
odpowiedzia³a krótkim literackim ho³dem Polska-Psyche, jednak znacznie
wiêcej nades³ano wielostronnicowych opracowañ.
Organizatorzy ankiety z najwiêksz¹ satysfakcj¹ odnotowali bezwarunkowe wsparcie dla niepodleg³oci Polski, jakie wyrazili wszyscy respondenci,
jakkolwiek tylko niespe³na po³owa z nich opowiada³a siê za ca³kowit¹ niezale¿noci¹ na zasadzie równorzêdnego partnera w sojuszu pañstwa centralnych. Wyrana mniejszoæ wierzy³a przy tym w mo¿liwoæ zjednoczenia
w przysz³oci ziem polskich w uznanych granicach etnograficznych. Stosunkowo najwiêcej g³osów wskazywa³o na niepodleg³oæ Królestwa Polskiego,
niektórzy wierzyli równie¿ w zjednoczenie jego ziem z Galicj¹ i przekszta³cenie dualistycznej monarchii habsburskiej w trialistyczn¹. Co zrozumia³e, najostro¿niejsi w wypowiedziach byli piastuj¹cy urzêdy pañstwowe politycy, jednak najwiêkszy sceptycyzm wykaza³ jeden z nestorów i jednoczenie liderów
ówczesnego bu³garskiego rodowiska dziennikarskiego  Niko³a W³adykin,
który przewidywa³ podzia³ ziem Królestwa Polskiego miêdzy Niemcy i Austriê, stwierdzaj¹c ¿e Polacy w obrêbie tych pañstw powinni siê orientowaæ
na autonomiê, prawa kulturalne i rozwój przemys³u, poniewa¿ wciniêta
miêdzy mocarstwa ma³a Polska nie mo¿e istnieæ [ ] a samodzielna ponownie
sta³aby siê ³upem zdobywców albo rozbiorów.
Stosunkowo wiele wypowiedzi nawi¹zywa³o do przysz³ych stosunków
polsko-rosyjskich jako elementów uk³adania trwa³ego pokoju w Europie. Niepodleg³oæ Polski mia³a byæ podstaw¹ przywrócenia równowagi w samej S³owiañszynie (prof. Wenelin Ganow  dziekan Wydzia³u Prawa), z korzyci¹
równie¿ dla Rosji, z któr¹ Polska musi prêdzej czy póniej przyjæ do porozumienia wielkodusznie wybaczywszy jej dawne grzechy (S. Czilingirow  wybitny
publicysta i dyrektor Biblioteki Narodowej). Nie brakowa³o tak¿e wypowiedzi
respondentów z obozu rusofilskiego, w zawoalowany sposób sugeruj¹cych
utrzymanie ziem polskich przy Rosji, m.in. jeden z najbardziej prominentnych
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przedstawicieli tego obozu, historyk Dmitrij Miszew twierdzi³, ¿e Polska zrozumie tê naturaln¹ koniecznoæ, i¿ wody jej narodowoci choæ po³¹cz¹ siê
z morzem rosyjskim nie zatrac¹ swych cech odrêbnoci. Niektórzy wypowiadaj¹cy siê w ankiecie przypominali przedrozbiorowe b³êdy ustrojowe i przewinienia polityczne wskazuj¹c na arystokratyzm, szlachetczyznê i zachowawcze
instynkty Polaków, co w kilku wypowiedziach odnoszono równie¿ do mniej
lub bardziej wyranie formu³owanych obaw o stosunki niepodleg³ej Polski
z jej nierosyjskimi s¹siadami, w czym wyranie pobrzmiewa³o echo konfliktu
polsko-ukraiñskiego we wschodniej Galicji (prof. Iwan Sziszmanow, filolog,
jeden z najwybitniejszych humanistów bu³garskich, a tak¿e pose³ Adam Nejczew). W szerszym kontekcie znacznie liczniejszych wypowiedzi zalecano
Polakom nie tylko powstrzymanie siê od szowinizmu narodowego i braku
nieumiarkowania, ale tak¿e odrzucenie niecierpliwych i zbyt pochopnych
dzia³añ, poniewa¿ osi¹gniecie niepodleg³oci mo¿e siê nie udaæ w wyniku
obecnej wojny i byæ roz³o¿one na d³ugi okres (najwyraniej pogl¹d taki sformu³owa³ minister sprawiedliwoci Christo Popow). Z drugiej jednak strony
liczniejsze by³y g³osy z krêgu respondentów zorientowanych na sojusz z pañstwami centralnymi zdecydowanie krytykuj¹ce Rosjê za jej politykê wobec
Polski  bezgranicznie têp¹ taktykê odtr¹caj¹c¹ 20 milionów Polaków (Dobri
Petkow  minister robót publicznych) oraz zachêcaj¹ce do intensyfikacji
u boku Niemiec i Austro-Wêgier wysi³ków w celu ostatecznego wyzwolenia
Polski. Zwracano uwagê zw³aszcza na koniecznoæ zachowania jednoci politycznej i rozwoju polskich formacji militarnych, bêd¹cych najwa¿niejsz¹ gwarancj¹ realizacji narodowych interesów (m.in.: Dobri Petkow  minister robót
publicznych, prof. Benju Conew  rektor Uniwersytetu Sofijskiego, prof. Konstatntin Georgijew, prof. P.J. Rajkow oraz Iwan Had¿ijew  wybitny dzia³acz
bu³garsko-macedoñski). Pojawia³y siê te¿ g³osy przestrzegaj¹ce nie tylko
przed zbytni¹ powolnoci¹, ale tak¿e zaufaniem wobec tanich obietnic i niebezpieczeñstwem nowego jarzma (B. Penew).
Zwraca równie¿ uwagê czêste odnoszenie w³asnych dowiadczeñ historycznych i celów prowadzonej przez Bu³gariê wojny do losów Polski i polskiej
dzia³alnoci niepodleg³ociowej. Kwestie te ³¹czono szczególnie z ide¹ wyzwolenia i zjednoczenia ziem bu³garskich obejmuj¹cych Macedoniê i Dobrud¿ê.
W kilku wypowiedziach uznano nawet sprawê polsk¹ i macedoñsk¹ za najwa¿niejsze zagadnienia toczonej wojny (I. Had¿ijew, D.Miszew). Na tym tle
szczególnie wiele wypowiedzi koncentrowa³o siê wokó³ idei zbli¿enia bu³garsko-polskiego i hase³ przysz³ej wspó³pracy polityczno-kulturalnej. Celowa³y
w tym szczególnie wypowiedzi polityków (premiera Rados³awowa, niektórych
ministrów i parlamentarzystów), zawieraj¹cych równie¿ ostro¿ne obietnice
bu³garskiego wsparcia sprawy polskiej na przysz³ej konferencji pokojowej,
uzale¿niane  co zrozumia³e  od jej przebiegu i ograniczonych mo¿liwoci
wp³ywania tego kraju na decyzje koñcz¹ce wojnê.
W perspektywie historycznej prezentowane wypowiedzi wychodz¹ od ówczesnych mniej lub bardziej trafnych przewidywañ przebiegu i rozstrzygniêæ
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I wojny wiatowej i na tym tle formu³uj¹ w ró¿nym stopniu trafne scenariusze, jakie napisze ona dla Polski. Z perspektywy wspó³czesnej najbardziej
mo¿e jednak zaskakiwaæ dobra znajomoæ polskiej historii i kultury oraz
orientacja w bie¿¹cych polskich sprawach, zawarta w licznych wypowiedziach przedstawicieli bu³garskich elit. Przodowali w tym oczywicie respondenci uznawani od dawna za przyjació³ Polski (m.in. wspomniani ju¿
B. Penew, B. Conew i S. Mladenow, a tak¿e prof. Gawri³ Kacarow oraz
prawnik Michai³ Georgijew, który wkrótce po nades³aniu ankiety poleg³ na
froncie serbskim). Na trzecie pytanie sonda¿u, nawi¹zuj¹ce do polskiego potencja³u kulturalnego i jego mo¿liwego wk³adu w rozwój Europy, odpowiadano szczególnie czêsto i obszernie, przy czym wypowiedzi respondentów charakteryzowa³a zbie¿noæ wysokich ocen polskiego dorobku kulturalnego,
porównywalna jedynie z jednomylnoci¹ w kwestii przyznania Polsce prawa
do wolnoci. Wielokrotnie przytaczano nazwiska wybitnych Polaków, którzy
zas³u¿yli siê kulturze wiatowej (najczêciej Mickiewicza, ale tak¿e m.in.
Wita Stwosza, Grzegorza z Sanoka, D³ugosza, Kopernika, Chopina, Siemiradzkiego, Prusa, wiêtochowskiego, Sienkiewicza, Przybyszewskiego) na dowód wielkoci i ¿ywotnoci jej kultury. Pada³y sformu³owania o wybitnym
wk³adzie jaki naród polski wniós³ do ogólnoludzkiej kultury i cywilizacji (Michai³ Tichow  by³y dyrektor Biblioteki Narodowej), najpotê¿niejszym szczepie S³owian Zachodnich (D.T. Straszimirow  dyrektor Teatru Narodowego),
polskiej tê¿ynie i mocy duchowej (prof. Nikola Milew  historyk i redaktor
naczelny najwiêkszego bu³garskiego dziennika przeznaczonego dla zagranicy
Echo de Bulgarie), narodzie o wysokiej kulturze i nadzwyczajnej ¿ywotnoci
(B. Conew), narodzie i pañstwie typu czysto zachodniego, od wieków z natury
ci¹¿¹cym ku Zachodowi [ ] który od Wschodu niczego dobrego nie mo¿e siê
spodziewaæ (D. Petkow), a nawet o szlachetnym i utalentowanym narodzie
który najwiêcej daje profesorów uczelniom w Rosji, Niemczech i Austrii oraz
zaszczyt przynosi ludzkoci (D. Miszew).
Przeprowadzenie omawianej ankiety w 1915 r. z pewnoci¹ przyczyni³o
siê, obok innych dzia³añ sofijskiej Ekspozytury Biura Prasowego NKN, do
wzrostu zainteresowania spraw¹ Polski w ówczesnym spo³eczeñstwie bu³garskim. Jej przypomnienie obecnie, kiedy oba kraje po raz kolejny  choæ
zarazem pierwszy z w³asnego wyboru  znajduj¹ siê razem w tych samych
strukturach europejskich, potwierdza ¿e mimo oddalenia i wszystkich pozosta³ych ró¿nic miêdzy nimi, w ka¿dym momencie historycznym znajdowali
siê w Polsce i Bu³garii ludzie odnosz¹cy siê z zainteresowaniem, zrozumieniem i sympati¹ do problemów pobratymców.
Cezary ¯o³êdowski
(Warszawa)
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Bart³omiej Garczyk, Radziecka poliJyka narodowociowa w laJach
19171941 na przyk³adzie PioJrogrodKLeningradK, Wydawnictwo
Poznañskie, Poznañ 2011, ss. 318
Ksi¹¿ka Bart³omieja Garczyka opublikowana w 2011 r. przez Wydawnictwo Poznañskie jest zmodyfikowan¹ wersj¹ pracy doktorskiej  przygotowanej pod kierunkiem wybitnego znawcy dziejów Rosji prof. dr. hab. Artura
Kijasa i obronionej na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Publikacja zosta³a powiêcona wa¿nemu pod wzglêdem
naukowym, ale te¿ interesuj¹cemu pod wzglêdem poznawczym tematowi radzieckiej polityki narodowociowej. Zagadnienie to autor przedstawi³ chyba
na najbardziej reprezentatywnym przyk³adzie  Piotrogrodu, a od 1924 r.
Leningradu. Przyjête przez autora granice czasowe obejmuj¹ lata 19171941 r.
S¹ wiêc cezurami naturalnymi i faktycznie nie wymagaj¹ dodatkowego uzasadnienia. Równie¿ konstrukcja ksi¹¿ki jest przemylana i jak najbardziej
zasadna dla podjêtego tematu, mimo i¿ w³aciwy temat narracji poprzedzony
jest wychodz¹cym poza granice czasowe, obszernym wprowadzeniem dotycz¹cym historii oraz struktury narodowociowej i religijnej miasta od pocz¹tku jego istnienia (wówczas pod nazw¹ Petersburg).
Praca liczy 318 stron i sk³ada siê z niezbyt obszernego, jednak¿e przejrzystego i poprawnego, zarówno metodycznie, jak i metodologicznie Wstêpu,
omiu merytorycznych rozdzia³ów oraz z Zakoñczenia, stanowi¹cego jednak
tylko podsumowanie ca³oci, oraz Bibliografii. Cennym uzupe³nieniem tekstu
s¹ aneksy, na które sk³adaj¹ siê dokumenty dotycz¹ce zarz¹dzeñ radzieckich
w³adz centralnych i obwodowych, oczywicie w odniesieniu do Leningradu,
oraz liczne i ciekawie dobrane ilustracje. Szkoda tylko, ¿e zamieszczone dokumenty dotycz¹ wy³¹cznie lat 19371941. Ksi¹¿ka zosta³a te¿ zaopatrzona
w przydatny dla czytelnika indeks osobowy oraz streszczenia w jêzyku rosyjskim i angielskim. Czêæ merytoryczna przedstawiona zosta³a w ujêciu problemowo-chronologicznym, a ca³oæ zagadnienia Autor podzieli³ na dwie czêci  przedrewolucyjn¹, jak ju¿ wspomniano wykraczaj¹c¹ poza pocz¹tkow¹
cezurê czasow¹  Wielonarodowy Petersburg. Geneza polietnicznego i polikonfesjonalnego charakteru miasta (17031917) oraz radzieck¹  obejmuj¹c¹ granice chronologiczne ujête w tytule  Polityka narodowociowa w Piotrogrodzie
Leningradzie w latach 19171941. Czêæ pierwsza opracowania (rozdzia³y
IIII), mo¿e nazbyt obszerna w stosunku do ca³oci (1/3 tekstu), przedstawia
Petersburg od momentu za³o¿enia miasta oraz charakteryzuje jego wielonarodowy i wielowyznaniowy charakter. Prezentuje przy tym genezê polietnicznego i polikonfesjonalnego charakteru ludnoci stolicy Imperium Rosyjskiego
w latach 17031917. Jak podkrela Autor, mia³o to na celu ustalenie punktu
wyjcia, w jakim znajdowali siê bolszewicy w przeddzieñ przejêcia w³adzy1.
Natomiast w czêci drugiej (rozdzia³y IVVIII) Garczyk omawia ju¿ politykê
1

Por. s. 10 recenzowaanej pracy.
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narodowociow¹, a w rzeczywistoci tak¿e religijn¹, w Piotrogrodzie-Leningradzie w latach 19171941, czyli w okresie, gdy miasto utraci³o swój sto³eczny charakter (od 1918 r.). Przyjêty uk³ad merytoryczny móg³by sugerowaæ
koniecznoæ rozszerzenia tytu³u opracowania o politykê religijn¹, wydaje siê
jednak, ¿e tytu³ zaproponowany przez Autora zwiêle i przejrzycie oddaje
zawartoæ ksi¹¿ki (rzeczywist¹ treæ narracji), bowiem w przyjêtych granicach czasowych ka¿de z omawianych wyznañ najczêciej by³o przypisywane
okrelonym narodowociom. Wiadomo np. ¿e protestantów uto¿samiano
z Niemcami, Finami, czy Szwedami, katolików z Polakami, prawos³awnych
z Rosjanami, muzu³manów z Tatarami, a wyznawców judaizmu z ¯ydami.
Tytu³ wydaje siê wiêc byæ jak najbardziej odpowiedni, natomiast podane
w szacie graficznej ok³adki daty  1703, 1917, 1937, 1941  mog¹ sugerowaæ
przyjêcie zgo³a odmiennych granic chronologicznych, oczywicie w ramach
omawianej problematyki.
W poszczególnych rozdzia³ach pierwszej czêci ksi¹¿ki czytelnik znajduje
kolejno: w rozdziale pierwszym (Historia i sk³ad etniczny) omówienie historii
za³o¿enia i pierwszego okresu rozwoju miasta oraz ogóln¹ charakterystykê
struktury etnicznej mieszkañców Petersburga, a nastêpnie w rozdziale drugim (Narody) ich rozmieszczenie w topografii miasta i strukturê spo³ecznozawodow¹ poszczególnych grup etnicznych, z oddzielnym omówieniem sytuacji Niemców, Polaków, Finów, ¯ydów i Tatarów, a zbiorczo równie¿ innych
mniej licznych narodowoci (m.in. Szwedów, £otyszy, Bia³orusinów, Ukraiñców i Ormian). W rozdziale trzecim (¯ycie religijne starego Petersburga) Autor odrêbnie opisuje ¿ycie religijne mieszkañców starego Petersburga z podzia³em na wyznania prawos³awne, z jego gruziñskimi i ormiañskimi
odmianami, protestanckie, katolickie oraz zbiorczo buddyjskie, muzu³mañskie i judaistyczne. Natomiast w czêci drugiej, po ogólnym, ale merytorycznie poprawnym scharakteryzowaniu teoretyczno-ideologicznych za³o¿eñ radzieckiej polityki narodowociowej w latach dwudziestych i trzydziestych, co
zosta³o ujête w rozdziale czwartym (Bolszewickie koncepcje rozwi¹zania kwestii narodowocioej), Autor przedstawi³ rozwój, a w istocie bujny renesans
mniejszoci narodowych miasta bezporednio po rewolucji, a¿ do przykrego
zahamowania tego pozytywnego zjawiska w drugiej po³owie lat trzydziestych, z rozbiciem w podrozdzia³ach na szczegó³ow¹ charakterystykê owiaty
i szkolnictwa, prasy i wydawnictw, ró¿norodnych autonomicznych stowarzyszeñ i organizacji oraz innych instytucji mniejszoci narodowych, w tym
teatru  rozdzia³ pi¹ty (Rozwój kultury mniejszoci PiotrogroduLeningradu
w latach 19171937). Koñcowe trzy rozdzia³y ukazuj¹ dramatyczne przewartociowanie w radzieckiej polityce narodowociowej, które skutkowa³o stopniow¹ likwidacj¹ kultury mniejszoci narodowych (od 1937 r. a¿ do agresji
Niemiec hitlerowskich na ZSRR w 1941 r.)  rozdzia³ szósty (Likwidacja
kultury mniejszoci narodowych Leningradu  lata 19371941); strasznymi
represjami wobec mniejszoci narodowych, w tym masowymi deportacjami,
jakie dotknê³y w szczególnoci Finów, Polaków i Niemców  rozdzia³ siódmy
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(Represje i masowe deportacje mniejszoci narodowych), a wreszcie w rozdziale ósmym (Bolszewicy wobec religii) Autor omówi³ stosunek w³adz radzieckich
do religii i stosunków wyznaniowych poszczególnych mniejszoci Leningradu,
w tym kontekcie zwracaj¹c uwagê na ideologiê i ustawodawstwo. Z drobiazgow¹ pieczo³owitoci¹ przypomnia³ te¿ losy zwi¹zków wyznaniowych i ich
budynków sakralnych  kocio³ów katolickich, zborów (kirch) protestanckich,
synagog ¿ydowskich, pagody buddyjskiej oraz zadziwiaj¹cego architektoniczn¹ form¹ muzu³mañskiego meczetu katedralnego. W tym miejscu nasuwa siê
jednak w¹tpliwoæ (oczywicie subiektywna), czy uk³ad rozdzia³ów jest zgodny z przyjêtym schematem ca³oci pracy. Byæ mo¿e nale¿a³oby zamieniæ kolejnoæ rozdzia³u siódmego z ósmym, bowiem represje w³adz wobec mniejszoci stanowi¹ swego rodzaju tragiczn¹ kwintesencjê radzieckiej polityki
narodowociowej w omawianym przedziale czasowym.
Oceniaj¹c wartoæ merytoryczn¹ ksi¹¿ki Garczyka, nale¿y podkreliæ, i¿
Autor w swojej pracy niemal w ka¿dym miejscu i z godn¹ uznania polemiczn¹ zadziornoci¹ podkrela mocne wejcie, czy te¿ wnikniêcie poszczególnych
mniejszoci narodowych w ¿ycie miasta, ich daleko id¹c¹ integracjê z otaczaj¹cym je rodowiskiem, a tak¿e wk³ad, czêsto wybitny, w ponad trzystuletni
rozwój stolicy Cesarstwa Rosyjskiego. Jak Autor trafnie zauwa¿y³, Petersburg
 mimo ¿e by³ stolic¹ imperium rosyjskiego i miastem rosyjskim  od najwczeniejszych lat swego istnienia mia³ polifoniczn¹ kulturê. By³ miastem, w którym splata³y siê i oddzia³ywa³y na siebie ró¿ne nacje, konfesje, tradycje
i obyczaje. Diaspory narodowe, które zamieszkiwa³y miasto, silnie siê z nim
identyfikowa³y i partycypowa³y w rozwoju jego kultury2.
Jak ju¿ wspomniano, Autor du¿o uwagi powiêci³ kwestiom wyznaniowym i to w odniesieniu nie tylko do katolicyzmu Polaków. Bardzo istotna
kwestia religijnoci danego cz³owieka by³a bodaj¿e najwa¿niejszym wyznacznikiem poczucia to¿samoci narodowej równie¿ Niemców, Finów czy Tatarów,
aczkolwiek ze cile naukowego punktu widzenia nie to¿samym. Jeli chodzi
o polskoæ, to warto dodaæ, i¿ w Zwi¹zku Radzieckim, poczynaj¹c od lat
trzydziestych XX w., a w niektórych kwestiach nawet wczeniej, traktowana
ona by³a jako zjawisko nadzwyczaj naganne, przy czym liderzy bolszewiccy
doskonale zdawali sobie sprawê z si³y, znaczenia oraz stopnia oddzia³ywania
religii na mniejszoci narodowociowe i to nie tylko na Polaków i nie tylko
w PiotrogrodzieLeningradzie. Ca³y system sowiecki, poczynaj¹c od prawnego, szczególnie wrogo nastawiony by³ wiêc wobec kap³anów, okrelaj¹c ich
jako grupê wy³¹czon¹ ze spo³ecznoci. Nazywa³ ich liszeñcami bez ¿adnych
praw obywatelskich, w tym bez prawa do opieki medycznej, kartek ¿ywnociowych itp. Wobec osób duchownych wprowadzono te¿ zakaz zamieszkiwania przy kocio³ach i w ródmieciach miast, pozbawiono ich tak¿e prawa do
mieszkañ komunalnych. Wszystko w celu wyprowadzenia duchownych z parafii, gdzie miejscowi wierni mogliby udzieliæ im pomocy i wsparcia. W kon2

Ibidem, s. 8.
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sekwencji kap³ani  jeli w ogóle pozostawali na wolnoci  to i tak byli
w tragicznej sytuacji materialnej.
Warto te¿ zaznaczyæ, i¿ Autor ksi¹¿ki z podziwu godn¹ determinacj¹
zrekonstruowa³ gehennê nierosyjskich mieszkañców cesarskiego Petersburga, a potem radzieckiego Piotrogrodu-Leningradu, a tak¿e brutalnoæ,
z jak¹ zwalczano ich przynale¿noæ wyznaniow¹, chocia¿ w tym przypadku
nie oszczêdzono równie¿ prawos³awnych. Trafnie te¿ i merytorycznie poprawnie Autor scharakteryzowa³ szersze t³o historyczne i warunki epoki,
a w³aciwie epok, których jego narracja dotyczy. Nie fa³szuje przy tym
rzeczywistoci historycznej ani te¿ niczego tendencyjnie nie ubarwia. To, co
pozwala wyraziæ szczególne uznanie wobec Autora ksi¹¿ki, nawet ju¿ na
pocz¹tku jej lektury, to fakt, i¿ nie zawaha³ siê on podwa¿yæ dotychczasowych stereotypów, które czêsto nie mia³y odbicia w rzeczywistoci. Chodzi tu
szczególnie o rozpowszechniony w polskiej historiografii, lecz raczej pseudopatriotycznie naci¹gniêty mit, umacniany zw³aszcza w opracowaniach Miko³aja Iwanowa3 i ksiêdza Romana Dzwonkowskiego4, i¿ to Polacy i katolicy byli zbiorowoci¹ najbardziej represjonowan¹ przez w³adze rosyjskie,
a potem sowieckie i pierwszym narodem, który tych represji dowiadczy³.
Garczyk udowadnia jednak, ¿e nie zawsze i nie wszêdzie tak rzeczywicie
by³o, bowiem ta tragiczna palma pierwszeñstwa przypada³a tak¿e przedstawicielom innych narodów, a w przypadku Leningradu przede wszystkim
Finom i Niemcom.
W tym kontekcie czytelnika ksi¹¿ki z pewnoci¹ zainteresuje równie¿
fakt, i¿ Autor potrafi³ w miarê przejrzycie zrekonstruowaæ los i warunki
bytowania ludnoci polskiej w ZSRR oraz wyeksponowaæ najpowa¿niejsze jej
dramaty. Jak trafnie zauwa¿a, antypolskie ataki w³adz radzieckich, nie tylko
zreszt¹ w Leningradzie, by³y skierowane g³ównie przeciwko polskiej elicie
umys³owej, a w stopniu najwiêkszym przeciwko ksiê¿om katolickim, których
przedstawiano wówczas jako agentów imperializmu i to nie tylko polskiego
(z krzy¿em w jednej rêce, a mauzerem w drugiej). Warto zwróciæ uwagê, ¿e
zajmuj¹cy opis tej kwestii brzmi dziwnie znajomo, jeli przypomnimy ataki
na polskich ksiê¿y (³acinników czy te¿ papistów) we wspó³czesnej Rosji i choæ
formy tych ataków s¹ jakociowo l¿ejsze (mniej brutalne), to jednak tendencja jest ci¹gle ta sama.
W przekazie Autora szczególnie wyrazisty jest obraz ponurej rzeczywistoci radzieckiej z lat trzydziestych, a czêciowo i póniej, czego przyk³adem
mo¿e byæ choæby gehenna takiego miejsca kani, jak stosunkowo ma³o
w Polsce znane Lewaszowo, swoisty leningradzki Katyñ. Rzeczywistoæ ta
nie mia³a porównania z niczym, mo¿e tylko z III Rzesz¹, aczkolwiek i tam
nie stosowano tak wyrafinowanego terroru wobec w³asnych obywateli.
3 M. Iwanow, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Zwi¹zku Radzieckim 19211939, WarszawaWroc³aw 1991.
4 R. Dzwonkowski, Koció³ katolicki w ZSRR, 19171929. Zarys historii, Lublin 1997.
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Poza tym w ksi¹¿ce znaleæ mo¿na równie¿ du¿o nieznanych na ogó³
ciekawostek, jak np. to, ¿e w Petersburgu wród nie-Rosjan Finowie to byli
g³ównie doro¿karze, Tatarzy  karczmarze i pracownicy szynków, gospód
i hoteli, Finki i Bia³orusinki  praczki, dok³adni Niemcy zegarmistrze, Niemcy, ¯ydzi i Tatarzy preferowali handel detaliczny i uliczny, Niemcy i Anglicy
 handel zamorski, Niemcy i Francuzi  handel towarami zbytku w ródmieciu, niepozbawione profitów posady guwernerów zajmowali g³ównie Niemcy
i Francuzi. Interesuj¹ca jest tak¿e informacja, ¿e w Piotrogrodzie w 1917 r.
by³o a¿ ok. 50 organizacji wród mniejszoci narodowociowych, ¿e u progu
I wojny wiatowej, w której, jak wiadomo, Rosja walczy³a g³ównie z Niemcami, co pi¹ty genera³ w armii rosyjskiej by³ Niemcem, ¿e Estoñczycy i ¯ydzi
w okresie radzieckim mieli w Leningradzie swoje odrêbne wy¿sze uczelnie,
¿e anty¿ydowskie represje w po³owie lat trzydziestychych wyrazi³y siê m.in.
w delegalizacji iwritu, za jidysz by³ nadal uznawany, ¿e przy leningradzkim
Instytucie Narodów Pó³nocy istnia³ Teatr Tajgi i Tundry, ¿e w 1932 r.
w ZSRR pojawi³a siê antyreligijna piêciolatka, ¿e wreszcie zafa³szowane by³y
dane spisu ludnoci z 1937 r. i wiele innych informacji i ciekawostek, które
mo¿na znaleæ w wyj¹tkowo ciekawym rozdziale trzecim.
Nale¿y tylko ¿a³owaæ, i¿ z ksi¹¿ki zbyt ma³o dowiadujemy siê o stosunkach s¹siedzkich pomiêdzy przedstawicielami poszczególnych mniejszoci narodowociowych miasta, o ma³¿eñstwach mieszanych, kulturze codziennego
bytu mieszkañców, przejawach wzajemnej pomocy, a równie¿ o celowo podsycanej wzajemnej wrogoci, która w najprostszym przypadku przejawia³a siê
w zwyk³ym donosicielstwie. Prawie zupe³nie nie ma te¿ materia³u anegdotycznego, by niekiedy móc siê po prostu pomiaæ w toku lektury ksi¹¿ki
Garczyka. Z kolei w opisie populacji miasta wyolbrzymione zosta³o znaczenie
danych statystycznych kosztem podstawowych aspektów ¿ycia tej polietnicznej zbiorowoci, np. warunków mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych
itp. Poza tym w 1941 r. Niemcy dokona³y agresji na Zwi¹zek Radziecki, a nie
na Rosjê (s.10). Szkoda te¿, ¿e w zakoñczeniu Autor nie przedstawi³ nowych
postulatów badawczych, dotycz¹cych np roli mniejszoci w ¿yciu publicznym
miasta, postaw lojalistycznych wobec w³adz, aktywnoci gospodarczej i in.
Podstawê ród³ow¹ opracowania stanowi g³ównie rosyjskojêzyczna literatura przedmiotu, w tym wyranie eksponowane w przypisach publikacje
prof. N. W. Juchniewej i T. M. Smirnowej. Ze róde³ archiwalnych wykorzystane zosta³y jedynie cztery zespo³y, trzy z nich przechowywane w Centralnym Archiwum Pañstwowym Historyczno-Politycznych Dokumentów Sankt
Petersburga i jeden z Centralnego Archiwum Pañstwowego Sankt Petersburga. Do tego niewielka liczba powo³añ na ród³a archiwalne mo¿e wiadczyæ,
i¿ Autor nie przeprowadzi³ zbyt dog³êbnej kwerendy, a byæ mo¿e dotar³ do
owych archiwaliów poprzez osoby trzecie lub te¿ skorzysta³ z nich w sposób
poredni. Nieliczne archiwalia wykorzystane w pracy zapewne stanowi³y
dla Autora jedynie niezbêdny sprawdzian wiarygodnoci informacji zawartych w literaturze przedmiotu, a nie podstawowe ród³o faktograficzne. Szkoda,
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bowiem brak dog³êbnego przestudiowania dostêpnych róde³ zawê¿a nieco
wiarygodnoæ przedstawionego zagadnienia. Natomiast literatura przedmiotu wykorzystana przez Autora jest bardzo bogata i starannie dobrana, (szczególnie jeli chodzi o publikacje rosyjskojêzyczne). Co prawda kilka wa¿kich
merytorycznie ksi¹¿ek w bibliografii zosta³o pominiêtych, nie mia³o to jednak
wiêkszego wp³ywu na przedstawiony obraz dawnego Petersburga oraz radzieckiej polityki narodowociowej PiotrogroduLeningradu w latach 19171941.
W literaturze przedmiotu najpowa¿niejszym uchybieniem jest chyba pominiêcie prac Antoniny Kozyrskiej5 i Henryka Stroñskiego6, w rozwa¿aniach
o Niemcach inflanckich brak w przypisach odniesieñ do dwóch ksi¹¿ek Andrzeja Topija7, w rozwa¿aniach o ¯ydach brak monografii Aleksandra So³¿enicyna8, a w odniesieniu do Finów i Finlandii brakuje wartociowej ksi¹¿ki
Barbary Szordykowskiej9. Z kolei opis warunków egzystencji katolików
wzbogaci³yby informacje zawarte w ksi¹¿ce Klausa Zernacka10. Na temat
sytuacji Polaków i w ogóle katolików cenne s¹ tak¿e wspomnienia czy te¿
relacje z podró¿y po ZSRR np. Henryka Korab-Kucharskiego, Jana Stanis³awa Bersona-Otmara, Mieczys³awa Wajnryba i innych11. Dla wyeksponowania
roli Petersburga jako wielkiego orodka cywilizacyjnego nie tylko samej Rosji, przydatne by³oby powo³anie siê na pracê zbiorow¹ Okno na Europê... pod
red. Zbigniewa Opackiego12. W samym uk³adzie bibliografii zdziwienie mo¿e
budziæ pomieszanie alfabetu polskiego z rosyjskim, co jest skutkiem podania
pozycji rosyjskojêzycznych w pisowni oryginalnej (cyrylic¹), a nie w transkrypcji ³aciñskiej. Mo¿e to co prawda utrudniæ jej analizê, ale widocznie
autor przyj¹³, i¿ czytelnik zainteresowany ow¹ problematyk¹ zna jêzyk rosyjski. Niezrozumia³y jest tak¿e brak konsekwencji alfabetycznej w zestawieniu
tytu³ów prasowych i publikacji internetowych.
Mimo zasygnalizowanych braków ród³owych, zebrany przez Autora materia³ informacyjny jest bogaty i bardzo interesuj¹cy, a prezentacja historii
miasta, jego sk³adu etnicznego, organizacji, struktury, ¿ycia religijnego
i g³ównych problemów ¿ycia mniejszoci narodowych, jest wszechstronna
5

A. Kozyrska, Arcybiskup Edward. Ropp. ¯ycie i dzia³alnoæ (18511939), Lublin 2004.
H. Stroñski, Represje stalinizmu wobec ludnoci polskiej na Ukrainie w latach 19281939,
Warszawa 1998.
7 A. Topij, Ludnoæ niemiecka wobec rusyfikacji guberni ba³tyckich (18821905), Bydgoszcz 1997; idem, Mniejszoæ niemiecka na £otwie i w Estonii(19181939/41), Bydgoszcz 1998.
8 A.I. Solenicyn, Dvesti let vmeste (17951995), cz.12, Moskva 20012002.
9 B. Szordykowska, Finlandia w polityce caratu w latach 18991914. Problemy unifikacji
i rusyfikacji, Gdañsk 1994.
10 K. Zernack, Polska i Rosja. Dwie drogi w dziejach Europy, prze³. A. Kopacki, Warszawa
2000.
11 H. Korab-Kucharski, R.S.F.S.R.. Wra¿enia z podró¿y naokolo Rosji sowieckiej, Warszawa 1923; J.S. Berson-Otmar, Nowa Rosja. Na prze³omie dwóch piatiletek, Warszawa 1934;
M. Wajnryb, W kalejdoskopie sowieckim. Listy i wra¿enia moskiewskie, Warszawa 1929.
12 Okno na Europê. Zagadnienia kulturowej to¿samoci Petersburga i jego rola w historii
powszechnej, pr. zbior. pod red. F. Apanowicza i Z. Opackiego, Gdañsk 2006.
6
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i bogata, klarownie przy tym podana. Podobnie zreszt¹ jak ujêta w czêci
drugiej istota opracowania, czyli obraz radzieckiej polityki narodowociowej.
Autor w swej narracji prezentuje stylistykê raczej oszczêdn¹ w s³owach
i lakoniczn¹. Sam tekst jest napisany poprawn¹ polszczyzn¹, aczkolwiek nie
woln¹ od, na szczêcie nielicznych, potkniêæ stylistycznych i gramatycznych.
Praca jest tak¿e, choæ mo¿e nie bogato, ale jednak w pewnych koñcowych
czêciach, dotycz¹cych zw³aszcza losów Kocio³a ewangelickiego i katolickiego,
upersonifikowana. Autor w przypisach podaje zwiêz³e biogramy duchownych ró¿nych wyznañ, koñcz¹ce siê najczêciej tragiczn¹ formu³¹ rozstrzelany, represjonowany itp. Mimo skrótowoci trafnie oddaj¹ one najwa¿niejsze momenty ich dzia³alnoci, a tak¿e niepowtarzalne cechy owej strasznej
epoki.
Z kolei oceniaj¹c warsztat badawczy Autora, daje siê zauwa¿yæ, i¿
w przypisach niezbyt czêsto umieszcza on elementy polemiczne (wyjanienia,
w³asne oceny, polemiki z autorami przytaczanych prac itp.). Jest to o tyle
istotne, ¿e prace dawniejsze czêsto odzwierciedlaj¹ uwarunkowania epoki,
w której by³y pisane, dzisiaj wymagaj¹ wiêc reinterpretacji i wspó³czesnej
oceny naukowej. Dotyczy to zw³aszcza publikacji odnosz¹cych siê do polityki
wewnêtrznej i zagranicznej Rosji Radzieckiej i ZSRR. Wspó³czesne przewartociowanie tej olbrzymiej w swoim czasie literatury nie jest co prawda proste, ale niezbêdne. Szkoda wiêc, ¿e zabrak³o choæby wyranego ustosunkowania siê do kuriozalnych uogólnieñ wystêpuj¹cych w literaturze przedmiotu,
choæby takich, ¿e rozwi¹zywanie problemów narodowociowych przez w³adze
radzieckie mia³o charakter wzorowy i humanitarny. Z drugiej strony autor
czêsto podaje w przypisach wyjanienia ma³o znanych kwestii oraz wskazówki, gdzie na temat wzmiankowanych zagadnieñ mo¿na znaleæ wiêcej informacji ( np. s. 48, 53, 57, 7879, 92, 9899, 103, 106, 124125, 165166, 203,
209). W ksi¹¿ce daj¹ siê te¿ zauwa¿yæ drobne b³êdy w przypisach, na szczêcie nie wystêpuj¹ one zbyt czêsto. Szczególnie razi tu brak konsekwencji
zapisu tytu³ów (np. powtarzany pe³ny opis bibliograficzny publikacji wczeniej przytaczanych, b³êdne skróty tytu³ów albo te¿ pomylone imiona autorów (tu raczej tylko literówki, np s. 142, 174, 177, 179, 240). Mimo tych
drobnych potkniêæ, generalnie aparat naukowy opracowania sporz¹dzony zosta³ starannie, na ogó³ z rygorystycznym przestrzeganiem obowi¹zuj¹cych,
czy te¿ ogólnie przyjêtych wymogów warsztatowych i edytorskich.
Wszystkie przedstawione uwagi, jeli nawet dotycz¹ braków i uchybieñ,
nie maj¹ zasadniczego znaczenia dla wartoci ksi¹¿ki, nie mog¹ zatem podwa¿yæ jej wartoci naukowej i poznawczej. Ksi¹¿ka B. Garczyka bez w¹tpienia zas³uguje na uwagê czytelnika, tym bardziej ¿e tak wyrane uwypuklenie elementów polietnicznych i polikonfesjonalnych wystêpuj¹cych w historii
PetersburgaPiotrogroduLeningradu, ze wszystkimi tego konsekwencjami,
nie by³o dotychczas wystarczaj¹co widoczne w polskiej historiografii. wiadczy to niew¹tpliwie o zasadnoci podjêcia owej problematyki przez Autora,
a fakt, ¿e podszed³ on do zagadnienia solidnie, dodatkowo podnosi wartoæ
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opracowania. Mo¿na te¿ mia³o powiedzieæ, i¿ ksi¹¿ka Garczyka jest równoczenie ho³dem dla postawy mniejszoci narodowych PiotrograduLeningradu, szczególnie w odniesieniu do Polaków, a zw³aszcza polskich kap³anów.
Andrzej Szmyt
(Olsztyn)

Jan Sobczak, Zmierzch ery /orbaczowa i JriKmf Jelcyna. Mój znikaj¹cy wiaJ (z Dziennika moskiewskiego 19901992)¸ z przedmow¹ Eugeniusza Duraczyñskiego, Warszawa 2012, s. 845 + 4 karty z fotografiami
W krêgu znajomych i przyjació³ znany jest fakt, ¿e oprócz prac naukowych Profesor Sobczak od wielu lat prowadzi dziennik, w którym notuje
wa¿niejsze wydarzenia na szerokim tle wypadków, nie ograniczaj¹c siê do
spraw politycznych czy spo³ecznych. Wiele miejsca zajmuj¹ w nim tak¿e
kwestie rodzinne, przyjaciele, opinie o ludziach, ksi¹¿kach, przeczytanych
w prasie artyku³ach, obejrzanych spektaklach telewizyjnych. Znaleæ w nim
mo¿na, co wynika z szerokich horyzontów Autora, mnóstwo przeró¿nych informacji, które czyni¹ z dziennika frapuj¹c¹ lekturê. Tym razem wydany
w Warszawie z okazji 80. urodzin Autora obszerny tekst dotyczy pobytu
Profesora w Moskwie w latach 19901992. Na ksi¹¿kê, poprzedzon¹ krótk¹
przedmow¹ prof. Eugeniusza Duraczyñskiego i pos³owiem dziekana Wydzia³u Humanistycznego Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego prof. Norberta
Kasparka, sk³adaj¹ siê trzy rozdzia³y odnosz¹ce siê do pobytu Jana Sobczaka
na kontrakcie naukowym. Zbieg³y siê one w czasie z wydarzeniami, które
radykalnie zmieni³y nie tylko rzeczywistoæ, ale i ludzi. Odnotowuj¹c nowy
rok 1990, z pewnym smutkiem Autor konstatuje na przyk³ad, ¿e nikt  tak
jak to by³o dawniej  nie zadzwoni³ z ¿yczeniami.
Choæ dziennik opisuje wydarzenia od stycznia 1990 r., czytelnikowi nale¿y siê wyjanienie, ¿e Profesor 11 padziernika 1989 r. wraz z ¿on¹ Iren¹
i psem Kub¹ znalaz³ siê w Moskwie. Zamieszka³ w hotelu przy ul. Akademika Piotra Kapicy 26. Na kartach dziennika pojawiaj¹ siê nazwiska polskich
badaczy reprezentuj¹cych ró¿ne dyscypliny naukowe, którzy wówczas tak¿e
przebywali w tym miecie, m.in. historyków Eugeniusza Duraczyñskiego
i Ryszarda Szaflika, filozofa Seweryna Dziamskiego, ekonomisty Zbigniewa
Madeja.
Moskwê Autor dziennika zna³ dobrze. Na uniwersytecie moskiewskim
w latach 50. XX w. przez kilka lat przebywa³ bowiem na aspiranturze, póniej za na sta¿u w Akademii Nauk Spo³ecznych. Wielokrotnie te¿ w ramach
komisji polsko-radzieckich bywa³ tam na konferencjach naukowych. Mimo
tego ¿e zamierza³ zaj¹æ siê cesarzem Miko³ajem II, przydzielony zosta³ do
Instytutu S³owianoznawstwa i Ba³kanistyki, co by³o rozwi¹zaniem nie naj-
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lepszym. Choæ by³a to instytucja zas³u¿ona w badaniach nad histori¹ Polski,
z wybitnymi uczonymi przyjaznymi Polakom  Iwanem Kostiuszko, W³adimirem Djakowem, Tamar¹ Fiedosow¹, Swiet³an¹ Falkowicz, Aleksandrem Manusewiczem, W³adimirem Wo³kowem i innymi, swoimi zainteresowaniami daleko
odbiega³a od przedmiotu studiów Profesora. Ponadto postaæ ostatniego w³adcy rosyjskiego imperium, pomimo zaciekawienia jego osob¹ dziennikarzy
i publicystów, nie cieszy³a siê specjaln¹ sympati¹ miejscowych historyków.
Pobyt Profesora Sobczaka w Moskwie przypad³ na czasy trudne  transformacji ustrojowej w Polsce oraz g³êbokiego kryzysu i demonta¿u realnego
socjalizmu w Zwi¹zku Radzieckim. Towarzyszy³y im zjawiska inflacji i dro¿yzny, co prowadzi³o do wzrostu napiêæ spo³ecznych. Na oczach Autora dziennika powoli rozpada³ siê wiat akceptowanych dot¹d wartoci, instytucji
i kontaktów. W Polsce wród ludzi wychowanych w warunkach gospodarki
uspo³ecznionej liczne zastrze¿enia budzi³a prywatyzacja. Nic dziwnego zatem, ¿e na kartach dziennika na przemian pojawiaj¹ siê liczne wiadomoci
na temat dekomunizacji w Polsce i koñcu przebudowy w Zwi¹zku Radzieckim. Prowadzi³o to do spadku popularnoci ludzi odpowiedzialnych za g³êboki kryzys i zwi¹zanych z nim codziennych trudnoci. Najwiêcej surowych
ocen w tej czêci dziennika dotyczy Wojciecha Jaruzelskiego i Michai³a Gorbaczowa. Ten ostatni, zdaniem Profesora Sobczaka, nie tylko siê wyczerpa³,
wypali³, ale  w opinii wielu  z niedawnego przywódcy sta³ siê cz³owiekiem
godnym po¿a³owania. Za gazet¹ Dieñ przytacza dane ankiety oceniaj¹cej
niezwykle krytycznie rz¹dy Gorbaczowa. Blisko 75% respondentów w Kazachstanie, 59% na Ukrainie i 49% w Rosji uwa¿a³o, ¿e pope³ni³ on wiele
b³êdów i przyczyni³ siê do znacznego zubo¿enia kraju, a zw³aszcza jego obywateli. Za Reuterem w dzienniku przytoczona zosta³a te¿ wiadomoæ, ¿e
konserwatywna gazeta wojskowa z Petersburga postanowi³a zorganizowaæ
kwestê, by pomóc Gorbaczowowi, który w wywiadzie dla telewizji brytyjskiej
narzeka³, ¿e codzienne zakupy poch³aniaj¹ jego ca³¹ prezydenck¹ emeryturê.
Zmiany zachodz¹ce w Polsce prowadzi³y do likwidacji instytucji pañstwowych i zwi¹zanych ze starym systemem organizacji politycznych. XI Zjazd
PZPR, na którym rozwi¹zano partiê, a jednoczenie jej przywódcy Mieczys³awowi Rakowskiemu po wyst¹pieniu odpiewano Sto lat, zosta³ lapidarnie
skomentowany: Po raz pierwszy s³ysza³em, by Sto lat piewano na pogrzebie!
W ogóle Rakowski odszed³ ze sceny historycznej godnie, czego nie mo¿na powiedzieæ o wielu innych kabotynach  naszych by³ych wodzach.
By³ to tak¿e czas, kiedy instytucje finansuj¹ce badania nad Europ¹
Wschodni¹ upada³y b¹d te¿ wycofywa³y siê ze swoich poprzednich zobowi¹zañ. K³opoty finansowe stypendystów zmusza³y ich zatem do poszukiwania
dodatkowych róde³ utrzymania.
Wielu badaczy rosyjskich dot¹d krytycznie nastawionych do uczonych
bur¿uazyjnych, zw³aszcza anglosaskich, zaczê³a wychwalaæ osi¹gniêcia nauki amerykañskiej. W ksiêgarniach pojawi³y siê t³umaczenia ksi¹¿ek autorów zachodnich.
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Nie tylko jednak starzy, ustêpuj¹cy przywódcy zostali nieprzychylnie
potraktowani przez Autora dziennika. Z opiniami krytycznymi spotykamy siê
w nim równie¿ w odniesieniu do nowych liderów  Borysa Jelcyna czy te¿
Lecha Wa³êsy. Jelcyna nazywa Autor Borysem Uleg³ym. Ujemne oceny
wypowiedziane o nowych bohaterach na pocz¹tku s¹ jednak¿e niekiedy weryfikowane. Tak jest, na przyk³ad, w odniesieniu do Wa³êsy: Kim jest te¿ sam
Wa³êsa  zastanawia siê Autor  jako cz³owiek, jako mê¿czyzna i coraz bardziej dochodzê do wniosku, ¿e to jednak cz³owiek prawy. To samo dotyczy
Wojciecha Jaruzelskiego.
Bogactwo faktów i ocen powoduje, ¿e dziennik Profesora Sobczaka jest
kapitalnym ród³em do poznania ostatnich miesiêcy funkcjonowania pañstwowoci radzieckiej. Przedstawiaj¹c konflikty pocz¹tku lat 90. XX w.
w Azerbejd¿anie i na Litwie, tarcia zbrojne, protesty na tle narodowociowym i materialnym, sierpniowy pucz 1991 r., dwuw³adzê Gorbaczow
 Jelcyn, Autor zaopatruje je czêsto w³asnym ciekawym komentarzem.
W pewnym momencie skrótowo stwierdza: ZSRR rozwala siê na ca³ego.
Jego widocznymi symptomami by³o rozprê¿enie, niegospodarnoæ, dezorganizacja ¿ycia, nieporz¹dki, brud. W oczy, w tej jednej z europejskich metropolii, rzuca³ siê, jak pisze, wszechobecny tu brud  brudne ulice, brudne
podwórka, brudne otoczenia budynków mieszkalnych, brak zadbanych trawników.
Wa¿n¹ czêci¹ dziennika s¹ opisy rozmów i dyskusji oraz ¿ycia towarzyskiego. ¯e by³o ich niema³o, potwierdza do³¹czony do ksi¹¿ki indeks osób,
z którymi Autor siê spotyka³, rozmawia³, spêdza³ czas. Wiele ciep³ych s³ów
czy wrêcz komplementów, jakie znalaz³y siê w dzienniku, dotyczy te¿ ¿ony
Profesora  Ireny.
Jednak¿e nie tylko sprawy polityczne i towarzyskie oraz praca nad monografi¹ o Miko³aju II absorbowa³y Autora dziennika. Od czasu do czasu
pojawia siê zachwyt nad piêkn¹ przyrod¹ rosyjsk¹, zw³aszcza zim¹, wiadcz¹cy o du¿ej wra¿liwoci estetycznej Profesora. Potrafi³ dostrzec Piêknie
srebrem oszronione drzewa za oknami w otaczaj¹cym lesie. W innym natomiast miejscu owiadcza: Lubiê patrzeæ na rosyjskie brzozy. Obcowanie
z natur¹ jest dla Autora tak¿e powodem do g³êbszej refleksji. Zawsze jestem
 pisze  zauroczony przyrod¹. Cisza, wysokie drzewa, wiergot ptaków,
opuszczony cmentarz. Wiecznoæ przyrody i zmiana generacji, pokoleñ le¿¹cych w tej ziemi, po której st¹pamy.
Mimo tego, ¿e w centrum naukowych zainteresowañ Profesora w czasie
pobytu w Moskwie by³ Miko³aj II i jego czasy, w dzienniku spotykamy sporo
odniesieñ do dawnej i najnowszej historii powszechnej. Podziw budzi szeroki
kr¹g zainteresowañ oraz ogromna erudycja Autora, a tak¿e panowanie nad
obszernym materia³em faktograficznym, który niekiedy przekazany zosta³
z pewn¹ nut¹ ironii.
Efektem pobytu Profesora Sobczaka w Moskwie s¹ prace powiêcone
Miko³ajowi II, liczne artyku³y dotycz¹ce Rosji prze³omu XIXXX w.,
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a tak¿e opisywany tutaj wspania³y dziennik, wiernie oddaj¹cy gwa³towne
przemiany zarówno w Polsce, jak i w Rosji. Podtytu³ dziennika, mimo nuty
pesymizmu, wizji katastrofy ostatecznie nie spe³ni³ siê. Po powrocie do Polski
Jan Sobczak zosta³ profesorem Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego, dyrektorem Instytutu Historii, wyda³ kilka interesuj¹cych ksi¹¿ek, sta³ siê
cenionym badaczem dziejów politycznych Europy Wschodniej. Na temat
nie³atwych, pe³nych napiêæ i rozterek czasów pozosta³ ciekawy zapis, bez
którego trudno zrozumieæ to wszystko, co w latach 19901992 dzia³o siê
w tej czêci Europy. Zapis obszerny, wiarygodny, bez upiêkszeñ oddaj¹cy to
wszystko, co Autor prze¿y³ i co widzia³. Bez jego uwzglêdnienia trudno ogarn¹æ wiele mechanizmów i wydarzeñ z najnowszej historii Rosji i Polski.
Osobliwoci¹ dziennika s¹ zdjêcia oraz krótkie wiadomoci z prasy zarówno
polsko-, jak i rosyjskojêzycznej, które uwiarygodniaj¹ s³owa Autora, nadaj¹c
jego pisarstwu rzetelny charakter.
Artur Kijas
(Poznañ)

TrypJyk dla Fryderyka, pod red. Tomasza Jasiñskiego, Wyd. Polihymnia, Lublin 2010, ss. 401
Z dat¹ roczn¹ 2010 Wydzia³ Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie wyda³ publikacjê, zatytu³owan¹ Tryptyk dla Fryderyka,
bêd¹c¹ owocem projektu Lublin  Miñsk  £uck. Transgraniczna wspó³praca
uniwersytetów: tradycja, rozwój kultury i wspólnot lokalnych. Jest oczywiste, i¿ powsta³a ona w zwi¹zku z 200. rocznic¹ urodzin Fryderyka Chopina
i dla uczczenia tego genialnego kompozytora.
W tak szczególnych okolicznociach i wobec powszechnej mobilizacji rodowisk, nie tylko muzycznych i artystycznych, ale generalnie ca³ego kulturalnego spo³eczeñstwa, nie jest ³atwo stworzyæ i wydaæ ksi¹¿kê o niepowtarzalnej odrêbnoci, która zosta³aby zachowana w pamiêci na trwa³e.
Zespó³, który pod redakcj¹ Tomasza Jasiñskiego pracowa³ nad tym dzie³em: prof. dr hab. Remigiusz Popiech  recenzja wydawnicza, W³odzimierz
Pastuszak  konsultacja edytorska czêci Ars, Artur Popek  grafiki na stronach tytu³owych, Dorota Kapusta  sk³ad komputerowy i projekt ok³adki,
Marek Mróz  sk³ad nutowy, Jerzy Adamko  t³umaczenia na jêzyk angielski
wszystkich tekstów, Wydawnictwo POLIHYMNIA z Lublina (sk³ad, druk,
oprawa), do³o¿y³ wielu starañ, by poziom publikacji odpowiada³ randze wydarzenia, które j¹ inspirowa³o.
Ju¿ pierwszy kontakt z ksi¹¿k¹ wywo³uje pozytywne odczucia, o których
decyduje dobry gatunkowo papier, ³adna czcionka i porz¹dna oprawa. Ma te¿
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ona okaza³¹ objêtoæ (s. 7-401), wynikaj¹c¹ z wieloci przyk³adów muzycznych i plastycznych. Na ok³adkach umieszczono prace: S³awomira Andrzeja
Mieleszki  Chopin i Anny Per³owskiej-Weiser  Fryderyk Chopin In Memorial II, powtórzone jeszcze raz na s. 311 i 375. Ca³oæ otwieraj¹ fotografie
popiersi Chopina, autorstwa dwóch lubelskich artystów Leszka Rymczuka
i Wojciecha Mendzelewskiego, równie¿ powtórzone na s. 301 i 302.
Tryptyk, sk³adaj¹cy siê z czêci: Scientia  Musica  Ars, czyli Wiedza
 Muzyka  Sztuka, poprzedza s³owo wstêpne prof. Urszuli Bobryk, dziekana
Wydzia³u Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej. Autorka
wyjania, ¿e uk³ad i zawartoæ ksiêgi s¹ wynikiem zbiorowego wysi³ku uczonych, kompozytorów, artystów plastyków i poetów1. Gros z nich stanowi¹
osoby zwi¹zane z lubelskim rodowiskiem UMCS, ale Instytut Muzyki Wydzia³u Artystycznego poprosi³ do wspó³pracy tak¿e badaczy z Akademii Muzycznej w Krakowie, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagielloñskiego, Uniwersytetu Wroc³awskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego, zatem tych wa¿nych orodków myli naukowej, które usytuowane s¹ na po³udnie od Warszawy, stanowi¹cej niejako punkt graniczny.
Dziwnym zrz¹dzeniem losu, a mo¿e przeciwnie, naturaln¹ prawid³owoci¹ jest, i¿ omówieniem publikacji zajê³a siê osoba zwi¹zana z Uniwersytetem
Warmiñsko-Mazurskim w Olsztynie i Akademi¹ Muzyczn¹ w Bydgoszczy, która nosi imiê innego znamienitego kompozytora, Feliksa Nowowiejskiego, ceni¹cego bardzo twórczoæ Fryderyka Chopina2, a wiêc z orodkami akademickimi po³o¿onymi na pó³nocy kraju, po przeciwleg³ej stronie od Warszawy.
O ile Olsztyn nie ma uzasadnionych podstaw do powo³ywania siê na
Fryderyka Chopina, to ju¿ Kujawy i Bydgoszcz (Uniwersytet Kazimierza
Wielkiego i Akademia Muzyczna) s¹ bardziej w prawie, gdy tymczasem
zwi¹zki kompozytora z Lublinem by³y doæ mizerne: W lipcu 1830 roku
Chopin, w drodze do Poturzyna, na krótko stan¹³ w Lublinie. Nied³ugo potem opuci³ kraj na zawsze. Gdyby pozosta³ w Warszawie, zapewne jeszcze
nie raz przemierza³by lubelski trakt wiod¹cy do Tytusa Wojciechowskiego.
Niech wiec Tryptyk dla Fryderyka bêdzie symbolicznym wspomnieniem lipcowego epizodu i ponown¹, metafizyczn¹ wizyt¹ po latach3. Nie jest to, bynajmniej, wyrzut pod adresem twórców Tryptyku, tylko drobna uszczypliwoæ,
wynikaj¹ca z uczucia zazdroci, ¿e uniwersytecki orodek lubelski podj¹³ siê
tego zadania i to z dobrym skutkiem.
Pierwsz¹ czêæ Tryptyku  Scientia  poprzedza prolog z powsta³ym
w 2009 r. wierszem Chopin lubelskiego poety Waldemara Michalskiego. Nie
1

Tryptyk dla Fryderyka, pod red. T. Jasiñskiego, wstêp, Lublin 2010, s. 7.
Z. Rondomañska, Chopiniana w twórczoci Feliksa Nowowiejskiego, w: W krêgu kultury romantycznej. W 200-lecie urodzin Fryderyka Chopina i w 100-lecie powstania Roty Feliksa
Nowowiejskiego, pod red. K.D. Szatrawskiego, Barczewo 2010, s. 1120.
3 Tryptyk dla Fryderyka, wstêp, s. 8.
2
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jest to jedyny akcent poetycki, bowiem przed drug¹ czêci¹  Musica mamy
jako intermedium wiersz Jacka Brzozowskiego a la scherzo h-moll z 2004 r.,
a przed trzeci¹ czêci¹  Ars  intermedium Andrzeja Namiota Z Polski
z 2009 r. Epilog za stanowi wiersz Zbigniewa Strza³kowskiego Fortepian
Chopina otwarty w przestrzeñ niepodleg³¹, równie¿ z 2009 r., gdy¿ dzie³a te
lubelscy poeci pisali do omawianej publikacji na specjalne zamówienie.
Scientia  Wiedza, to dziesiêæ wypowiedzi znawców tematyki, którzy
odnosz¹ siê w nich do osoby kompozytora lub kwestii zwi¹zanych z jego
twórczoci¹. Fryderyk Chopin. Szkic do portretu, cenionego chopinologa
Mieczys³awa Tomaszewskiego, stanowi obszerne wprowadzenie (s. 2141)4,
po którym kilku autorów prezentuje pog³êbione analizy formalno-muzyczne
wybranych utworów kompozytora.
Maciej Go³¹b w artykule O fragmentach muzycznych Chopina z ostatniej karty Tria g-moll op. 8 (s. 4352)5, zaj¹³ siê wyjanieniem spornej
kwestii zawartoci muzycznej pomieszczonej w omawianym rêkopisie, co ma
istotne znaczenie dla muzykologów-chopinistów, przystêpuj¹cych do podobnych badañ nad spucizn¹ kompozytora.
Przemylenia Tomasza Jasiñskiego «Podniesienie krzy¿a» w exordium
Poloneza fis-moll op. 44 Fryderyka Chopina na temat dostrze¿onego w przebiegach nutowych pozamuzycznego symbolu krzy¿a (s. 5373)6 i Artura
Szklenera Barkarola Fis-dur op. 60 Chopina. Pieñ sentymentalna czy romantyczny poemat?, dociekaj¹cego zasadnoci dwoistego odbioru utworu
 jako gondoliery i jako ballady (s. 7590)7, stoj¹ na wysokim poziomie
abstrakcji teoretyczno-estetycznej, z czego obaj Autorzy zdaj¹ sobie sprawê.
Ogniwem porednim do nastêpnych rozwa¿añ s¹ Chopinowskie szkice
analityczne: 4 Scherza, 4 Ballady, Fantazja f-moll, Barkarola Fis-dur Mariusza Dubaja (s. 91103)8. Autor, sam bêd¹cy kompozytorem, tu jawi siê
4

W przypisie Autor informuje, ¿e artyku³ jest fuzj¹ trzech jego wczeniej wydanych publikacji. Podtytu³y: Powierzchownoæ i styl, Wra¿liwoæ i temperament, Geniusz muzyczny,
Talent i uzdolnienia pozamuzyczne, Talent aktorski, Wra¿liwoæ na sztuki piêkne, Umys³owoæ, Wyobrania, Uczucia, Charakter, Zmagania z chorob¹, Styl ¿ycia, Widzenie
wiata i ludzi, W krêgu wartoci rodzinnych i patriotycznych, Wiara, wiadectwo muzyki,
Summary.
5 W przypisie Autor informuje, i¿ angielskojêzyczna wersja tego artyku³u ukaza³a siê
w pracy zbiorowej pod red. Artura Szklenera w Warszawie w 2002 r. Podtytu³y: Pierwszy etap
formowania fragmentów: I czêæ Koncertu fortepianowego f-moll op. 21, Drugi etap formowania fragmentów: Koncert fortepianowy e-moll op. 11? Walc E-dur WN 18?, Trzeci etap formowania fragmentów: Polonez C-dur op. 3? Zarzucony projekt Etiudy C-dur?, Czwarty etap
formowania fragmentów: Nokturn b-moll op. 9 nr 1? Zarzucony projekt Nokturnu Ges-dur?,
Summary.
6 Podtytu³y: Imaginatio crucis, Podniesienie krzy¿a, Namys³  w stronê metaobrazu,
Widzenie  Jerzy Duda Gracz, Polonez fis-moll op. 44, Jaros³aw 2002, Summary.
7 Podtytu³y: Metoda, Gondoliera, Pierwsze akordy, Dwa idiomy, Fina³, Summary.
8 Podtytu³y: I Scherzo b-moll op. 20, I Ballada g-moll op. 23, II Scherzo b-moll op. 31,
II Ballada F-dur op. 38, III Scherzo cis-moll op. 39, III Ballada As-dur op. 47, Fantazja fmoll op. 49, IV Ballada f-moll op. 52, IV Scherzo E-dur op. 54, Barkarola Fis-dur op. 60,
Summary.
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jako teoretyk, chocia¿ ¿a³owaæ nale¿y, i¿ zamiast suchej analizy dzie³a nie
podj¹³ siê, jako praktyk, omówienia warsztatu kompozytorskiego Chopina.
Krótki szkic (s. 105112) Zofii Chechliñskiej Z zagadnieñ recepcji twórczoci Chopina (na przyk³adzie recepcji Polonezów op. 40), powiêcony zosta³
przeciwstawnemu w XIX w. odbiorowi dwóch utworów z tego opusu  pozytywnego Poloneza A-dur i lekcewa¿¹cego Poloneza c-moll.
Uzupe³niaj¹ce siê studia stanowi¹ prace Andrzeja Tuchowskiego Chopin
w refleksji estetycznej i twórczoci kompozytorskiej Karola Szymanowskiego
(s. 113134)9, podkrelaj¹cego zwi¹zki i pokrewieñstwa twórcze obu kompozytorów, i Józefa F. Ferta Norwid  Chopin. Korespondencja serc i sztuk
(s. 135143), skupiaj¹cego siê nad poematem Fortepian Chopina.
Podobn¹ parê tworz¹, wbrew pozorom, artyku³y Macieja Bia³asa Chopin
w krainie mitu (s. 145157) i Renaty Gozdeckiej Dziedzictwo chopinowskie
we wspó³czesnej edukacji polskiej (s. 159178)10. Przejêcie dokonañ Chopina
przez klasê redni¹, obserwowane nieprzerwanie od XIX w., chocia¿ wspó³czenie jest s³abiej widoczne, poniewa¿ zosta³o sp³ycone merkantylnym wykorzystaniem kompozytora jako postaci-symbolu, rzutuje na dokonuj¹cy siê
w XXI w. kszta³t edukacji muzycznej m³odzie¿y, w której jego twórczoæ
zajmuje nadal znacz¹ce miejsce.
Jak ³atwo zauwa¿yæ, pomieszczone w publikacji artyku³y tworz¹ barwn¹
mozaikê podejmowanych zagadnieñ i ró¿norodnych interpretacji.
W czêci drugiej Musica  Muzyka, zaprezentowano utwory (15) szeciu
lubelskich kompozytorów, skomponowane na prze³omie XX i XXI w. i przeznaczone na ró¿norodny aparat wykonawczy. S¹ to dzie³a na fortepian: Andrzeja Nikodemowicza Trzy Ko³ysanki powsta³e w 2009 r., Mariusza Dubaja Trzy Etiudy  Stanis³awowi Drzewieckiemu dedykowane z 2002 r. oraz
dwa utwory z 2006 r.: Walc C-dur, bêd¹cy rozwiniêciem zachowanego incipitu niewydanego utworu F. Chopina i Melodia «z osamotnienia serca»,
a tak¿e dwa utwory Andrzeja Jagodziñskiego  Chopina Mazurek ostatni
z 1990 r. oraz Nokturn f-moll op. 55 nr 1  Chopin goes Jazz z 2008 r.
Utwory na inne instrumenty, to: Mieczys³awa Mazurka Impresje II na
organy z 2009 r., dwa utwory Rafa³a Rozmusa Introdukcja i Polonez na
wiolonczelê solo oraz Chopin na fortepian i orkiestrê, oba skomponowane
w 2009 r., a tak¿e Piotra Selima dwie pieni na g³os z fortepianem do s³ów
Hanny Lewandowskiej Ty nie jeste, ty bywasz z 1999 r. i B¹d wy³¹cznie
dlatego z 2009 r.
Trzecia czêæ  Ars  jest wewnêtrznie zró¿nicowana. Rozpoczyna j¹
Portret z pojedynczymi pracami Leszka Rymczuka, Wojciecha Mendzelew9 Dwuczêciowa praca z podtytu³ami w czêci II: Chopin w kontekcie historycznym,
Istota geniuszu i twórczego oddzia³ywania muzyki Chopina, Chopin a istota muzyki narodowej, Chopin a dzia³alnoæ wychowawcza i dydaktyczno-organizacyjna, Summary.
10 Podtytu³y: Miejsce muzyki Chopina we wspó³czesnej edukacji. Ujêcie analityczne,
Okres wczesnoszkolny, Klasy 46, Gimnazjum, Chopin  brzmienie wielu sztuk. Perspektywa edukacyjna, Summary.
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skiego, W³adys³awa ¯ukowskiego, Paw³a Bernika oraz czterema pracami S³awomira Andrzeja Mieleszki, wszystkie o tytule Chopin. S¹ to przedstawienia popiersia kompozytora wykonanego z gipsu patynowego (4), ze sztucznego kamienia (1) i ze stiuku (1) oraz dwie statuetki z ¿ywicy patynowanej,
powsta³e w latach 1985, 1993, 2009, 2010. Poniewa¿ ka¿da praca zaprezentowana jest dwiema fotografiami  z profilu i an face, ca³oæ zajmuje kilkanacie stron (300316).
W pejza¿u (s. 318-327) znajduj¹ siê prace piêciorga artystów: p³askorzeba Zbigniewa Stanucha Pejza¿ z Chopinem (¿ywica patynowana)
z 2009 r., Adama Myjaka Z cyklu Pejza¿ polski (technika w³asna  wêgiel,
kredka, papier) z 2005 r., Marii Sêkowskiej Wariacje na temat (kolografia,
kredka, o³ówek) z 2009 r., Wies³awa Procia Wspomnienie I i Wspomnienie II
(olej, p³ótno) z 2010 r. oraz Ma³gorzaty Stêpnik Sam jeden na firmamencie
 (olej, p³ótno) z 2010 r.
Narracje i symbole (s. 329342) prezentuj¹ prace powsta³e w 2009
i 2010 r.: Anny Barañskiej Kiedy cisza przeradza siê w muzykê  (technika
mieszana, papier), dyptyk Artura Popka Valdemossa  opowieæ z³a, opowieæ dobra (olej, akryl, p³ótno), a cykl Bernarda Homziuka W chopinowskim wirydarzu (o³ówek, kredka, papier, raz dodatkowo herbata) tworz¹:
Anio³, Muza mi³oci, Natchnienie, Wstêga uczuæ, By³em u Ciebie
w te dni przedostatnie 11, W Warszawie. Sierpieñ 1944. W tej czêci
mamy jeszcze prace: Zbigniewa Liwaka Niewielka rysunkowa i romantyczna etiuda (technika mieszana, papier), Anny Marty ¯ukowskiej Przed publicznoci¹ (olej, p³ótno) i Paw³a Bernika Dotyk (d³ugopis, papier).
Opus to kolejna podczêæ Ars, moim zdaniem najciekawsza, bo prezentuj¹ca (s. 344-358) plastyczne ujêcie muzycznych kompozycji Chopina, co
wymaga wielkiej wyobrani. Zamieszczono w niej fotografie: p³askorzeby
Rados³awa Skóry Nokturn c-moll op. 48 nr 1 (¿ywica, technika w³asna),
grafiki Romualda Ko³odzieja  dwie wariacje na temat Mazurka As-dur op.
50 nr 2 z 2010 r., Barbary Nicior Preludium d-moll op. 28 nr 24 (akryl,
tektura) z 2009 r., Krzysztofa Rumowskiego Projekt bilboardu do p³yty Chopin/Jagodziñski  Sonata b-moll, z 2009 r. i koresponduj¹c¹ z nim, chocia¿
znacznie wczeniejsz¹ pracê Joanny Polak Po finale Sonaty b-moll z 2001 r.
oraz Anny Barañskiej Fragmenty z 2010 r.
Powiew wspó³czesnoci przynosz¹ grafiki cyfrowe Marka Letkiewicza
Nokturn Es-dur op. 55 nr 2  widzê kolory i kszta³ty. Eksploracja synestetyczna, Marka Mazanowskiego Walc Des-dur op. 64 nr 1 «Minutowy»
i W³odzimierza Pastuszaka Polonez es-moll op. 26 nr 2, wszystkie z 2009 r.
Równie interesuj¹ca jest kolejna podczêæ Ars  Impresje  asocjacje
(s. 360370), mieszcz¹ca w sobie wczeniejsz¹, bo z 2005 r. pracê Mariusza
Drzewiñskiego Zas³uchany w nokturnach (olej, p³ótno) oraz kilka powsta³ych w roku 2009: Stanis³awa ¯ukowskiego Symfonia przestrzeni (akryl,
11

Cytat pierwszego wersu poematu C.K. Norwida Fortepian Szopena.

Polemiki, recenzje i omówienia

445

p³ótno), Alicji Snoch-Paw³owskiej In promptu do muzyki Chopina (akryl,
relief, technika mieszana), Ireneusza Wydrzyñskiego B³êkitny ton (szk³o
okienne klejone, szlifowane i polerowane), Marii Sêkowskiej Koncert fortepianowy (kolografia, kredka, o³ówek), W³odzimierza Pastuszaka Chopin na
³¹ce (akryl, p³ótno, technika mieszana), Ma³gorzaty Gorzelewskiej perdendo (akryl, p³ótno) i grafikê Zdzis³awa Niedwiedzia Na zewn¹trz nuta.
Ostatnia podczêæ Ars  In memoriam (s. 372377) to prace powsta³e
dla uczczenia obchodzonej rocznicy: linoryt Adama Panka Rok Chopinowski
18102010, grafika komputerowa Kamila Siczka 2010 Rok Chopinowski,
dwie grafiki cyfrowe Anny Per³owskiej-Weiser Fryderyk Chopin in Memorial
I i Fryderyk Chopin in Memorial II oraz dyptyk W³odzimierza Pastuszaka
w technice kola¿u i grafiki cyfrowej Nasz fortepian.
Dodany na zakoñczenie indeks nazwisk oraz spisy treci w jêzykach
polskim i angielskim podnosz¹ pozytywne wra¿enie ogólne, co sprawia, ¿e
Tryptyk dla Fryderyka uznaæ mo¿na za publikacjê g³êboko przemylan¹,
urozmaicon¹ pod wzglêdem zawartoci i ró¿norodnoci zaprezentowanych
prac, a nadto, dobrze wiadcz¹c¹ o pracy Wydzia³u Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie.
Zenona Rondomañska
(Olsztyn)

PerkKnovo koplje, Studia Mythologica Slavica  Suplementa: Suplementum 4, ed. M. Kropej, A. Platerski, V. Nartnik, Intitut za archeologijo ZRC SAZU, Zaloba ZRC, Ljubljana 2011, ss. 200
Praca zbiorowa Perkunovo koplje (Lanca Peruna) jak wyjania na wstêpie Tomo Vinèak, stanowi wydawnicze podsumowanie czteroletniego projektu Interpretacja sakralna krajobrazu (Sakralna interpretacija krajobraza)
zatwierdzonego przez Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu Republiki
Chorwacji. Uczestnicy projektu rozpoczêtego w 2006 r. objêli swoimi systematycznymi badaniami zarówno mitologiê po³udniowos³owiañsk¹, toponimiê,
jak i stanowiska archeologiczne. Wszystko w celu wyjanienia procesu rozwoju religii s³owiañskich na obszarach dzisiejszej Chorwacji, S³owenii, Serbii
oraz Boni i Hercegowiny. Badacze skupili siê tak¿e na zjawisku przejmowania dawnych rzymskich sanktuariów przez nowo przyby³¹ ludnoæ s³owiañsk¹ oraz adoptowania dawnych sanktuariów i uroczysk na potrzeby chrzecijañstwa. Swoje zainteresowania skupili g³ównie na obszarze: Istrii Moscenic,
Trebiæa, Perun, Graèiæe, Perunèevac, pó³wysep Veles ko³o Novog Vinodolskog, Pag, Zlarin, Konavle, Dubrownik, Zadar, Sveto Brdo i miejscowoci
Perun i Bogos w pobli¿u Vares w Boni i Hercegowinie. Projekt oraz organizowane w jego ramach seminaria mia³y na celu nie tylko zwiêkszenie wiedzy
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naukowej o krajobrazie sakralnym po³udniowych S³owian, ale tak¿e wyjcie
naprzeciw prê¿nie dzia³aj¹cej turystyce historycznej i wypromowanie wród
dominuj¹cej prowincjonalno-rzymskiej spucizny Dalmacji ale tak¿e kultury
jej s³owiañskich spadkobierców. Taka te¿ jest sama ksi¹¿ka, która zawiera
nie tylko artyku³y powiêcone mitologii, badaniom jêzykoznawczym i archeologicznym, ale tak¿e sama w sobie stanowi ambitny przewodnik turystyczny. Warto dodaæ, ¿e zaopatrzona jest ona w 140 barwnych fotografii, rycin
i map. Praca zbiorowa Perkunovo koplje wydana zosta³a jako czwarty suplement rocznika Studia Mythologica Slavica.
Pierwszy artyku³ podejmuj¹cy ju¿ konkretnie tematykê zaznaczon¹ na
wstêpie wyszed³ spod pióra Vedrana Barbarièa. Autor w tekcie Reljef Silvana iz Nugla  Barbariæa (ss. 9-15) analizuje przedstawienie iliryjskiego Sylwana  bóstwa urodzaju, trzód oraz p³odnoci, znanego m.in. z p³askorzeby
znalezionej pierwotnie w okolicy wsi Nugal, w latach 30. dwudziestego stulecia zabytek zosta³ wkomponowany w cianê domu we wsi Barbarièi. Analizuj¹c przedstawienie z Nugla-Barbarièi oraz 30 innych znanych z obszaru antycznej Dalmacji, wspieraj¹c siê na antycznych przekazach autor stawia tezê
o lokalnym (przedrzymskim) pochodzeniu bóstwa.
Ante Miloeviæ w artykule Slika boanskog boja likovni ikonografski
pogled na konjanièki reljef iz rnovnice u Dalmaciji (ss. 17-72) skupia siê na
pochodz¹cym z rnovnic przedstawieniu konnego wojownika przebijaj¹cego
lanc¹ niedwiedzia. Wed³ug autora relief ten, nawi¹zuj¹cy do walki w. Jerzego lub w. Micha³a z besti¹ (smokiem, niedwiedziem) i pochodz¹cy
z oko³o VIIVIII w. wykazuje szereg analogii z wczeniejszymi, przedchrzecijañskimi motywami walki Peruna z Welesem. Autor wspiera swoje przypuszczenia innymi podobnymi zabytkami z obszaru s³owiañszczyzny oraz
przekazami z terenu Rusi, gdzie wed³ug podañ Perun wystêpuje jako jedziec
z lanc¹ walcz¹c z bogiem podziemi pod postaci¹ niedwiedzia, wê¿a (¿mija),
smoka lub wê¿a z g³ow¹ niedwiedzia. Miloeviæ w dalszej czêci artyku³u
opisuje mity zwi¹zane z Perunem oraz ich chrzecijañsk¹ kontynuacjê
w ludowych przekazach o w. Jerzym, który przej¹æ mia³ kompetencje pogañskiego boga burzy. Owe przejmowanie zauwa¿alne jest ju¿ we wczesnym
redniowieczu. Wraz z chrystianizacj¹ po³udniowej s³owiañszczyzny w miejscach powiêconych Perunowi budowano cerkwie pod wezwaniem w. Jerzego. Przyk³ad taki zauwa¿amy na pamie górskim Veliki Perun gdzie na
szczycie Perun wzniesiono wczesnoromañsk¹ cerkiew powiêcon¹ w. Jerzemu. Wed³ug autora zwi¹zek z powiêcon¹ Perunowi gór¹ mia³ tak¿e po³o¿ony
u jej stóp ¯mijowy kamieñ, obecnie na uroczysku Zminjevaèa / minjaèa
w gminie Podstrana.
Tematykê uroczyska minjaèa oraz ¯mijowego kamienia (wg zapisu
z 1178 r. Smicamik) rozwija Vitomir Belaj w artykule Jurjevi koraci po
minjaèi (ss. 73-80). Autor wykazuje powi¹zanie kamienia z pobliskim masywem Veliki Perun jako miejsca wi¹zanego z mitem o siedz¹cym na wzgórzu
Perunie walcz¹cym ze znajduj¹cym siê na dole ¯mijem  smokiem (wciele-
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niem boga Welesa). Przyk³ad uroczyska minjaèa jako zwi¹zanego z kultem
przedchrzecijañskim poparty jest innymi przyk³adami, gdzie nazwa perunowego adwersarza zachowa³a siê w nazwach miejscowych i toponimach.
Radoslav Katièiæ w artykule Jurjevo koplje i Jurjev Maè (ss. 81-87) skupia siê na pozosta³ociach przedchrzecijañskich w tradycji ludowej oraz cerkiewnej s³owiañszczyzny. Autor uwidacznia popularnoæ kultu wiêtych takich jak Eliasz, Micha³ i Jerzy, którzy przejêli kompetencje Peruna
gromow³adnego i powalaj¹cego demony (¯mija  smoka). Jerzy równie¿
przejmowa³ kompetencje Jary³y boga wegetacji. Natomiast wed³ug autora
kompetencje Welesa przesz³y na Miko³aja i B³a¿eja. Tematykê zwi¹zan¹
z kultem Peruna Radoslav Katièiæ kontynuuje tak¿e w kolejnym artykule
Perunovo svetite u Vareu (ss. 89-97). Autor opisuje wyniki swoich badañ
terenowych w okolicy miasta Vare w Boni i po³o¿onej przy nim górze
Perun, która wraz z jej otoczenie zas³uguje na szczególne zainteresowanie
jako domniemane miejsce kultu.
O indoeuropejskich korzeniach ba³tos³owiañskiego mitu o walce Peruna
/ Perkunasa z Welesem / ¯mijem pisze w swoim artykule Krsna die goru
Govardhanu: Pobieðuje li to Veles Peruna u indijskoj predaji? Mislav Jeiæ
(ss. 99107). W tekcie ukazane zosta³y podobieñstwa zawarte we wschodnios³owiañskich i ba³tyjskich mitach o Perunie / Perkunasie do opowieci
o Krysznie podnosz¹cym górê Govardhana gdzie Kryszna wystêpuje jako
przeciwnik gromow³adnego Indry / Parjany. Autor zauwa¿a szereg analogii
miêdzy wedyjskim bogiem gromów oraz jego ba³tyjskim i s³owiañskim odpowiednikiem. Podobne analogie zauwa¿alne s¹ miêdzy Kryszn¹ a bogiem urodzaju i opiekunem stad Welesem.
O szczególnej roli dêbu jako drzewa powiêconego gromow³adnym bogom
wielokrotnie ju¿ pisano w ró¿nych opracowaniach dotycz¹cych religii przedchrzecijañskich. Suzana Marjaniæ w artykule Mitoloka i mitotvorna prièa
o poveznici perunika  Perun (ss. 109120) zastanawia siê nad znaczeniem
chorwackiego, ludowego fitonimu perunika  Irysa iliryjskiego (iris illyrica)
i jego domniemanym zwi¹zku z teonimem Perun. Autorka poprzez analizê
religioznawcz¹, filologiczn¹ i etnograficzn¹ wykazuje szereg dowodów na
twierdzenie, ¿e przynajmniej w niektórych regionach Chorwacji kwiat ten
kojarzony by³ z gromow³adnym bogiem oraz b³yskawic¹.
Ivica Kipre w artykule Mitska topografija upe dobrovaèke (ss. 121132)
opisuje organizacje przestrzenn¹ wczesnoredniowiecznego ¿upanatu rnovnickiego, czêci s³owiañskiej Trawunii, w kontekcie sytuowanych na jej
obszarze miejsc kultowych i uroczysk. Autor poprzez analizê wystêpuj¹cych
na obszarze ¿upanatu toponimów, nazw miejscowych oraz miejsc sakralnych
zarówno pogañskich jak i póniejszych chrzecijañskich zauwa¿a podnoszon¹
ju¿ wczeniej prawid³owoæ w kontynuacji dawnych miejsc kultu w chrzecijañskiej rzeczywistoci. Na szczególna uwagê zas³uguje rozmieszczenie
dwóch prawdopodobnych sanktuariów powiêconych Perunowi: wzgórze
Pernj  póniejsza cerkiew w. Piotra (na po³udniowej granicy ¿upanatu)
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oraz sanktuarium Peruna na Ilijinym vrhu (na jego pó³nocnym skraju). Potwierdzaæ to mo¿e szczególn¹ rolê Peruna jako patrona granic.
O kamieniu jako siedlisku dusz pisze w artykule Kamen i Dua Mario
Katiæ (ss. 133145). Autor opieraj¹c siê na przyk³adach etnograficznych g³ównie z obszaru po³udniowos³owiañskiego zapoznaje czytelnika z pozamaterialn¹ funkcj¹ kamieni  tych szczególnych, wiadków hierofanii czy powiêconych bogom, herosom lub zmar³ym. Wród omówionych na uwagê zas³uguj¹
kamienie graniczne  tzw mejai, w których jak wierzono, zamieszkuj¹ dusze
zmar³ych, pilnuj¹ce ekumeny ¿ywych. W Chorwacji zanotowano zwyczaj obchodzenia przez kondukt pogrzebowy granic wsi i postojów przy owych kamieniach. Kamienie jak dowodz¹ przekazy etnograficzne, mog¹ tak¿e zamykaæ dusze potêpionych, dusze te nierzadko te¿ mia³y ukazywaæ siê ludziom.
Kamienie te¿ wykorzystywano w obrzêdach pogrzebowych. Oprócz typowych
dla ludnoci chrzecijañskiej i muzu³mañskiej kamieni nagrobnych autor opisuje m.in. tzw mirila  kamienne nary, na których k³adziono trumnê z nieboszczykiem przenoszonym na cmentarz.
Anglojêzyczny artyku³ Vladymira Petera Gossa A Pannonians hommage
to Don Ante kobalj (ss. 147-160) powiêcony jest badaniom nad przesz³oci¹
regionu Poljica prowadzonych przez ksiêdza Ante kobalja (19142000), duchownego, artysty, pedagoga, etnografa i teologa, autora monumentalnej
pracy Obredne gomile. Na temelju arheolokih nalaza povijesno-teoloka rasprava o religiji i magiji (pierwsze wydanie: Sveti Kriz¡ na C¡iovu 1970).
W artykule Gossa omówione zosta³y nie tylko dokonania ksiêdza kobalja na
p³aszczynie etnografii i antropologii kulturowej, w szczególnoci zawarte
w pracy Obredne gomile, ale tak¿e w oparciu o przyk³ady z innych obszarów
Chorwacji rozwiniêto pominiête lub podjête jedynie czêciowo przez niego
w¹tki. Vladymir Peter Goss w konkluzjach k³ania siê przed dorobkiem kobalja, który swoimi badaniami wyznaczy³ now¹ drogê chorwackiej etnologii.
Bozidar Bruce Yerkovich w swoim krótkim artykule Tehnocratic monoculturalism  evolutionary force (ss. 161164) nieco refleksyjnie, w oparciu
o wybrane przyk³ady stara siê uzmys³owiæ czytelnikowi jakie zmiany nastêpuj¹ w cz³owieku w toku ewolucji, rozwoju technologii i socjalizacji w poszczególnych kulturach.
Jak wspomina³ we wstêpie do ksi¹¿ki Tomo Vinèak, zadaniem projektu
Sakralna interpretacija krajobraza by³o nie tylko rozwiniêcie naukowej wiedzy o mitologii po³udniowych S³owian, ale tak¿e wykorzystanie dawnej przestrzeni sakralnej w permanentnej edukacji i wprzê¿enie jej w ramy turystyki
historycznej. O mo¿liwociach wykorzystania dziedzictwa kulturowego okolic
masywu Velkij Perun pisze Ivica Loliæ w artykule Perunovim stazama prema
kulturnom turizmu (ss. 165-174).
Pracê zbiorow¹ podsumowuje artyku³ Ivana Aljinoviæa rnovnica poslije
simpozija  Perunov grom ili tek iskra pozwala nam zastanowiæ siê czy sam
projekt oraz konferencja rzeczywicie by³y Perunowym gromem, czy zaledwie iskr¹? Podejmuj¹c zarówno s³owa autora jak i wyra¿aj¹c w³asn¹ opiniê
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warto zauwa¿yæ, ¿e samo przedsiêwziêcie mo¿e nie dokona³o rewolucji we
wczeniejszych koncepcjach religioznawców, antropologów, archeologów
i historyków zajmuj¹cych siê wierzeniami S³owian po³udniowych, ale doda³o
kolejny kamyk do ich wiedzy. Dla czytelnika bli¿ej nie ledz¹cego badañ
naukowców chorwackich, s³oweñskich i serbskich praca jest dodatkowo wartociowa, gdy¿ zawiera obok wie¿ych koncepcji autorów tak¿e wykaz najnowszej literatury. Artyku³y napisane w jêzyku chorwackim posiadaj¹ angielskojêzyczne lub niemieckojêzyczne streszczenia, zaopatrzone s¹ w mapy,
ryciny oraz barwne fotografie. Ksi¹¿ka sama w sobie przyci¹ga atrakcyjn¹
szat¹ graficzn¹, jej zawartoæ merytoryczna natomiast stanowi silny trzon
kompetencji autorów i pomys³odawców.
Seweryn Szczepañski
(I³awa)
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BY CZAS NIE ZAÆMI£ I NIEPAMIÊÆ.
PAMIÊCI PROFESORA TADEUSZA FILIPKOWSKIEGO
W Sali Kromerowskiej olsztyñskiego zamku 21 grudnia 2011 r. odby³a siê
uroczysta promocja ksi¹¿ki Historia i pamiêæ. Studia z dziejów XX wieku pod
redakcj¹ Witolda Gieszczyñskiego, Wies³awa Boles³awa £acha i Karola Sacewicza. Studia zosta³y ofiarowane pamiêci zmar³ego w 2009 r. Profesora UWM
Tadeusza Filipkowskiego, by³ego dyrektora Instytutu Historii oraz kierownika Katedry Historii Najnowszej. Inicjatywa przygotowania publikacji zrodzi³a siê wród aktualnych pracowników Zak³adu Historii XX Wieku, którzy
wczeniej wspó³pracowali z Profesorem. Oni te¿ byli organizatorami promocji
ksi¹¿ki.
W ten uroczysty wieczór w zamku zebra³o siê grono przyjació³, kolegów
i znajomych Profesora Tadeusza Filipkowskiego oraz Jego najbli¿sza rodzina
 ¿ona Helena, syn Krzysztof wraz z ma³¿onk¹ i dzieæmi. Na promocjê przybyli te¿ dziekan Wydzia³u Humanistycznego dr hab., prof. UWM Norbert
Kasparek, byli dyrektorzy Instytutu Historii  prof. dr hab. Bohdan Ryszewski oraz dr hab., prof. UWM Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew, a tak¿e obecny
dyrektor Instytutu ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko. Ponadto licznie przybyli pracownicy Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych.
Wszystkich zebranych powita³ dr Witold Gieszczyñski  gospodarz tego
spotkania, który zaprezentowa³ przygotowan¹ publikacjê, przedstawi³ historiê jej powstawania, autorom podziêkowa³ za artyku³y, a wszystkim tym,
którzy pracowali nad powstaniem ksi¹¿ki, za zaanga¿owanie umo¿liwiaj¹ce
w stosunkowo krótkim czasie wydanie jej drukiem. W treæ studiów czytelnika wprowadza s³owo wstêpne ks. prof. Andrzeja Kopiczki, sylwetkê naukow¹
Profesora Filipkowskiego przedstawi³ dr Karol Sacewicz, natomiast wykaz
Jego publikacji naukowych zestawi³ dr Witold Gieszczyñski. Drug¹ czêæ
publikacji stanowi¹ wspomnienia o Tadeuszu Filipkowskim autorstwa profesorów Bohdana Ryszewskiego i Jana Sobczaka, by³ych dyrektorów Instytutu
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Historii. Tê czêæ koñczy bardzo osobiste wspomnienie Krzysztofa Filipkowskiego o Ojcu. Czêæ zasadnicz¹ publikacji stanowi osiemnacie artyku³ów
zestawionych w dzia³ach: Region oraz Varia.
W dalszej czêci wyst¹pienia dr Gieszczyñski pokrótce przedstawi³ sylwetkê Profesora Tadeusza Filipkowskiego jako cz³owieka i badacza, wspó³pracownika w Instytucie Historii, wspomnia³ równie¿ ostatnie z Nim spotkanie. Drogê naukow¹ Profesora, zakres Jego badañ oraz dorobek naukowy
zaprezentowa³ dr Karol Sacewicz. Przypomnia³, ¿e g³ówne pole badawcze
Tadeusza Filipkowskiego stanowi³a historia owiaty oraz dzieje Warmii
i Mazur. Podkreli³, ¿e mimo up³ywu lat Jego prace oparte na solidnym
warsztacie naukowym nie trac¹ na swej aktualnoci. W czêci oficjalnych
wyst¹pieñ g³os zabra³ te¿ Krzysztof Filipkowski, który wzruszony spotkaniem przede wszystkim dziêkowa³ za obecnoæ i przygotowan¹ publikacjê
godnie upamiêtniaj¹c¹ Jego ojca. W dalszej czêci wyst¹pieñ g³os zabrali
dziekan Wydzia³u Humanistycznego UWM dr hab. Norbert Kasparek oraz
kierownik Zak³adu XX Wieku dr hab. Dariusz Radziwi³³owicz. W krótkich
wyst¹pieniach Profesora Filipkowskiego wspominali równie¿ d³ugoletni dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Marian Filipkowski, siostra Profesora  dr hab. Zofia Filipkowska, a tak¿e pracownicy Instytutu Historii
i Stosunków Miêdzynarodowych  dr hab. Roman Jurkowski oraz dr Izabela
Lewandowska.
Na zakoñczenie spotkania wszystkim obecnym wrêczono ww. publikacjê.
Przy lampce wina by³a te¿ okazja do wspomnieñ i kole¿eñskich rozmów. Wszyscy wczeniej zabieraj¹cy g³os w sposób szczególny podkrelali jedn¹ cechê
Profesora  Jego normalnoæ. Pamiêtajmy o tym i niech bêdzie ona dla nas
wyznacznikiem w kontaktach zarówno kole¿eñskich, jak i naukowych.

Magdalena Ko³odziñska, Izabela Lewandowska
Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

BYDGOSKIE SPOTKANIE BADACZY KULTURY PAMIÊCI.
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA,
BYDGOSZCZ 1415 LISTOPADA 2011 ROKU
Kultura pamiêci jako przedmiot badañ ma stosunkowo nieodleg³¹ tradycjê. Termin ten wprowadzi³ do obiegu naukowego niemiecki egiptolog i kulturoznawca Jan Assmann w ostatniej dekadzie ubieg³ego wieku. Jego zdaniem
kultura pamiêci jest zjawiskiem uniwersalnym, nierozerwalnie zwi¹zanym
z tym, co buduje wspólnotê spo³eczn¹. Okrela ona stosunek spo³eczeñstwa
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do przesz³oci, co, z czym wi¹¿e ono swoje nadzieje i oczekiwania, tworzy
system wartoci oraz horyzont czasowy, w którym siê samookrela. Jednoczenie stanowi wa¿ny czynnik budowy to¿samoci grupowej, okrelaj¹c to, czego cz³onkom grupy nie wolno zapomnieæ. Badania z tego zakresu maj¹ wymiar interdyscyplinarny i w ostatnich latach dynamicznie rozwijaj¹ siê tak¿e
w Polsce. wiadczy o tym fakt zg³oszenia przez naukowców z kilku orodków
naukowych kraju ponad 30 referatów na ogólnopolsk¹ konferencjê naukow¹
Kultura pamiêci, która odby³a siê w Bydgoszczy w dniach 1415 listopada
2011 r. Zorganizowa³y j¹ miejscowe rodowiska naukowe w ramach realizowanego w tym miecie projektu Pamiêæ Bydgoszczan  archiwum historii
mówionej. Z uwagi na du¿¹ liczbê zg³oszonych wyst¹pieñ czêæ obrad prowadzona by³a w sesjach paralelnych.
Otwieraj¹c konferencjê, J. M. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. in¿. Józef Kubik podkreli³, i¿ obowi¹zkiem ka¿dego cz³owieka jest ocaliæ od zapomnienia pamiêæ pokoleñ i temu s³u¿yæ ma organizowane w Bydgoszczy Archiwum Historii Mówionej. Wystêpuj¹ca jako pierwsza
w sesji I Aldona Chlewicka (UKW) w multimedialnej prezentacji Pamiêæ
Bydgoszczan  Archiwum Historii Mówionej przedstawi³a cele i zadania oraz
formy realizacji tego projektu. Efekty prac (m.in. relacje ustne, dwiêkowe
zasoby ród³owe radia i telewizji, wywiady prasowe, zbiory ró¿nych instytucji, organizacji pozarz¹dowych i osób prywatnych) prezentowane s¹ na stronie internetowej Archiwum pod adresem <pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl>.
Jacek Wony (UKW) w referacie Pomniki, miejsca pamiêci, domeny symboliczne przedstawi³ interesuj¹c¹ analizê ewoluowania treci i znaczenia poszczególnych terminów w ostatnich dwu wiekach. Skupi³ siê zw³aszcza na
omówieniu mechanizmów, które doprowadzi³y do wykszta³cenia siê ca³kowicie nowego pojêcia funkcjonuj¹cego w przestrzeni spo³ecznej, jakim jest domena symboliczna.
Maria Barbara Piechowiak-Topolska (Uniwersytet Zielonogórski) w referacie O nonoci i skutkach kresowych fascynacji w XIX i XX w. (ich stan
w pamiêci spo³ecznej, elementy integracji oraz dezintegracji) zwróci³a uwagê
na wp³yw wielokulturowoci Kresów na kszta³towanie siê to¿samoci grupowej ich mieszkañców.
Albert Kotowski (UKW) w wyst¹pieniu Polska i niemiecka wiadomoæ
historyczna omówi³ podobieñstwa i ró¿nice w postrzeganiu wa¿nych wydarzeñ historycznych przez opiniê spo³eczn¹ obu narodów.
W referacie Katyñ i anty-Katyñ. O polskim i rosyjskim dyskursie historycznym Zbigniew Karpus (UMK) omówi³ podejmowane przez czêæ rosyjskich historyków próby budowy w wiadomoci spo³ecznej Rosjan tzw. antyKatynia. Zbrodni katyñskiej przeciwstawiaj¹ oni rzekome ludobójstwo
dokonane przez pañstwo polskie na jeñcach sowieckich wziêtych do niewoli
w trakcie wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r.
Na zakoñczenie tej czêci obrad wyst¹pi³a mgr Ilona Wierzbowska (Muzeum Owiaty, Bydgoszcz) z prezentacj¹ multimedialn¹ Bydgoscy nauczyciele
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w wietle dokumentów i relacji Muzeum Owiaty w Bydgoszczy. Muzeum zgromadzi³o dotychczas 50 biogramów nauczycieli. Jako przyk³ad referentka przedstawi³a materia³y dotycz¹ce Floriana Kai, w tym nagranie z jego opowieci¹
o swoim ojcu, dzia³aczu plebiscytowym na Warmii i Mazurach w roku 1920.
Sesja II konferencji powiêcona zosta³a g³ównie prezentacji teoretycznych i praktycznych osi¹gniêæ w gromadzeniu i przetwarzaniu relacji wiadków.
Jako pierwsza wyst¹pi³a Joanna Zêtar z Lublina, która w prezentacji multimedialnej Pamiêæ Miejsca  dzia³ania Orodka Brama Grodzka  Teatr NN
na rzecz zbierania, przetwarzania i popularyzacji wielokulturowej historii Lublina za pomoc¹ nowych mediów przedstawi³a dokonania swojego orodka
i realizowane aktualnie projekty. Brama Grodzka  Teatr NN jest miejsk¹
instytucj¹ kultury, która oprócz zbierania, archiwizowania i przetwarzania
relacji ustnych tworzy ró¿ne p³aszczyzny komunikacji z odbiorc¹. Jedn¹
z nich s¹ strony internetowe, np. <www.leksykon.teatrnn.pl>, który jest kompendium wiedzy o wielokulturowoci Lubelszczyzny (2200 hase³), strona
<www.biblioteka.teatrnn.pl>, gdzie przechowuje zgromadzone materia³y ród³owe oraz strona <www.makieta.teatrnn.pl> pozwalaj¹ca wirtualnie wkroczyæ w przestrzeñ nieistniej¹cego ju¿ przedwojennego miasta.
Agata Maksimowska (Muzeum Historii ¯ydów Polskich w Warszawie)
zaprezentowa³a referat Pamiêæ sztetla na Bia³orusi a wspó³czesne projekty
kulturalne. Wirtualny Sztetl to portal, którego celem jest upamiêtnienie
i popularyzacja kultury oraz spucizny ¯ydów polskich. Dotychczas zarejestrowano informacje z ponad 2100 miejscowoci, na dziejach których swe
piêtno odcisnêli mieszkañcy pochodzenia ¿ydowskiego.
Dowiadczenia orodka olsztyñskiego przedstawi³a Izabela Lewandowska (UWM) w referacie Olsztyñskie badania i dzia³ania w krêgu oral history. Zwróci³a ona uwagê na wielotorowoæ inicjatyw podejmowanych w rodowisku olsztyñskim. Obok referentki, która zajmuje siê g³ównie metodologi¹
oral history, kwestie realnego zbierania i utrwalania relacji wiadków podejmuj¹ tak¿e stowarzyszenia Tratwa i Borussia oraz Centrum Edukacji
i Inicjatyw Kulturalnych. Regionalna telewizja wyemitowa³a cykl reporta¿y
Edwarda Cyfusa pt. Warnijo opartych na nagranych przez niego wywiadach
przeprowadzonych ze starymi Warmiakami. Swe wyst¹pienie referentka zakoñczy³a apelem o zjednoczenie rozproszonych wysi³ków, tak aby orodek
olsztyñski móg³ stworzyæ Archiwum Historii Mówionej na wzór lubelskiego,
warszawskiego czy wroc³awskiego.
Jako ostatni, g³os w tej sesji zabra³ Marek Mutor z Wroc³awia, który
w prezentacji Nowoczesne metody prezentowania wydarzeñ historycznych na
przyk³adzie projektów Orodka Pamiêæ i Przysz³oæ omówi³ metodologiczne
i praktyczne za³o¿enia multimedialnej wystawy Solidarny Wroc³aw. Dziêki
odpowiedniemu doborowi prezentowanych treci i aran¿acji przestrzeni wystawowej autorom projektu uda³o siê wci¹gn¹æ zwiedzaj¹cych do samodzielnego, interaktywnego pozyskiwania wiedzy o przedstawianej rzeczywistoci
historycznej.

Kronika naukowa

455

W sesji III pierwszy referat wiadek a badacz: Czas  Pamiêæ  Interpretacja wyg³osi³ Marcin Rudowicz (Muzeum Wojsk L¹dowych w Bydgoszczy).
Autor skupi³ siê na zagadnieniach tzw. psychologii pamiêci i rozwa¿aniach,
na ile wspomnienia, które s¹ jedynie reprezentacj¹ rzeczywistoci, mog¹ stanowiæ wartociowy materia³ ród³owy.
Kolejny referat Przyczynek do metodologii zbierania i wykorzystywania
relacji przedstawi³ W³odzimierz Jastrzêbski (UKW). Poruszy³ w nim kwestie
miejsca i roli relacji naocznych wiadków w warsztacie badawczym historyka. W tym kontekcie bardzo istotne mog¹ byæ rozmaite akta s¹dowo-ledcze,
aczkolwiek czêsto s¹ one tendencyjne (np. te z okresu PRL). Autor omówi³
równie¿ metodologiê tworzenia róde³ wywo³anych, przestrzegaj¹c przed stawianiem pytañ pod z góry przyjêt¹ tezê. Zbieranie wartociowych naukowo
relacji wymaga wysokich kwalifikacji ankietera  tym wy¿szych, im odleglejszych czasów dotyczy materia wywiadu.
Tematem referatu pt. Holokaustowe reporta¿e Hanny Krall a dyskurs
pamiêci, przedstawionego przez Annê Dobiega³ê (Uniwersytet Gdañski), by³y
zagadnienia zwi¹zane z rol¹ pamiêci w tradycji judaistycznej. W tym kontekcie proza Hanny Krall jest z pamiêci, o pamiêci i dla pamiêci. Zasadne jest
te¿ pytanie, czy dyskurs pamiêci jest wartociowszy ni¿ dyskurs historii
w opisie tragedii Holokaustu.
Tamara W³odarczyk (Uniwersytet Wroc³awski) zaprezentowa³a referat
Metoda oral history na przyk³adzie projektu ¯ycie ¿ydowskie na Dolnym
l¹sku w latach 19451997 realizowanego przez Orodek Pamiêæ i Przysz³oæ. Na podstawie licznych wywiadów z przedstawicielami ró¿nych rodowisk ¿ydowskich autorka przedstawi³a niezwykle z³o¿on¹ kwestiê to¿samoci
narodowej cz³onków tej spo³ecznoci.
W prezentacji multimedialnej Kultura pamiêci kaszubskiego pogranicza.
Specyfika ziemi bytowskiej Cezary Olbracht-Prondzyñski (Uniwersytet Gdañski) omówi³ historyczno-polityczne czynniki kszta³towania siê tradycji kaszubskiej. Do najwa¿niejszych z nich zaliczy³: odrêbnoæ wobec tradycji polskiej, tradycje zaborcze (organicznikowska samoorganizacja, a nie irredenta),
niechlubn¹ pamiêæ o II RP, dramat wojny i jej skutki, specyfikê dowiadczenia PRL, upodmiotowienie obywatelskie i etniczne.
Marcin Jarz¹bek (Uniwersytet Jagielloñski) w prezentacji Polityka pamiêci II Rzeczypospolitej wobec Wielkiej Wojny  miêdzywojenne ród³a pewnego marginesu wspó³czesnej polskiej pamiêci kulturowej zestawi³ i porówna³
ze sob¹ dwa pojêcia: polityka pamiêci oraz kultura pamiêci. Na to pierwsze sk³ada siê  za Jeffreyem Olickiem  dyskurs w³adzy, upamiêtnienie,
historiografia oraz zarz¹dzanie miejscami pamiêci. Kultura pamiêci obejmuje za obok polityki pamiêci tak¿e pamiêæ komunikacyjn¹ (i biograficzn¹)
oraz pamiêæ kulturow¹.
Kolejny referat Emigracyjne Wiadomoci i kultura pamiêci (wybrane
zagadnienia z okresu powojennego) zaprezentowa³ Marcin Lutomierski (UMK).
Stwierdzi³ on, i¿ na emigracji panowa³ swoisty dyktat roztrz¹sania przesz³oci
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i t¹ drog¹ pod¹¿y³y te¿ londyñskie Wiadomoci. Silnie akcentowano np.
pamiêæ o narodowym wieszczu  Adamie Mickiewiczu. Po II wojnie wiatowej
opublikowano pokan¹ liczbê tekstów pamiêtnikarskich. W konkluzji autor
stwierdzi³, i¿ pismo odegra³o znacz¹c¹ rolê w rozwijaniu i utrwalaniu kultury
pamiêci zwi¹zanej z etosem emigranta.
Tomasz Bugaj (Uniwersytet Opolski) przedstawi³ referat Wywiady narracyjne z represjonowanymi w Zwi¹zku Radzieckim wiadkami Jehowy: problemy metodologiczne na przyk³adzie badañ w³asnych. Autor stwierdzi³, i¿ podczas przeprowadzania wywiadów niezwykle wa¿na jest zdolnoæ do empatii
i umiejêtnoæ kontrolowania w³asnych emocji ze strony ankietera. Jêzyk wywiadów nie stanowi problemu, o ile pamiêta siê o prawid³owej interpretacji
kulturowych znaczeñ okrelonych zwrotów i fraz funkcjonuj¹cych w rodowiskach przeladowanych (w³asny ¿argon, slang).
Jako ostatni w sesji III wyst¹pili £ukasz Mamert Nadolski (Muzeum
Wojsk L¹dowych, Bydgoszcz) z prezentacj¹ multimedialn¹ Wiarygodnoæ
wspomnieñ lotników w konfliktach XX wieku. Omówi³ on interesuj¹c¹ kwestiê wiarygodnoci relacji lotników dotycz¹cych liczby zestrzeleñ. Czynniki
wp³ywaj¹ce na ow¹ wiarygodnoæ mo¿na podzieliæ na pozytywne (m.in.
wysoka technologia, przewaga wyszkoleniowa, dobra widocznoæ z kabiny,
walka na ma³ej wysokoci, strona zwyciê¿aj¹ca) i negatywne (m.in. niska
technologia, s³abe wyszkolenie, walka na du¿ej wysokoci, strona przegrywaj¹ca). W konkluzji autor skonstatowa³, ¿e lotnicy nie k³ami¹, tylko le
interpretuj¹.
Sesja IV powiêcona by³a rozwa¿aniom nad pamiêci¹ historyczn¹ w Stanach Zjednoczonych, Australii, Anglii, Francji, Niemczech. Zaprezentowano
tak¿e konkretne projekty realizowane przez ró¿ne orodki w Polsce.
Anna Garczewska (Toruñska Szko³a Wy¿sza) w referacie Polityka historyczna i pamiêæ zbiorowa w krajach common law na wybranych przyk³adach
omówi³a sytuacjê prawn¹ Indian na kontynencie amerykañskim. W dotychczasowej popkulturze czêsto dominowa³y krzywdz¹ce stereotypy i uprzedzenia dotycz¹ce ludnoci autochtonicznej. W ostatnim czasie pojawi³y siê próby
prze³amywania tych stereotypów (np. w niezale¿nych produkcjach filmowych). Podobne procesy zachodz¹ tak¿e w Australii i Nowej Zelandii w odniesieniu do aborygenów i ludnoci maoryskiej.
W prezentacji multimedialnej Pamiêæ pe³na aktywnoci. Angielskie pomys³y na kszta³towanie wiadomoci historycznej Adam Piwek (Uniwersytet
Wroc³awski) omówi³ model nauczania historii w Anglii. Dzieci w wieku 711
lat ucz¹ siê historii lokalnej i staro¿ytnej, maj¹c lat 1214 realizuj¹ pe³ny
i obowi¹zkowy kurs historii od IX do XXI wieku, w wieku 1416 lat wybieraj¹ (opcyjnie) tematyczne kursy historii dotycz¹ce zagadnieñ szczegó³owych
(np. przestêpczoæ i karalnoæ) lub kwestii ogólnych (np. historia XX wieku).
Treæ prezentowana uczniom ma charakter drugoplanowy, gdy¿ zasadniczym
celem kszta³cenia jest nabycie okrelonych umiejêtnoci, wdro¿enie do samodzielnego mylenia i analizowania tekstów.
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Monika Opio³a (UKW) w referacie Polityka historyczna Francji od ministra Talleyranda do prezydenta Sarkozyego omówi³a ewolucjê za³o¿eñ i form
realizacji francuskiej polityki historycznej. Z uwagi na limitowany czas wyst¹pienia autorka skupi³a siê na cezurach krañcowych przyjêtego zakresu
chronologicznego, odsy³aj¹c zainteresowanych ca³oci¹ problematyki do wersji drukowanej swojego referatu.
Krzysztof Garczewski (Toruñska Szko³a Wy¿sza) w referacie Polityka
historyczna we wspó³czesnych stosunkach polsko-niemieckich zwróci³ uwagê,
¿e polityka historyczna realizowana w Polsce i Niemczech odgrywa odmienn¹
rolê w kszta³towaniu wzajemnych stosunków obu narodów. W Niemczech bardzo widoczny jest np. konflikt pomiêdzy pamiêci¹ indywidualn¹ a zbiorow¹.
Anita Garbat oraz Agnieszka Karpeta (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) zaprezentowa³y referat Nauczyciele historii w relacjach, wspomnieniach uczniów (1918-1989). Autorki na bazie osobistych dowiadczeñ
przedstawi³y proces kszta³towania siê koncepcji zebrania i naukowego opracowania relacji uczniów o nauczycielach historii.
Magdalena Krysiak (UAM) wyg³osi³a referat O sposobie uprawiania polskiej kultury pamiêci na przyk³adzie s³ów-kluczy pimiennictwa zwi¹zanego
z upamiêtnieniem komunistycznej przesz³oci. Referentka przeanalizowa³a
Biuletyn Instytutu Pamiêci Narodowej pod k¹tem jêzykoznawczym.
Jej zdaniem autorzy publikuj¹cy w Biuletynach pos³uguj¹ siê czêsto frazeologi¹ zaczerpniêt¹ z epoki komunistycznej, niejednokrotnie maj¹ trudnoæ z zerwaniem z nowomow¹ ówczesnej epoki. Nie zmieniaj¹ tego deklaracje o d¹¿eniu do prawdy, sprawiedliwoci i kultywowaniu wartoci
narodowych.
W prezentacji multimedialnej Edukacja historyczna na przyk³adzie projektów Orodka Pamiêæ i Przysz³oæ Wojciech Kucharski przedstawi³ zasadnicze cele i formy dzia³ania wroc³awskiego orodka Pamiêæ i Przysz³oæ.
Referent na przyk³adzie wystaw: Poci¹g do historii, Rzeka  miasto 
ludzie oraz gier miejskich o ró¿norodnej tematyce omówi³ tak¿e mo¿liwoci
aktywnego w³¹czania m³odzie¿y do dzia³ania w przestrzeni miejskiej.
Kolejny prelegent Marek Romaniuk (Archiwum Pañstwowe w Bydgoszczy) w referacie Archiwa pamiêci¹ narodów zaprezentowa³ zasoby archiwalne Bydgoszczy, bêd¹ce wa¿nym ród³em w badaniu kultury pamiêci miasta,
regionu czy kraju.
Aleksandra K³aput-Winiewska (Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego, Bygdoszcz) wyg³osi³a referat wiadkowie o kulturze muzycznej
powojennej Bydgoszczy, w którym przedstawi³a dokonania Pracowni Kultury
Muzycznej Pomorza i Kujaw Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, która od
20 lat zbiera wiadectwa kultury muzycznej w miecie i regionie. Internetowa multimedialna baza danych Pracowni znajduje siê na stronie <www.archiwummuzyczne.pl>.
Jako ostatni wyst¹pi³ Sebastian Zaborowski (Uniwersytet £ódzki), który
w referacie Wspó³czesny stosunek do Polski Ludowej i socjalizmu w historiach
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mówionych nauczycieli akademickich Uniwersytetu £ódzkiego przedstawi³
swoje dowiadczenia z badañ w rodowisku ³ódzkich nauczycieli akademickich na temat postrzegania przez nich okresu PRL. Autor dostrzega wyrany
rozdwiêk pomiêdzy oficjalnym obrazem dziejów przedstawianym przez zawodowych historyków a wspomnieniami ludzi ¿yj¹cych w tamtych czasach.
Jednym z wniosków wynikaj¹cych z wypowiedzi respondentów jest brak negacji ustroju socjalistycznego. Jest to zdaniem autora weryfikacja mitu, ¿e
spo³eczeñstwo w czasie PRL masowo stawia³o opór czy te¿ walczy³o z w³adzami i ustrojem.
Konferencja stanowi³a ciekawy przegl¹d stanu i perspektyw badañ nad
kultur¹ pamiêci spo³ecznoci lokalnych prowadzonych w ró¿nych orodkach
naukowych w kraju. Dowiod³a, i¿ jest to problematyka wa¿na i nona naukowo, a równoczenie niezmiernie potrzebna spo³ecznie. Na zakoñczenie konferencji organizatorzy zapowiedzieli dwuletni¹ cyklicznoæ tego typu spotkañ,
tak aby stworzyæ sta³e forum wymiany informacji i dowiadczeñ dla badaczy
zajmuj¹cych siê kulturami pamiêci.

Izabela Lewandowska

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

TURYSTYKA HISTORYCZNA NA POGRANICZU
MAZOWSZA I MAZUR
W dniach 1011 maja 2012 r. w Ciborzu k. Lidzbarka Welskiego odby³a
siê konferencja naukowa dotycz¹ca szeroko rozumianego pogranicza kulturowego miêdzy dwiema historycznymi krainami: Mazowszem a ziemiami pruskimi, przyjmuj¹cymi kolejno nazwy pañstwa krzy¿ackiego, Prus Ksi¹¿êcych,
pañstwa pruskiego, Prus Wschodnich, a po II wojnie wiatowej Warmii
i Mazur.
Konferencjê zorganizowa³ Welski Park Krajobrazowy przy wspó³pracy
z Instytutem Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM pod honorowym
patronatem Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. Komitet naukowy stanowili dr hab. Kazimierz Gr¹¿awski, prof. UWM oraz mgr in¿.
Krzysztof G³ówczyñski, dyrektor WPK.
W czêci wprowadzaj¹cej odczytano list intencyjny wystosowany przez
wojewodê warmiñsko-mazurskiego Mariana Podziewskiego, g³os zabra³a te¿
radna sejmiku województwa Bernadeta Hardejuk, która odczyta³a list od
marsza³ka, przemawia³ starosta powiatu dzia³dowskiego Marian Janicki oraz
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Krzysztof G³ówczyñski, który zapozna³ uczestników z zadaniami Welskiego
Parku Krajobrazowego i planami utworzenia geoparku.
Pierwszy dzieñ konferencji mia³ charakter cile naukowy. Wyg³oszono
16 referatów i komunikatów na temat historii tego pogranicza, problemów
jêzykoznawczych, poszczególnych zabytków i instytucji (organizacji), dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, za interesuj¹ce prezentacje multimedialne ukaza³y dziedzictwo ziemi dzia³dowskiej, lubawskiej, ostródzkiej i dobrzyñskiej na przestrzeni wieków.
Historiê i zabytki historyczne przedstawi³ Jerzy Anczykowski (nauczyciel
Zespo³u Szkó³ z Rybna) w referacie Ziemia lubawska po I wojnie wiatowej.
Omówi³ sytuacjê podczas I wojny wiatowej, warunki traktatu wersalskiego,
podzia³y administracyjne, dzia³alnoæ ks. pra³ata Franciszka Lisa, nastroje
ludnoci oraz wyniki plebiscytu w 1920 r. Ziemia dzia³dowska zosta³a przyznana Polsce na mocy traktatu wersalskiego, ale w wyniku plebiscytu przy³¹czono jeszcze cztery wsie na pograniczu, w tym Groszki, gdzie tylko piêæ osób
by³o przeciwko przy³¹czeniu do Polski. W 90. rocznicê tego wydarzenia
mieszkañcy umiecili we wsi g³az upamiêtniaj¹cy plebiscyt.
Ewa Rzeszutko (emerytowana nauczycielka z Lidzbarka) przedstawi³a
mapê dzia³añ partyzantki antykomunistycznej ROAK (Ruch Oporu Armii
Krajowej) Sowa w latach 19451947 z zaznaczonymi miejscami bitew, miejscami przyjaznymi partyzantom, g³ównymi bazami partyzanckimi, posterunkami Milicji Obywatelskiej. Jest to doskona³a baza do opracowania tematycznego szlaku turystycznego.
Jako jêzykoznawcy wyst¹pili Jerzy Duma i Maria Biolik (profesorowie
UWM, Olsztyn). J. Duma zwróci³ uwagê na Nazwy jezior na terenie Welskiego
Parku Krajobrazowego, wród których mo¿na wyró¿niæ nazwy staroeuropejskie, staropruskie, niemieckie i polskie. Profesor przestawi³ rodowód nazw
siedemnastu jezior, m.in. Zakrocz, W¹piersk, Jeleñ, Lidzbarskie, Rumiñskie,
Kie³piñskie, Hartowickie. Od najdawniejszych czasów jeziora te by³y drogami
komunikacyjnymi. Zmiana ich nazwy powodowa³aby zmianê drogowskazu
i wprowadza³a komunikacyjny chaos. M. Biolik przedstawi³a referat Rzeka
Wel i inne nazwy wodne na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego. Analiza
etymologiczna nazw. Wel (= wilgoæ, woda, ciecz, fala) to nazwa staroeuropejska, która pojawi³a siê ju¿ w 1260 r. jako Vela, czyli powsta³a wtedy, kiedy
nie by³o jeszcze wykszta³conych narodów, st¹d nale¿y do wspólnego europejskiego dziedzictwa. Nazwê staroeuropejsk¹ przejêli S³owianie, a nastêpnie
Polacy. Wel nazywana te¿ by³a Orzechówk¹, D¹brówk¹ lub Wkr¹ na ró¿nych
odcinkach tej rzeki.
Tematyka dziedzictwa kulturowego cile powi¹zanego z turystyk¹ historyczn¹ przewija³a siê w wielu wyst¹pieniach. Omówili j¹ m.in. Kazimierz
Gr¹¿awski (prof. UWM, Olsztyn) i Marta Ziomko (Biuro Podró¿y Wezyr,
Wroc³aw) w referacie Mo¿liwoci wykorzystania dziedzictwa kulturowego Pojezierza Brodnickiego dla promocji turystycznej regionu. Dziedzictwo kulturowe
jest wiadectwem epok odzwierciedlaj¹cych siê w sztuce, architekturze,
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zabytkach. Wi¹¿e siê z nim dziedzictwo przyrodnicze. Oba te elementy mog¹
przyci¹gn¹æ turystów do danego regionu. Dlatego wa¿ne jest opracowanie
strategii, stworzenie markowego produktu regionalnego i postawienie na public relation. Zdecydowan¹ atrakcyjnoci¹ wród turystów ciesz¹ siê oferty
wielow¹tkowe. Poprzez analizê SWOT (s³abe i mocne strony, szanse i zagro¿enia) autorzy przedstawili atrakcyjnoæ regionu brodnickiego. Na przyk³adzie Orodka Edukacji Historycznej zbudowanego na starym grodzisku Foluszek omówili, w jaki sposób promowaæ dziedzictwo i jak prowadziæ ¿ywe
lekcje historii.
Wies³aw Skrobot (UAM w Poznaniu, Collegium Polonicum w S³ubicach)
przedstawi³ referat Potencja³y historyczno-kulturowe Wzgórz Dylewskich
 mo¿liwoci i metody ich wykorzystania do celów turystycznych. W prezentacji multimedialnej zaprezentowa³ elementy s³abo eksponowane, które jednak
warto wykorzystaæ w propagowaniu turystyki historycznej Wzgórz Dylewskich. We wsi Miejska Wola nale¿y zwróciæ uwagê na funkcjonuj¹cy tu
w okresie miêdzywojennym folwark, w którym w ci¹gu jednego dnia za³adowywano nawet 60 wagonów kolejowych kamieniami do budowy dróg. Jest to
jeden z przyk³adów, który s³u¿yæ mo¿e do opracowania trasy pieszej szlakiem folwarków kamiennych. Inne atrakcje to np. kamieñ ofiarny k. Wysokiej Wsi, kurhan k. Pietrzwa³du, kilkanacie kamieni granicznych, kamienie
fundacyjne, kamieñ plebiscytowy. Dr Skrobot przestawi³ propozycjê zaktywizowania orodka dla bezdomnych k. Glaznot, gdzie znajduje siê te¿ koció³,
a w odleg³oci 3 km jest kamieñ ofiarny i kurhan. Po³¹czenie tych trzech
elementów dawa³oby szansê na zbudowanie przez bezdomnych centrum edukacji kulturowej.
Irena Kotowicz-Borowy (etnolog z Wydzia³u Nauk Humanistycznych
Szko³y G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Muzeum Szlachty
Mazowieckiej w Ciechanowie) omówi³a Turystykê edukacyjn¹ na Pobo¿u. Pobo¿e (obejmuje gminê Janowiec Kocielny nale¿¹c¹ do woj. warmiñsko-mazurskiego i czeæ gminy Wieczfnia Kocielna w woj. mazowieckim) to najdalej
na pó³noc wysuniêta czêæ Mazowsza z osadnictwem heraldycznym XIVXV w.
Na terenie tym znajduj¹ siê trzy redniowieczne grodziska i 70 stanowisk
archeologicznych. Powsta³ tam ju¿ turystyczny Szlak pobo¿añskich kurhanów. Autorka prowadzi³a w tym regionie badania etnograficzne, podczas
których opisa³a grupê etniczn¹ Pobo¿acy. Wywodzi ona tê nazwê od bogów,
a nie jak inni od boru (wówczas jest to zapisywane jako Poborze).
Andrzej Szalkowski (dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyñskiej w Rypinie)
w prezentacji Dziedzictwo historyczne powiatu rypiñskiego na ziemi dobrzyñskiej jako potencja³ do promocji turystycznej  mo¿liwoci i przyk³ady wykorzystania zwróci³ uwagê na fakt, ¿e dzisiejszy powiat rypiñski to tylko czêæ
dawnej ziemi dobrzyñskiej. Nastêpnie omówi³ spuciznê Krzy¿aków, Prusów,
Jaæwingów i ich odzwierciedlenie w literaturze. Przypomnia³ wojny ze Szwecj¹, m.in. bitwê pod Górznem w 1629 r., bitwê pod Radominem w 1769 r.
podczas konfederacji barskiej, powstanie kociuszkowskie 1794 r., epilog po-
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wstania listopadowego 1831 r., aktywnoæ podczas powstania styczniowego
1863. Prezentowa³ zamki, grody, dwory powiatu rypiñskiego, m.in. w Ugoszczy, gdzie bywa³ Fryderyk Chopin. Ziemia dobrzyñska to tak¿e obszar szlaków martyrologii polskiej  powstañców styczniowych czy pomordowanych
w II wojnie wiatowej. W zwi¹zku z tym wa¿na jest edukacja regionalna
i siêganie po tradycjê.
Krzysztof G³ówczyñski (dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego w Jeleniu) przedstawi³ Analizê turystyczn¹ powiatu dzia³dowskiego. Na podstawie
tabel porównuj¹cych wszystkie powiaty województwa warmiñsko-mazurskiego przedstawi³ m.in. nasycenie baz¹ noclegow¹ i wykorzystanie miejsc noclegowych, walory przyrodnicze, czyli nasycenie pomnikami przyrody, parkami
krajobrazowymi i obszarami chronionego krajobrazu, obiektami zabytkowymi.
Krajobrazem religijnym zajmowali siê w swoich wyst¹pieniach Janusz
Hochleitner (prof. UWM Olsztyn, wicedyrektor Muzeum Zamkowego w Malborku) oraz Emilia Figura-Ose³kowska (doktorantka UWM, Olsztyn). Profesor Hochleitner w wyst¹pieniu Historyczne uwarunkowania turystyki religijnej na pograniczu mazowiecko-mazurskim stwierdzi³, ¿e ka¿de pogranicze
jest bardzo atrakcyjne dla turystyki. Liczy siê po³¹czenie natury z kultur¹,
a czêæ krajobrazu kulturowego stanowi krajobraz sakralny. Na przyk³adzie
ziemi lubawskiej omówi³ cieranie siê ¿ywio³ów chrzecijañskiego i pruskiego,
kolonizacjê polsk¹ od XV w., dzia³alnoæ Lokalnej Grupy Dzia³ania Ziemia
Lubawska. Zaproponowa³ te¿ stworzenie nowej oferty turystyczno-pielgrzymkowej na przyk³adzie £¹k Bratiañskach. Sieciowanie oferty to pod³¹czanie siê do du¿ych produktów. Mamy np. szlak pielgrzymkowy w. Jakuba,
który biegnie z Olszyna przez ca³¹ Europê do Santiago de Compostella
w Hiszpanii. Istnieje mo¿liwoæ w³¹czenia sanktuarium w £¹kach Bratiañskich do tego szlaku.
E. Figura-Ose³kowska w referacie Krajobraz religijny na przestrzeni wieków zwróci³a uwagê na wieloæ religii i wyznañ w regionie Warmii, Mazur
i pó³nocnego Mazowsza. Omówi³a specyfikê wiêtej Warmii i luterañskich
Prus Ksi¹¿êcych, do których nap³ywali kalwiñscy hugenoci z Francji, arianie
z Rzeczpospolitej, salzburczycy z Niemiec. W 1774 r. król pruski wyda³ edykt
uprawniaj¹cy do wolnego wyznania, dlatego te¿ na te tereny zaczêli przybywaæ gromadkarze, potem baptyci, ¿ydzi, starowiercy, mormoni, a po II wojnie wiatowej prawos³awni i metodyci.
W kilku referatach poruszono kwestiê przyrody, geografii i geologii. Wojciech Wysota (prof. UMK, Toruñ) w referacie Dziedzictwo geologiczne pogranicza Garbu Lubawskiego i Równiny Urszulewskiej przedstawi³ wyj¹tkowe
formacje skalne i formy geologiczne, a tak¿e nieruchome zabytki przyrody
nieo¿ywionej, która ma du¿¹ wartoæ dla ludzi, badañ naukowych, edukacji,
estetyki, kulturalnego rozwoju. Na prezentacji pokaza³ ró¿nej wielkoci g³azy
narzutowe sprzed 20 tys. lat, gliny lodowcowe, jeziora rynnowe czy morenowe, oczka wodne, moreny czo³owe w rejonie Jamielnika i Koszelewów oraz
drumliny, czyli wzniesienia polodowcowe. W okolicach Lidzbarka przebiega³a
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bowiem granica ostatniego zlodowacenia, z czego oprócz geologów niewiele
osób zdaje sobie sprawê. Profesor zaproponowa³, by postawiæ tablicê informuj¹c¹ o tym mieszkañców i turystów.
Wojciech Kwiatkowski (pasjonat historii i archeologii) w swoim wyst¹pieniu pt. Koncepcja mapy turystyczno-historycznej pogranicza mazowiecko-mazurskiego zwróci³ uwagê, ¿e hotel w Ciborzu, gdzie odbywa³a siê konferencja,
zosta³ zbudowany na przedwojennym niemieckim lotnisku, obok mamy grodzisko Nick, a redniowieczne polskie umocnienia przy Wielkim Nicku s¹
ostatnim odcinkiem wielokilometrowych wa³ów pod³u¿nych oddzielaj¹cych
ziemie pruskie od polskich. Lidzbark to centrum komunikacyjne (140 min
drogi od Warszawy i Gdañska, 110 min od Bydgoszczy, 90 min od Torunia
i tyle samo od Olsztyna), co sprzyja rozwojowi turystyki. Na interaktywnej
mapie (portalu internetowym) umieszczono wiele informacji  wydarzenia
(np. kulturalne, sportowe, gospodarcze, religijne), turystyka (np. baza noclegowa, astronomia, agroturystyka, trasy turystyczne), przyroda (fauna, flora),
ochrona rodowiska (np. parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody),
historia (miejsca bitew i innych wydarzeñ przedstawione w formie ruchomych animacji), archeologia (stanowiska archeologiczne wraz z wizualizacj¹),
gospodarka (us³ugi, lokalna produkcja), infrastruktura (np. drogi, linie kolejowe, zabudowa, przystanki, dworce, parkingi dla samochodów), mapy historyczne. Portal tworz¹ studenci geologii i geografii Uniwersytetu Miko³aja
Kopernika w Toruniu jako swoje prace magisterskie.
Tadeusz Iskra (nadleniczy Nadlenictwa Lidzbark) w referacie Kreowanie ruchu turystycznego przez Lasy Pañstwowe  szanse i zagro¿enia przedstawi³ mo¿liwoci kierowania ruchem turystycznym na terenie lasów. Las jest
w³asnoci¹ ca³ego spo³eczeñstwa i dlatego istnieje potrzeba wywa¿onej polityki lenej, rekreacyjnej i turystycznej. Prawo polskie daje mo¿liwoæ w³acicielom wprowadzania zakazu wstêpu do lasu, ale nie chodzi o to, by las zamykaæ, ale raczej uwiadamiaæ koniecznoæ dbania o przyrodê i jej ochronê.
Klucz do rozwoju turystyki le¿y w gminach, w planach zagospodarowania
przestrzennego, bo bez tego nic nie mo¿na zrobiæ.
Poszczególne inicjatywy, imprezy i produkty turystyczne zaprezentowa³o
kilku referentów. Pawe³ Chmielewski (Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego, Warszawa) w referacie Turystyka kulturowa na obrze¿ach pogranicza omówi³ rajd
grunwaldzki, który organizuje od kilku lat. Przez cztery lata 20092012
przez rajd grunwaldzki przewinê³o siê 2,2 tys. harcerzy. W 2011 r. tematem
przewodnim by³o pogranicze  szeæ historycznych ziem: dobrzyñska, lubawska, dzia³dowska, zawkrzañska, micha³owska, p³ocka; w roku 2012 tematem
przewodnim by³y jeziora. Podczas rajdów m³odzie¿ poznaje szlaki historyczno-geograficzne, historiê tych ziem i ludzi j¹ tworz¹cych, zwiedza muzea.
W ten sposób propaguje siê aktywne poznawanie historii.
Ireneusz Mroczek (Urz¹d Miasta w Dzia³dowie) przedstawi³ prezentacjê
Nowe Muzeum w Dzia³dowie i jego rola w promocji historii regionu. Celem
projektu jest interaktywne Muzeum Pañstwa Krzy¿ackiego, które ma zostaæ
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otwarte na pocz¹tku 2013 r. Ma ono siedzibê w restaurowanym, rewitalizowanym obecnie ratuszu miejskim. Bêdzie to placówka popularnonaukowa
dla dzieci, m³odzie¿y oraz doros³ych, by w sposób atrakcyjny i nowoczesny
zachêciæ do poznawania historii Zakonu i czasów redniowiecznych. Na urz¹dzeniach multimedialnych bêd¹ prezentowane w systemie 3D interaktywne
mapy. Przewidziano tak¿e zajêcia praktyczne z archeologii eksperymentalnej, przebieranie siê w stroje z epoki, prezentacje kuchni krzy¿ackiej i zwyczajów.
Krzysztof Wittbrodt (specjalista ds. ochrony przyrody, edukacji i dydaktyki WPK) przedstawi³ referat Welski Park Krajobrazowy. Struktura i funkcjonowanie. Park powsta³ w 1995 r. w województwie ciechanowskim,
a w 1996 r. park o takiej samej nazwie powsta³ w woj. toruñskim. Po reformie administracyjnej kraju scalono obie czêci i obecnie WPK znajduje siê
w województwie warmiñsko-mazurskim. WPK wykonuje zadania z zakresu
ochrony przyrody, walorów krajobrazowych, historycznych i kulturowych,
dzia³alnoci edukacyjnej. Prowadzi muzeum przyrody oraz etnograficzne
w siedzibie parku w Jeleniu, organizuje praktyki studenckie, wspó³pracuje
z Natur Park Droemling (Niemcy), prowadzi stronê internetow¹ <www.welskipark.pl>, zajêcia w terenie i w szko³ach. W prezentacji multimedialnej
zaprezentowano florê i faunê parku oraz jego formy geologiczne. Prelegent
zwróci³ uwagê, ¿e ornitologia jest tak¿e form¹ turystyki.
W dniu nastêpnym odby³a siê wycieczka historyczna. Uczestnicy konferencji zwiedzali kurhany w miejscowoci Gródki po³o¿nej na pograniczu
trzech regionów: Prus Wschodnich i Zachodnich oraz Królestwa Kongresowego. Kurhany pochodz¹ z okresu lateñskiego i stanowi¹ doskona³¹ bazê do
stworzenia tam rezerwatu archeologicznego. Na razie s¹ ukryte w zakamarkach lenych i tylko nieliczni mog¹ je odnaleæ. W lesie ko³o Gródek le¿y te¿
olbrzymi g³az polodowcowy poroniêty mchami, które bada przygotowuj¹cy
pracê doktorsk¹ Miros³aw Szczepañski (nauczyciel Zespo³u Szkó³ w Rybnie).
Ciekawym punktem wyprawy by³o te¿ grodzisko wczesnoredniowieczne,
obecnie doæ znaczne wzniesienie z wyranie zarysowan¹ nieck¹, le¿¹ce
wród nieuprawianych pól w pobli¿u wsi Nick i Nowy Dwór nad rzek¹ Wkr¹,
zwan¹ w tym miejscu Dzia³dówk¹. Nastêpnie gocie WPK obejrzeli muzeum
etnograficzne im. Edwarda Klemensa w Jeleniu i muzeum przyrody, a potem
pojechali do miejscowoci Tarczyny, gdzie zobaczyli gród redniowieczny
z osad¹ przygrodow¹ nad jeziorem Gr¹dy. W tym miejscu stworzono ju¿
replikê osady, zbudowano kilka chat, karczmê, odbywaj¹ siê tu imprezy plenerowe nawi¹zuj¹ce do historycznych dziejów tego miejsca.
Celem konferencji by³o poznanie dziejów pogranicza mazowiecko-mazurskiego na przestrzeni wieków, a tak¿e wielu obiektów historycznych, kulturowych i przyrodniczych, które stanowiæ mog¹ doskona³¹ bazê do rozwijania
turystyki historycznej. Zaprezentowano wyniki badañ naukowców z kilku
orodków naukowych  Warszawy, Torunia, Olsztyna, jak równie¿ przybli¿ono dzia³alnoæ lokalnych dzia³aczy kultury i przyrody  muzealników, mi³o-
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ników historii, leników. By³a to konferencja interdyscyplinarna, ³¹cz¹ca
elementy historii, onomastyki, etnografii, geografii i geologii, przyrody, koncentruj¹ca siê na jednym terenie, choæ w przesz³oci i wspó³czesnoci ró¿nie
nazywanym. By³o to niew¹tpliwie fascynuj¹ce spotkanie intelektualne, które
warto promowaæ równie¿ w innych subregionach naszego województwa.

Irena Makarczyk

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

800-LECIE ZJAZDU BISKUPÓW W MSTOWIE
(12122012)
W okresie redniowiecza, równolegle z synodami prowincjonalnymi, odbywa³y siê zjazdy biskupów, nazywane congregatio episcoporum. Okazj¹ do
takiego spotkania najczêciej by³y wa¿ne uroczystoci kocielne, jak powiêcenia wi¹tyñ, konsekracje biskupów czy obchody kanonizacji wiêtych. By³y
to zjazdy spontaniczne, wynikaj¹ce z potrzeby chwili. Zwo³ywa³ je metropolita gnienieñski lub halicko-lwowski. W sprawach ustawodawczych Kocio³a
polskiego mia³y one znaczenie równorzêdne z synodami prowincjonalnymi.
Okazj¹ do zjazdu biskupów w Mstowie by³a konsekracja biskupa, a podjête
tam postanowienie stanowi najdawniejszy znany w brzmieniu oryginalnym
statut naszego Kocio³a.
Wracamy do przesz³oci, aby zadbaæ o przysz³oæ. Te s³owa by³y has³em
przewodnim konferencji naukowej, powiêconej uczczeniu jubileuszu 800-lecia
zjazdu biskupów w 1212 r. w Mstowie ko³o Czêstochowy. Konferencja by³a
te¿ okazj¹ do przedstawienia historii tej miejscowoci, historii najdawniejszej
i najnowszej, a tak¿e bogatych dziejów zakonu kanoników regularnych laterañskich, którzy od redniowiecza mieli tam prepozyturê i prowadzili dzia³alnoæ duszpastersk¹ oraz szkolnictwo.
Organizatorami konferencji byli: Instytut Studiów nad Dziejami i Kultur¹ Zakonu Kanoników Regularnych w Polsce oraz klasztor kanoników regularnych laterañskich w Mstowie. O stronê naukow¹ konferencji zadba³ Komitet Naukowy w osobach: ks. prof. dr hab. Kazimierz £atak, ks. prof. dr hab.
Waldemar Graczyk, prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz, dr Pawe³ Dettloff,
dr Anna Dettloff, dr Irena Makarczyk. Konferencja odbywa³a siê w dniach
12 czerwca 2012 r., a jej miejscem by³a aula Zespo³u Szkó³ w Mstowie.
Otwarcia obrad dokona³ ks. prof. dr hab. Kazimierz £atak, który powita³
wszystkich obecnych oraz przedstawi³ prelegentów i goci. Do s³ów powitañ
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przy³¹czyli siê gospodarze miejsca konferencji. G³os zabra³a mgr Danuta
Piekarska, dyrektor Zespo³u Szkó³ w Mstowie oraz uczniowie tej szko³y. Ze
strony organizatorów konferencji wszystkich powita³ ks. Pawe³ Greñ przeor
klasztoru mstowskiego kanoników regularnych laterañskich. Wród obecnych by³y w³adze gminy Mstów, radni tej gminy, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych ró¿nych szczebli, przedstawiciele kurii biskupiej, seminarium duchownego, duchowni dekanatu mstowskiego, licznie zgromadzeni mieszkañcy
oraz uczniowie. Ks. przeor podziêkowa³ ks. prof. £atakowi oraz Komitetowi
Naukowemu za organizacjê konferencji, wspó³braciom zakonnym, nauczycielom i wielu jeszcze innym osobom, które zaanga¿owa³y siê w przygotowanie
ca³ej oprawy tego uroczystego spotkania. Wszystkim ¿yczy³ mi³ego pobytu,
owocnych obrad, ponadto doznañ duchowych oraz estetycznych. Te ostatnie
uzupe³nia³y wystawy i prezentacje starannie przygotowane przez uczniów
i nauczycieli miejscowej szko³y.
Podczas dwudniowego sympozjum prelegenci wyg³osili dwadziecia cztery referaty, ujête w szeciu sesjach. Reprezentowane by³y orodki akademickie i uniwersyteckie z Warszawy, Opola, Olsztyna, Rzeszowa, Czêstochowy,
Instytut Sztuki PAN w Krakowie, ponadto archiwa: diecezjalne oraz pañstwowe w Czêstochowie, a tak¿e archiwum jasnogórskie. Treæ referatów
pierwszej sesji mia³a zapoznaæ z miejscem i wydarzeniami spotkania sprzed
omiuset lat, a tak¿e ukazaæ historiê najnowsz¹ tej miejscowoci. Sesji tej
przewodniczy³a prof. Anna Pobóg-Lenartowicz. Z dzisiejszym Mstowem
i gmin¹ zapozna³ uczestników mgr Adam Jakubczak wójt gminy, w referacie
pt. Mstów w czasach najnowszych. Dzisiejsza gmina le¿y w województwie
l¹skim i liczy ok. 10 tys. mieszkañców. Prelegent skupi³ siê g³ównie na
przedstawieniu osi¹gniêæ gminy w zakresie inwestycji, dokonañ na rzecz
kultury, ponadto ukaza³ walory turystyczne, którym sprzyja przede wszystkim przep³ywaj¹ca przez Mstów rzeka Warta. Dawn¹ historiê Mstowa zaprezentowa³ Andrzej Sochacki w referacie pt. Mstów w czasach staropolskich.
By³ to jeden z najstarszych orodków osadniczych w regionie czêstochowskim, najbardziej znacz¹cy na p³aszczynie politycznej, administracyjnej oraz
kocielnej. W 1279 r. Mstów otrzyma³ prawa miejskie i pomylnie rozwija³ siê
przez ca³e redniowiecze. W czasach nowo¿ytnych straci³ na znaczeniu
i ostatecznie w 1866 r. utraci³ prawa miejskie. W Mstowie, po 17 lipca 1212 r.,
mia³ miejsce kilkudniowy zjazd biskupów, pod przewodnictwem Henryka
Kietlicza (1219) ówczesnego arcybiskupa gnienieñskiego. Wydarzenia
sprzed omiuset lat przedstawi³ ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk w referacie pt. Synod czy zjazd biskupów polskich w Mstowie 1212 roku. Uczestnikami tego zjazdu, obok Kietlicza, byli biskupi: krakowski Wincenty Kad³ubek
(1223), wroc³awski Wawrzyniec (1232), lubuski Wawrzyniec (1233) oraz
poznañski Pawe³ (1242). Podczas zjazdu odby³a siê konsekracja biskupa
Paw³a, prawdopodobnie te¿ powiêcenie kocio³a mstowskiego. Podczas trzeciego dnia spotkania biskupi podjêli wa¿ne dla Kocio³a polskiego postanowienie karne przeciw cz³onkom kapitu³ nie przestrzegaj¹cym tajemnicy
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obrad. Uchwa³a biskupów na sta³e wesz³a do prawodawstwa Kocio³a polskiego. G³ównie z tej racji zjazd biskupów prelegent zakwalifikowa³ do rzêdu
synodów. Prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska w referacie pt. Arcybiskup
gnienieñski Henryk Kietlicz oraz biskup poznañski Pawe³  uczestnicy i g³ówni bohaterowie synodu albo zjazdu w Mstowie przybli¿y³a te dwie g³ówne
postacie zjazdu oraz ich, a zw³aszcza arcybiskupa Kietlicza, najwa¿niejsze
dzia³ania na rzecz Kocio³a polskiego. Kietlicz uczestniczy³ w obradach soboru laterañskiego IV w 1215 r., jednego z najwiêkszych soborów redniowiecza
i najwa¿niejszych przed soborem trydenckim. Nawi¹za³ cis³¹ wspó³pracê
z papie¿em Innocentym III (11981216), wielkim papie¿em redniowiecza.
Maj¹c poparcie papieskie Kietlicz przyst¹pi³ do wprowadzania reformy gregoriañskiej w Kociele polskim, walczy³ o niezale¿noæ Kocio³a od w³adzy
wieckiej, o woln¹ elekcjê biskupów przez kapitu³y, o wprowadzenie celibatu.
Zaanga¿owa³ siê te¿ w sprawy misji pruskiej, a dla jej usprawnienia papie¿
uczyni³ go swoim legatem.
Zjazd biskupów w 1212 r. odbywa³ siê w konkretnej rzeczywistoci ówczesnego Kocio³a polskiego. Tej problematyce zosta³y powiêcone cztery
przed³o¿enia w sesji drugiej, której przewodniczy³a dr Irena Makarczyk.
Jako pierwszy wyst¹pi³ ks. prof. dr hab. Jan Pietrzykowski z referatem pt.
Koció³ katolicki w Polsce w czasach synodu albo zjazdu w Mstowie. Prelegent
przedstawi³ historiê polityczn¹ ówczesnego pañstwa polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego, zachodz¹ce przemiany spo³eczne oraz organizacjê ¿ycia
kocielnego, organizacjê bardzo trwa³¹, która przetrwa³a do czasów rozbiorów. Ukaza³ te¿ problemy ówczesnego Kocio³a, jak choæby problem inwestytury, która wzbudza³a tyle emocji, ale moglimy te¿ us³yszeæ o ludziach
 osobach duchownych  którym na sercu le¿a³a reforma ówczesnego Kocio³a. W tej z³o¿onej rzeczywistoci m³odego Kocio³a polskiego dzia³alnoæ podejmowa³y ró¿ne zakony. Ks. prof. dr hab. Dominik Zamiata³a w referacie pt.
¯ycie zakonne w Polsce u schy³ku XII i na pocz¹tku XIII wieku przedstawi³
ró¿norodne formy ¿ycia zakonnego, ró¿ne formy dzia³alnoci i ich wa¿n¹ rolê
w spo³eczeñstwie polskim. Mimo pewnych trudnoci ¿ycie zakonne siê rozwija³o, o czym wiadczy³y liczne placówki. Ks. dr Stanis³aw Nalbach, cz³onek
zakonu kanoników regularnych, w referacie pt. Zakon kanoników regularnych laterañskich w Polsce przedstawi³ historiê swego zgromadzenia, czyli
historiê jednej z najstarszych form ¿ycia kleryckiego, opartej na regule w.
Augustyna. Kanonicy regularni przybyli do Polski ju¿ w XI w. Najstarsze
prepozytury za³o¿yli w Trzemesznie, Czerwiñsku i Wroc³awiu, póniejsze,
ju¿ w XV w., w Krakowie, Krzepicach czy Kraniku. G³ówne formy dzia³alnoci kanoników regularnych laterañskich to duszpasterstwo w parafiach
oraz szkolnictwo. Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz w referacie pt.
Fundacja mstowskiej prepozytury kanoników regularnych laterañskich i jej
dzieje w okresie zale¿noci od opactwa macierzystego we Wroc³awiu odnios³a
siê do kilku problemów wystêpuj¹cych w okresie ponad dwustu lat zale¿noci, do dobrych i z³ych stron tej zale¿noci. Nowy okres dla prepozytury
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mstowskiej rozpocz¹³ siê w 1440 r., kiedy o swoich losach mog³a decydowaæ
samodzielnie.
Pierwszy dzieñ konferencji zakoñczy³ siê uczestnictwem we mszy w.
w kociele mstowskim. Po mszy by³a okazja zwiedzenia kocio³a oraz klasztoru, a nastêpnie prelegenci udali siê na uroczyst¹ wspóln¹ kolacjê do pobliskiego Olsztyna, po drodze zwiedzaj¹c ruiny zamku olsztyñskiego.
W drugim dniu konferencji obrady trwa³y od godziny dziewi¹tej do siedemnastej. Poranna sesja powiêcona by³a dziejom klasztoru mstowskiego,
tym najstarszym, jak i najnowszym. Sesji przewodniczy³a prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska, a rozpoczê³a j¹ mgr Patrycja Herod, która przedstawi³a
Klasztor mstowski w wietle relacji kanonika Jana D³ugosza. Bardzo d³ugi
okres historii klasztoru, bo a¿ cztery wieki, zaprezentowa³ ks. prof. dr hab.
Kazimierz £atak w referacie pt. Prepozytura mstowska od uzyskania autonomii do kasaty. Dowiedzielimy siê, ¿e wy³¹czenie prepozytur w Mstowie
i w Kaliszu spod jurysdykcji opactwa we Wroc³awiu by³o skutkiem reformy
podjêtej w nastêpstwie wizytacji kanonicznej opactwa. Spraw¹ zajmowa³ siê
biskup wroc³awski Konrad. Od 14 maja 1441 r. kapitu³a mstowska mog³a
swobodnie decydowaæ o swoim losie  wybieraæ prepozyta, zarz¹dzaæ maj¹tkiem, przyjmowaæ nowicjuszy, okrelaæ kierunki swojej aktywnoci zewnêtrznej. Taki stan trwa³ do kasaty w 1819 r. Prelegent omówi³ stan personalny,
filie czyli trzy placówki z parafiami: w Olsztynie, ¯d¿arach oraz Rêdzinach,
zespó³ budynków, rzeczywistoæ wewn¹trzklasztorn¹ oraz aktywnoæ zewnêtrzn¹ konwentu. Mgr Edgar Sukiennik w referacie Kasata klasztoru
mstowskiego przedstawi³ fakty zwi¹zane ze smutn¹ rzeczywistoci¹ kasaty
w 1819 r. Najnowsze dzieje klasztoru zaprezentowa³ ks. mgr Wojciech Æwiêka³a w referacie pt. Refundacja klasztoru mstowskiego i jego póniejsze dzieje.
Po ponad stu latach do Mstowa zakonnicy powrócili w 1990 r., kiedy zmar³
ostatni proboszcz diecezjalny, ks. Stanis³aw Borecki. Pierwszym prze³o¿onym
zakonnym zosta³ ks. Kazimierz £atak. Podjêto wówczas szereg prac, g³ównie
restauracyjnych w kociele. 24 maja 2000 r. koció³ mstowski, a dok³adniej
trójnawowa bazylika, otrzyma³ tytu³ Sanktuarium Najwiêtszej Marii Panny
Mstowskiej Mi³osierdzia. Dzisiaj w klasztorze mstowskim jest szeciu zakonników, którzy prowadz¹ duszpasterstwo parafialne w Mstowie i kocio³ach
filialnych. W dziejach klasztoru mstowskiego odnotowujemy wielu wybitnych
zakonników. Postacie dwóch prepozytów, którzy dost¹pili godnoci biskupich,
przybli¿y³a dr Irena Makarczyk w referacie pt. Prepozyci mstowscy w roli
biskupów. Pierwszy z nich to Miko³aj Ignacy Wy¿ycki (16491705), zwi¹zany
z konwentem w Krakowie. Po studiach w Rzymie, gdzie uzyska³ doktorat,
bez wiedzy prze³o¿onych zakonnych zwi¹za³ siê z dworem króla Jana III
Sobieskiego. Wstawiennictwu Jana III zawdziêcza³ wszystkie beneficja. Oko³o 1683 r. zosta³ prepozytem mstowskim, w 1689 r. opatem w Czerwiñsku,
w 1691 r. sekretarzem wielkim koronnym, a w 1696 r. król nominowa³ go na
stanowisko biskupa ordynariusza diecezji che³mskiej. Prowizjê apostolsk¹
otrzyma³ dopiero w 1699 r. Za prepozytury Wy¿yckiego, w 1692 r., pobudowano
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najm³odsze, zachodnie skrzyd³o klasztoru. Ale te¿ za jego czasów, w 1702 r.
mia³ miejsce bardzo grony po¿ar, który strawi³ koció³ i zabudowania. Wy¿ycki nie podj¹³ ju¿ odbudowy, zmar³ w 1705 r. Drugim prepozytem w randze
biskupa by³ Ignacy Augustyn Saryusz Kozierowski (1708-1790). By³ duchownym wieckim. W wieku czterdziestu lat i piêtnastu lat kap³añstwa zosta³
wybrany przez zakonników mstowskich prepozytem. Przywdzia³ wówczas
habit zakonny. Posiada³ kilka beneficjów kocielnych, by³ kanonikiem dwu
kapitu³  kamienieckiej i gnienieñskiej, dzier¿y³ tytu³ sekretarza królewskiego, przez Stanis³awa Augusta Poniatowskiego zosta³ odznaczony orderem
w. Stanis³awa. W 1762 r., z woli prymasa W³adys³awa £ubieñskiego, otrzyma³ sakrê biskupi¹. Wype³nia³ obowi¹zki pontyfikalne w archidiecezji gnienieñskiej. Za jego prepozytury, w latach 17521755 prowadzone by³y prace
nad wystrojem nowo wybudowanego kocio³a mstowskiego. Dwadziecia lat
póniej, w maju 1776 r., ogieñ ponownie strawi³ koció³ i zabudowania. Kozierowski podj¹³ siê jego odbudowy.
Tematyce budowy, architektury oraz wystroju kocio³a mstowskiego zosta³y powiêcone dwa wyst¹pienia w czwartej sesji, której przewodniczy³
ks. prof. dr hab. W³adys³aw Wlalak. Referaty wyg³osili: dr Pawe³ Dettloff
 Koció³ mstowski, jego budowa i architektura oraz dr Anna Dettloff  Wystrój wnêtrza kocio³a mstowskiego. Koció³ mstowski by³ kilkakrotnie trawiony po¿arami, a w czasie I wojny zosta³ zbombardowany przez wojska rosyjskie. Pierwszy przedmówca omówi³ te katastrofy oraz wysi³ki zakonników
zwi¹zane z odbudow¹, konserwacj¹ oraz remontami. Ale mimo tych ró¿nych
kataklizmów zasadniczo koció³ przetrwa³ w pierwotnej postaci. Elementem
charakterystycznym architektury kocio³a s¹ okna umieszczone w dwóch
kondygnacjach. Taki uk³ad spotykamy m.in. w bazylice jasnogórskiej.
Dr Anna Dettloff omówi³a bogate wyposa¿enie, jakie koció³ otrzyma³ g³ównie w ci¹gu XVIII w. Wzorem dla Mstowa by³ koció³ jasnogórski. Jednym
z przyk³adów naladownictwa mo¿e byæ o³tarz g³ówny. Koció³ mstowski posiada ponadto piêæ o³tarzy bocznych. Rzebiarzem, którego prace s¹ w kociele mstowskim lub mog¹ wskazywaæ na jego autorstwo, by³ Ludwik Ladis³aw,
tworz¹cy w XVIII w. Wypowiedzi prelegentki uzupe³nia³y piêkne zdjêcia.
Referatem uzupe³niaj¹cym tematykê architektury by³o wyst¹pienie mgr Iwony M³odkowskiej-Przepiórkowskiej pt. Z najnowszych odkrywek archeologicznych w obrêbie zespo³u kocielno-klasztornego w Mstowie. Prowadzone w 2010 r.
na zewn¹trz prace zwi¹zane z izolacj¹ murów pozwoli³y na ods³oniêcie murów podziemnych i czêciowe rozpoznanie najstarszych za³o¿eñ, niestety nie
do koñca zbadanych.
Du¿y blok wyst¹pieñ by³ powiêcony materia³om archiwalnym dotycz¹cym dziejów miasta, klasztoru oraz parafii, zarówno w okresie redniowiecza,
czasów nowo¿ytnych, jak i najnowszych. Tê seriê wyst¹pieñ rozpocz¹³
ks. mgr Jaros³aw Rany referatem pt. Nieistniej¹cy koció³ w. Stanis³awa
w Mstowie w wietle staropolskich wizytacji biskupich. Koció³ zosta³ zbudowany po 1450 r., a pierwsze wzmianki o nim znajdujemy w wizytacji z 1598 r.
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biskupa Jerzego Radziwi³³a. Kolejne wzmianki zawiera³ protokó³ wizytacyjny
z 1602 r., bardziej szczegó³owy opis kocio³a znajduje siê w dokumentach
z 1609 r. Z nakazu biskupa Tomasza Oborskiego koció³ zosta³ konsekrowany
w 1620 r. Kolejne wizytacje przeprowadzili biskupi: Kazimierz £ubieñski,
Andrzej Stanis³aw Za³uski, Micha³ Jerzy Poniatowski. Protokó³ wizytacyjny
biskupa Poniatowskiego zawiera bardzo bogaty opis owego¿, dzisiaj ju¿ nieistniej¹cego kocio³a. By³ on czêsto zalewany przez rzekê Wartê, czasami
woda siêga³a mensy o³tarza. Kolejny prelegent, mgr Bart³omiej Dwiga³a,
w swoim referacie przedstawi³ Dokumenty do dziejów miasta, klasztoru
i parafii w Mstowie przechowywane w Archiwum G³ównym Akt Dawnych
w Warszawie. S¹ to dokumenty z okresu redniowiecza oraz czasów nowo¿ytnych, które prelegent prezentowa³ w formie zdjêæ oryginalnych dokumentów.
Mgr Izabela Chat w referacie pt. Kopiarz klasztoru mstowskiego przechowywany w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie przedstawi³a wartoæ tego rodzaju ród³a w sytuacji braku dokumentów oryginalnych. Omówi³a cechy zewnêtrzne kopiarza, a mianowicie jego wielkoæ, oprawê, papier, liczbê sk³adek
oraz zaprezentowa³a treci dokumentów w nim zawartych. Ich wystawcami
byli monarchowie, instytucje kocielne, nuncjusze apostolscy, arcybiskupi,
biskupi, klasztor mstowski, s¹ te¿ dokumenty s¹dowe oraz osób wieckich.
Tematyka róde³ archiwalnych kontynuowana by³a w sesji pi¹tej, której
przewodniczy³ dr Pawe³ Dettloff. Ks. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek
w referacie pt. Archiwalia do dziejów klasztoru mstowskiego przechowywane
w archiwum klasztoru ojców paulinów na Jasnej Górze swoj¹ uwagê skupi³
g³ównie na prezentacji jednego ród³a, mianowicie ksiêdze protoko³ów posiedzeñ kapitu³y konwentu mstowskiego z czasów nowo¿ytnych. Ks. prof. dr
hab. W³adys³aw Wlalak przedstawi³ Archiwalia do dziejów klasztoru i parafii w Mstowie przechowywane w Archiwum Archidiecezji Czêstochowskiej im.
Ks. Walentego Patykiewicza w Czêstochowie. Stanowi¹ je cztery zespo³y akt:
akta konsystorza generalnego piotrkowskiego z XIX w., akta oficjalskie Ignacego Kozierowskiego, ksiêgi metrykalne z lat 17191812 (to najwiêkszy zespó³) oraz ksiêga zapowiedzi ma³¿eñskich w Mstowie. Mgr El¿bieta JoñczykSurma i mgr Ewa Dubaj w swoich wyst¹pieniach zaprezentowa³y Archiwalia
do dziejów miasta, klasztoru i parafii w Mstowie przechowywane w Archiwum
Pañstwowym w Czêstochowie. W wiêkszoci dotycz¹ one XIX w., ale jest m.in.
Ksiêga chrztów z Mstowa obejmuj¹ca lata 16151677 oraz akta cechu szewców z lat 17671938. Ciekawym ród³em jest plan urbanistyczny Mstowa.
Ponadto w archiwum znajduj¹ siê akta gminne, akta s¹du gminnego, s¹du
pokojowego, akta dotycz¹ce owiaty, notariuszy czêstochowskich, starostwa
czêstochowskiego, s¹ te¿ testamenty, ponadto komplet gazety regionalnej
wydawanej od 1907 r. pt. Goniec Czêstochowski.
Sesja szósta zamyka³a konferencjê. Przewodniczy³ jej ks. prof. dr hab.
Waldemar Graczyk. Obejmowa³a ju¿ tylko dwa wyst¹pienia. Oba dotyczy³y
tematu szkolnictwa, które od pocz¹tku by³o jednym z g³ównych punktów
dzia³alnoci i pos³annictwa kanoników regularnych. Mgr £ukasz Kopera
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przedstawi³ Nauczanie w Mstowie w czasach staropolskich i pod zaborami.
Szko³a w Mstowie dzia³a³a doæ prê¿nie, o czym wiadczyæ mo¿e liczba oko³o
trzydziestu jej absolwentów studiuj¹cych nastêpnie w Akademii Krakowskiej. Mgr Danuta Piekarska, dyrektor zespo³u szkó³ w Mstowie, w referacie
pt. Z najnowszych dziejów owiaty w Mstowie przedstawi³a dzieje owiaty od
okresu miêdzywojennego do czasów wspó³czesnych. Mówi¹c o historii najnowszej zaprezentowa³a przede wszystkim osi¹gniêcia szko³y, udzia³ uczniów
w ró¿nych projektach, konkursach i otrzymane nagrody. Podkreli³a dobr¹
wspó³pracê z w³adzami gminy, w gestii której jest finansowanie szko³y.
Po wys³uchaniu wszystkich wyst¹pieñ odby³a siê dyskusja, podczas której
pojawi³y siê inicjatywy mieszkañców, zarówno naukowe, jak i spo³eczne. Proponowano napisanie monografii Mstowa, a tak¿e wytyczenie szlaku kanoników
regularnych, który sta³by siê kolejn¹ atrakcj¹ turystyczn¹ regionu. Podsumowania i zamkniêcia konferencji dokona³ ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk.
Podziêkowania prelegentom, uczestnikom konferencji, w³adzom samorz¹dowym, szkolnym oraz zakonnym z³o¿y³ ks. prof. dr hab. Kazimierz £atak.
Zwieñczeniem jubileuszu obchodów 800-lecia zjazdu biskupów w Mstowie by³a uroczysta msza w. pontyfikalna odprawiona w niedzielê 3 czerwca
2012 r. w kociele w Mstowie, pod przewodnictwem arcybiskupa czêstochowskiego seniora Stanis³awa Nowaka.

Renata Gieszczyñska

Instytut Pamiêci Narodowej
Delegatura w Olsztynie

WYSTAWA INSTYTUTU PAMIÊCI NARODOWEJ
WIÊZIENNE LATA PRYMASA STEFANA WYSZYÑSKIEGO
19531956
5 padziernika 2012 r. w Warmiñsko-Mazurskim Urzêdzie Wojewódzkim
w Olsztynie odby³o siê otwarcie wystawy Wiêzienne lata Prymasa Stefana
Wyszyñskiego 1953-1956. Organizatorami tej uroczystoci by³y Delegatura
Instytutu Pamiêci Narodowej  Komisja cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Olsztynie oraz Stowarzyszenie Historyczne im. Gen. Stefana
Roweckiego Grota w Olsztynie. W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele
w³adz, duchowni, kombatanci oraz nauczyciele i m³odzie¿ szkolna.
Jego Ekscelencja arcybiskup senior dr Edmund Piszcz omówi³ walkê
w³adz komunistycznych z Kocio³em katolickim, a w szczególnoci represje,
jakim poddawano kap³anów oraz zdecydowany protest prymasa Stefana Wyszyñskiego wobec tych dzia³añ. Nastêpnie zabra³ g³os ks. Krzysztof Ziaja,
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proboszcz parafii pw. NMP Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym, który
opowiedzia³ o kultywowaniu pamiêci prymasa Wyszyñskiego w ramach corocznie organizowanych Dni Pamiêci. Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM w Olsztynie,
przedstawi³ dzia³ania organów bezpieczeñstwa PRL wobec Stefana Wyszyñskiego, okolicznoci zatrzymania oraz przebieg uwiêzienia prymasa. Uzupe³nieniem wczeniejszych wyst¹pieñ by³o odczytanie przez Irenê Telesz-Burczyk, aktorkê Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie fragmentów Zapisków
wiêziennych Stefana Wyszyñskiego. Na zakoñczenie g³os zabra³a autorka
wystawy Renata Gieszczyñska, która przedstawi³a okolicznoci powstania
wystawy, jej koncepcjê oraz scharakteryzowa³a zamieszczone materia³y.
Wystawa Wiêzienne lata Prymasa Stefana Wyszyñskiego 19531956
zosta³a przygotowana w Delegaturze IPN w Olsztynie we wspó³pracy z Biurem Edukacji Publicznej oraz oddzia³owymi BEP we Wroc³awiu, Rzeszowie
i delegaturami w Bydgoszczy i Opolu. Pracownicy wymienionych struktur
instytutu poszukiwali dokumentów, fotografii z kolejnych miejsc uwiêzienia
prymasa, pocz¹wszy od zatrzymania w pa³acu przy ul. Miodowej w Warszawie,
poprzez Rywa³d, Stoczek Klasztorny, Prudnik i Komañczê. Niestety, dzia³ania
organów bezpieczeñstwa, które za wszelk¹ cenê stara³y siê ukryæ obecnoæ
zatrzymanego kap³ana w kolejnych miejscach uwiêzienia, spowodowa³y, ¿e
zachowa³a siê minimalna iloæ zdjêæ prymasa Wyszyñskiego z tego okresu.
Dziêki wspó³pracy z Instytutem Prymasowskim Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego w Warszawie, Zgromadzeniem Ksiê¿y Marianów w Stoczku Klasztornym, Prowincj¹ w. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych Sanktuarium pw. w.
Józefa w Prudniku na wystawie zaprezentowano ciekawe zdjêcia i dokumenty.
Wystawê rozpoczynaj¹ panele powiêcone okolicznociom zatrzymania
Stefana Wyszyñskiego. Na wystawie zaprezentowano fotokopiê oryginalnej
uchwa³y Prezydium Rz¹du PRL z 24 wrzenia 1953 r., na mocy której zakazano sprawowania prymasowi wykonywania funkcji kocielnych oraz zobowi¹zano organa bezpieczeñstwa do wywiezienia go z Warszawy i osadzenia
w klasztorze. Przebieg zatrzymania ogl¹daj¹cy mogli poznaæ z zamieszczonego na wystawie sprawozdania funkcjonariusza Urzêdu Bezpieczeñstwa. Starania w³adz komunistycznych, aby ukryæ fakt zatrzymania prymasa nie odnios³y skutku i w wielu krajach Europy Zachodniej protestowano przeciw
temu bezprawiu. Na wystawie zaprezentowano plakat, który by³ rozpowszechniany we Francji i Belgii.
Prymas Stefan Wyszyñski zosta³ przewieziony do klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Rywa³dzie Królewskim, w którym przebywa³ samotnie,
pozbawiony udzia³u we mszy w., otoczony i obserwowany przez liczn¹ grupê
funkcjonariuszy UB. Na wystawie zaprezentowano fotografie, pokazuj¹ce
obecny wygl¹d celi klasztornej oraz ukazane w du¿ym powiêkszeniu zachowane fragmenty narysowanej na cianie przez prymasa stacji Mêki Pañskiej.
Fotografiom towarzysz¹ fragmenty Zapisków wiêziennych, w których prymas
opisywa³ nie tylko swoje spostrze¿enia dotycz¹ce miejsca uwiêzienia, stra¿ni-
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ków i funkcjonariuszy, ale przede wszystkim swój stan ducha, troskê o kap³anów i wiernych, a tak¿e o swoj¹ rodzinê, a w szczególnoci ojca.
Po krótkim pobycie w klasztorze w Rywa³dzie Królewskim, 12 padziernika 1953 r. przewieziono prymasa do klasztoru w Stoczku Warmiñskim
(obecnie Klasztornym). Ten niew¹tpliwie najtrudniejszy pod wzglêdem warunków okres uwiêzienia, w znacznym stopniu przyczyni³ siê do pogorszenia
stanu zdrowia Stefana Wyszyñskiego. Na wystawie zaprezentowano fotografie klasztoru, pokojów zajmowanych przez prymasa oraz przedzielonego mu
kap³ana i siostry zakonnej. Zdjêcia ukazuj¹ nie tylko zniszczone, choæ pobie¿nie i niedbale odnowione czêci budynku klasztornego, ale równie¿ wszystko
to, co mia³o s³u¿yæ izolacji wiêniów od wiata zewnêtrznego: drzewa okrêcone drutem kolczastym, wysokie p³oty czy te¿ aparaturê pods³uchow¹ umieszczon¹ we framudze drzwi. Szczególnym dokumentem zaprezentowanym na
wystawie jest fotokopia rêkopisu Aktu osobistego oddania siê Stefana Wyszyñskiego Matce Najwiêtszej z 8 grudnia 1953 r. Wszystkim zdjêciom
i dokumentom towarzysz¹ fragmenty Zapisków wiêziennych, które dowodz¹
niezachwianej wiary, pokory, ogromnej samodyscypliny i przekonania o koniecznoci zachowania niez³omnej postawy.
6 padziernika 1954 r. prymas Stefan Wyszyñski zosta³ przewieziony do
klasztoru franciszkanów w Prudniku l¹skim. To kolejne miejsce uwiêzienia znajdowa³o siê równie¿ na uboczu i podobnie jak w poprzednich miejscach uwiêzienia podlega³ on sta³emu nadzorowi i inwigilacji. Jednak¿e
pomimo trudnych warunków, stale pracowa³ nad wa¿nymi tekstami dla Kocio³a katolickiego w Polsce. Na wystawie zaprezentowano zdjêcia klasztoru,
pokoju prymasa a tak¿e jego listy do ojca z okresu uwiêzienia w Prudniku
l¹skim.
Ostatnim miejscem uwiêzienia prymasa Stefana Wyszyñskiego by³ klasztor Zgromadzenia Sióstr Najwiêtszej Rodziny z Nazaretu w Komañczy, do
którego przywieziono go 29 padziernika 1955 r. Jednak¿e warunki w tym
klasztorze by³y zdecydowanie inne ni¿ poprzednio. Przede wszystkim nie by³
pilnowany bezporednio przez funkcjonariuszy i stra¿ników i pomimo licznych trudnoci czasem odwiedza³a go rodzina oraz niektórzy przyjaciele,
a  co wa¿ne  mia³ dostêp do prasy. Ta czêæ wystawy powiêcona pobytowi
prymasa Wyszyñskiego w Komañczy jest obficie ilustrowana fotografiami.
Zawiera tak¿e luby Jasnogórskie Narodu, które zosta³y odczytane na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r., jednak¿e ich autor by³ nadal pozbawiony
wolnoci a¿ do 28 padziernika 1956 r.
Wystawê koñcz¹ panele, dokumentuj¹ce powrót prymasa Stefana Wyszyñskiego do Warszawy oraz jego dziêkczynn¹ wizytê na Jasnej Górze.
Integraln¹ czêci¹ wystawy jest te¿ cianka z zaznaczonymi na mapie
Polski wszystkimi miejscami uwiêzienia prymasa wraz z dok³adnymi wskazówkami, umo¿liwiaj¹cymi dotarcie do nich. Miejsca te warte s¹ bowiem
odwiedzenia nie tylko ze wzglêdu na pielêgnowanie pamiêci o prymasie Stefanie Wyszyñskim, lecz s¹ te¿ wa¿nymi sanktuariami maryjnymi.
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W pierwotnych zamierzeniach wraz z wystaw¹ mia³a byæ prezentowana
publikacja ks. prof. Piotra Niteckiego, powiêcona wiêziennym losom prymasa Wyszyñskiego, jednak¿e autor gotowej ju¿ i zrecenzowanej pracy zgin¹³
tragicznie 15 grudnia 2011 r.

Witold Gieszczyñski

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

PROMOCJA KSI¥¯KI JANA SOBCZAKA
ZMIERZCH ERY GORBACZOWA I TRIUMF JELCYNA.
MÓJ ZNIKAJ¥CY WIAT. DZIENNIK MOSKIEWSKI
Z LAT 19901992
We wtorek 13 listopada 2012 r. w Sali Kopernikañskiej olsztyñskiego
zamku odby³a siê promocja ksi¹¿ki Jana Sobczaka pt. Zmierzch ery Gorbaczowa
i triumf Jelcyna. Mój znikaj¹cy wiat. Dziennik moskiewski z lat 19901992,
wydanej w 2012 r. przez Oficynê Wydawnicz¹ ASPRA-JR. Ksi¹¿ka liczy 845
stron oraz zaopatrzona jest we wk³adkê z ilustracjami. Jako recenzenci
Dziennika w spotkaniu wziêli udzia³: prof. dr hab. Artur Kijas (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz dr hab. Witold Gieszczyñski (Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie), którzy w swoich wyst¹pieniach
skoncentrowali siê g³ównie na omówieniu wa¿niejszych fragmentów Dziennika. Ponadto wród goci znaleli siê m. in. dziekan Wydzia³u Humanistycznego dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych UWM ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko oraz grono
mi³oników historii Rosji, których powita³ dyrektor Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie Janusz Cygañski.
Prof. dr hab. Jan Sobczak jest historykiem, autorem oko³o 600 publikacji naukowych i popularnonaukowych, a tak¿e publikacji prasowych popularyzuj¹cych dzieje Rosji1. W okresie PRL przez wiele lat by³ pracownikiem
Wy¿szej Szko³y Nauk Spo³ecznych przy KC PZPR, gdzie m.in. pe³ni³ funkcjê
1 Zob. Wykaz publikacji naukowych i naukowo-popularnych Jana Sobczaka za lata 19602002,
oprac. K.J. Fortuna, [w:] Dawna a nowa Rosja (z dowiadczeñ transformacji ustrojowej). Studia
ofiarowane Profesorowi Janowi Sobczakowi w siedemdziesi¹t¹ rocznicê urodzin, praca zbiorowa
pod red. R. Jurkowskiego i N. Kasparka, Warszawa 2002, s. 2650; Bibliografia publikacji
Autora za lata 20022007, [w:] J. Sobczak, Rosyjskie cieki Klio. Wybór szkiców i esejów
historycznych oraz fragmentów Dziennika Autora wydany z okazji Jego 55. rocznicy urodzin,
Pu³tuskWarszawa 2007, s. 391395.
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dyrektora Instytutu Ruchu Robotniczego. Zreszt¹ jego zainteresowania
badawcze w tym okresie koncentrowa³y siê w³anie na problematyce polskiego i rosyjskiego ruchu robotniczego. W latach 19891992, w ramach
umowy pomiêdzy Polsk¹ Akademi¹ Nauk a Akademi¹ Nauk ZSRR pracowa³ jako profesor kontraktowy w Instytuce S³owianoznawstwa i Ba³kanistyki w Moskwie, gdzie m.in. zbiera³ materia³y do monografii o carze Miko³aju II.
Wkrótce po powrocie z Moskwy Jan Sobczak trafi³ do Olsztyna i rozpocz¹³ pracê najpierw w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej, a nastêpnie Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim, gdzie w latach 20012002 m.in. by³ dyrektorem
Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych. To w³anie w tym okresie
sta³ siê jednym z wybitniejszych znawców tematyki zwi¹zanej w ostatnim
imperatorem Rosji Miko³ajem II (tu procentowa³y godziny pracowicie spêdzone w moskiewskich archiwach i bibliotekach). Wyda³ na ten temat kilka
dobrze ocenianych ksi¹¿ek, których by³ zarówno autorem2, jak i redaktorem3. Aktualnie jest zwi¹zany z Akademi¹ Humanistyczn¹ im. Aleksandra
Gieysztora w Pu³tusku. Jego zainteresowania badawcze to najnowsza historia powszechna i Polski, ze szczególnym uwzglêdnieniem dziejów Cesarstwa
Rosyjskiego z prze³omu XIX i XX w.
Swój Dziennik prof. Sobczak prowadzi od 1955 r., a wiêc ju¿ od 57 lat!
Tak¿e podczas pobytu w Rosji w latach 19891992 dzieñ po dniu zapisywa³
swoje spostrze¿enia, uwagi i przemylenia. Po latach lektura Dziennika to
doskona³y przyk³ad obserwacji przemian spo³eczno-politycznych w Rosji widzianej niejako z drugiej strony i choæby z tego powodu powinien staæ siê
lektur¹ obowi¹zkow¹ dla historyków, politologów czy socjologów prowadz¹cych badania na temat przyczyn i okolicznoci upadku imperium sowieckiego. Nale¿y przypomnieæ, ¿e Dziennik moskiewski 19901992 to nie pierwszy
przypadek wydania drukiem fragmentów Dziennika Jana Sobczaka4. I choæ
nie zawsze mo¿na siê zgodziæ z ocenami prezentowanymi przez Autora, to
jednak zawsze jest to lektura frapuj¹ca.
2 Zob. J. Sobczak, Cesarz Miko³aj II. M³odoæ i pierwsze lata panowania 18681900,
cz. III, Olsztyn 1998; idem, O Rosji nieco inaczej (Szkice i eseje z dziejów politycznych Rosji
XVIIIXX w.), Olsztyn 2001; idem, Cesarz Miko³aj II. Libera³ z usposobienia, autokrata na
tronie, Toruñ 2003; idem, Rosyjskie cie¿ki Klio. Wybór szkiców i esejów historycznych, Pu³tusk
Warszawa 2007; idem, Miko³aj II  ostatni car Rosji. Studium postaci i ewolucji w³adzy,
Pu³tusk-Warszawa 2009; idem, Nicholas II  the last Emperor of all the Russians. The study of
Personage and the Evolution of Power, Olsztyn 2010, ss. 329; idem, Niko³aj II  poslednij car
Rossii, Olsztyn 2011, ss. 226.
3 Zob. Rosja XIX i XX wieku. Studia i szkice, red. J. Sobczak, Olsztyn 1998; Europa
a Rosja. Opinie, konflikty, wspó³praca. Studia, pod red. Z. Anculewicza i J. Sobczaka, Olsztyn
2003; Europa a Rosja. Przesz³oæ, teraniejszoæ, przysz³oæ, praca zbior. pod red. nauk.
J. Gancewskiego i J. Sobczaka, Elbl¹g 2005.
4 Zob. J. Sobczak, Z dziennika polskiego aspiranta MGU (19551957), [w:] Absolwenci...,
oprac., wybór i red. E. Kostrzewa, cz. 1, Warszawa 1985, s. 97117; idem, Warszawski epizod
w ¿yciu profesora Antoniego Czubiñskiego. Z kart dziennika 19711974, Poznañ 2005,
ss. 289; idem, Profesor Albert Bartoszewicz i moje pierwsze kroki w olsztyñskiej WSP, padziernik
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Jednak wracaj¹c do Dziennika moskiewskiego mo¿e zastanawiaæ podtytu³, a mianowicie Mój znikaj¹cy wiat... W uwagach wstêpnych Autor pisze
na ten temat nastêpuj¹co: Oto na moich oczach rozpada³ siê i ostatecznie leg³
w gruzach ca³y mój dotychczasowy wiat kontaktów i instytucji, z którymi
dotychczas wspó³pracowa³em. Jednak wydaje siê, ¿e chodzi tu równie¿
o upadek systemu politycznego, który teraz wali³ siê w gruzy. Dodatkowo
procesowi temu towarzyszy³ swoisty uwi¹d ideologii, która stanowi³a tzw.
nadbudowê owego systemu.
Czytaj¹c Dziennik moskiewski mo¿na zauwa¿yæ co najmniej trzy g³ówne
w¹tki: 1) czysto osobisty, dotycz¹cy losów i perspektyw w nowych uwarunkowaniach ustrojowych; 2) powiêcony poszukiwaniom materia³ów do ksi¹¿ki
o Miko³aju II, czyli pewnego rodzaju studium historiograficzne o czytanych
ksi¹¿kach, znalezionych materia³ach; 3) o Moskwie tamtych dni, panuj¹cej
wówczas atmosferze, a przy tym i o poznanych wówczas ludziach. S¹dzê, i¿
prof. Sobczak wydaj¹c Dzienniki moskiewskie wykaza³ siê spor¹ odwag¹.
Mam tu na myli przede wszystkim autentyczn¹ szczeroæ jego zapisków,
niekiedy bardzo osobistych. Jednak mimo wszystko nie zmieni³ niczego, choæ
jak sam przyznaje w uwagach wstêpnych  po z gór¹ dwudziestu latach
wiele jego ówczesnych s¹dów i ocen uleg³o zmianie. Tote¿ Dziennik moskiewski Jana Sobczaka to lektura niezwykle interesuj¹ca, momentami wrêcz fascynuj¹ca i dlatego ze wszech miar godna polecenia.
Najbli¿sze plany prof. Sobczaka to opracowywanie ca³ociowych, opartych tak¿e na owym corocznym Dzienniku czyli wspomnieñ pisanych ex post.
Chcia³by je powiêciæ m.in. opisowi spotkañ i rozmów z politykami, a spotka³
w swym ¿yciu i ma osobisty ogl¹d wielu ludzi z pierwszych stron gazet.
Chcia³by te¿ w owych przysz³ych wspomnieniach powiêciæ wiêksz¹ uwagê
swoim zmar³ym Rodzicom, krewnym, swej m³odoci i jej idea³om, pamiêci
o du¿ej gromadzie zmar³ych i jeszcze ¿yj¹cych przyjació³, którym oprócz
lakonicznych wzmianek w notatkach z poszczególnych lat nale¿y siê jaka
pe³niejsza ocena, a przede wszystkim  jak sam podkrela  wyraz satysfakcji, ¿e dane mu by³o ich spotkaæ, a którzy walorami swej osobowoci wzbogacili jego ¿ycie.

grudzieñ 1993 rok (z kart dziennika), [w:] W krêgu problemów jêzykoznawstwa i literaturoznawstwa. Studia i wspomnienia powiêcone pamiêci Prof. Alberta Bartoszewicza w pi¹t¹ rocznicê Jego mierci, red. nauk. N. Kasparek, A. Koseski, W. Pi³at, J. Sobczak, Warszawa 2006,
s. 193; idem, Z dni rewolucji kadrowej w Instytucie Historii WSP (fragmenty z Dziennika,
lipiecgrudzieñ 1996 r., [w:] Nad Ba³tykiem, Prego³¹ i £yn¹. Ksiêga pami¹tkowa powiêcona
Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasiñskiego, red. Z. Rondomañska,
Olsztyn 2006, s. 528546; idem, Padziernik 1956 r. i wydarzenia wêgierskie w dzienniku polskiego aspiranta Uniwersytetu Moskiewskiego im. Michai³a W. £omonosowa (padziernikgrudzieñ 1956 r.), [w:] Padziernik 1956 roku  pocz¹tek erozji systemu, praca zbior. pod red.
M. Jab³onowskiego i S. Stêpki, Pu³tusk 2007.
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Irena Makarczyk

Instytut Historii i Stosunków Miêdzynarodowych
Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

PROMOCJE WYDZIA£U HUMANISTYCZNEGO UWM
(20102012)
NADANIE TYTU£U DOKTORA HONORIS CAUSA
PROFESOR UDO ARNOLD
Na podstawie wniosku dziekana Wydzia³u Humanistycznego i wyników
g³osowania Rada Wydzia³u Humanistycznego wyst¹pi³a do Senatu Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie o wszczêcie postêpowania w sprawie nadania tytu³u doktora honoris causa Profesorowi Udo Arnoldowi
(uchwa³a nr 4 Rady Wydzia³u z dnia 20 wrzenia 2011 r.). Senat Uczelni na
podstawie uchwa³y nr 748 z dnia 23 wrzenia 2011 r. wszcz¹³ postêpowanie,
funkcjê promotora powierzaj¹c ks. prof. dr. hab. Andrzejowi Kopiczko, natomiast ocenê zasadnoci wniosku o nadanie tytu³u powierzy³ recenzentom
w osobach: prof. dr hab. Andrzej Radzymiñski UMK w Toruniu, prof. dr hab.
Tomasz Jasiñski UAM w Poznaniu, prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski PAU
w Krakowie. Na podstawie wniosku promotora oraz opinii recenzentów Senat uczelni nada³ tytu³ doktora honoris causa Profesorowi Udo Arnoldowi za:
1) wybitne osi¹gniêcia naukowe w zakresie mediewistyki europejskiej i wypracowanie nowoczesnych metod badañ historii zakonu krzy¿ackiego oraz
edycje róde³ o ponadczasowej wartoci; 2) za zainicjowanie i wspieranie
forum wymiany myli naukowców ponad granicami pañstw i narodów,
a szczególnie za pomoc i w³¹czenie w ogólnoeuropejski dialog polskich uczonych i instytucji badawczych; 3) za trwa³y wk³ad w d¹¿enie do prawdy
i pojednanie polsko-niemieckie.
Udo Arnold urodzi³ siê w 1940 r. w Litomierzycach w pó³nocnych Czechach. Studiowa³ na uniwersytecie w Bonn historiê, historiê sztuki, germanistykê, muzykologiê oraz pedagogikê. W 1967 r. uzyska³ stopieñ doktora
w zakresie historii nowo¿ytnej, dziejów Europy Wschodniej i muzykologii,
osiem lat póniej zosta³ doktorem habilitowanym, a w 1978 r. uzyska³ tytu³
profesora. Zajêcia dydaktyczne prowadzi³ na kilku uczelniach, ostatnio na
uniwersytecie w Bonn. Wypromowa³ wielu doktorów. Obok zajêæ dydaktycznych doæ wczenie podj¹³ badania naukowe. Do zajêcia siê dziejami zakonu
krzy¿ackiego zachêci³ m³odego naukowca profesor Walter Hubatsch, wybitny
badacz Prus Ksi¹¿êcych. Z ogromnym sukcesem badania naukowe prowadzi
ju¿ od ponad czterdziestu lat. W 1968 r. zosta³ kierownikiem Centralnego Archiwum Zakonu Krzy¿ackiego w Wiedniu. Od po³owy lat 70. XX w. zwi¹za³ siê
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ze rodowiskiem olsztyñskim, gdzie wielokrotnie korzysta³ ze zbiorów Archiwum Pañstwowego oraz Archiwum Archidiecezji Warmiñskiej. Dorobek naukowy Udo Arnolda, zarówno w zakresie edycji ród³owych jak i opracowañ
jest bardzo bogaty. Profesor jest zaliczany do grona najwybitniejszych znawców mediewistyki europejskiej.
TYTU£Y PROFESORSKIE
Dr hab. BOHDAN £UKASZEWICZ
Postanowieniem z dnia 23 lutego 2011 r. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronis³aw Komorowski nada³ Panu dr. hab. Bohdanowi £ukaszewiczowi tytu³ naukowy profesora nauk humanistycznych.
Dr hab. GRZEGORZ BIA£UÑSKI
Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej Bronis³aw Komorowski nada³ Panu dr. hab. Grzegorzowi Bia³uñskiemu tytu³ naukowy profesora nauk humanistycznych.
KOLOKWIA HABILITACYJNE
Dr WIES£AW £ACH, Polska pó³nocna w sysJemie obronnym krajK
w laJach 19181926, Olsztyn 2010.
Praca jest pierwszym ca³ociowym opracowaniem prezentuj¹cym aktualny stan wiedzy historyczno-wojskowej na temat miejsca, roli oraz znaczenia
tego obszaru w systemie obronnym II Rzeczypospolitej w latach 19181926.
W podziale wojskowym kraju obszar ten administracyjnie podlega³ Dowództwu Okrêgu Korpusu (DOK) VIII Toruñ, I Warszawa oraz DOK III. Cezurê
czasow¹ monografii okrelono na podstawie uwarunkowañ wynikaj¹cych
z zagro¿eñ politycznych i militarnych, z którymi nale¿a³o realnie liczyæ siê
w analizowanym okresie.
Kolokwium odby³o siê 7 padziernika 2010 r. na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. dr hab. Krzysztof Komorowski, Gdañska Wy¿sza Szko³a Humanistyczna
Prof. dr hab. Wojciech Wrzesiñski, em. prof. Uniwersytetu Wroc³awskiego
Prof. dr hab. Lech Wyszczelski, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Siedlce
Dr hab. Adam Dobroñski, Uniwersytet w Bia³ymstoku
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Miejsce i rola fortyfikacji w Prusach
Wschodnich.
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Rada Wydzia³u przyjê³a kolokwium habilitacyjne oraz wyk³ad i podjê³a
uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr KAZIMIERZ GR¥¯AWSKI, Ziemia lKbawska na pograniczK s³owiañsko-prKskim w VIIIXIII w. SJKdiKm nad rozwojem osadnicJwa,
Olsztyn 2010.
Praca jest plonem wieloletnich prac badawczych i studiów Autora powiêconych przemianom kulturowym i osadniczym strefy pogranicza s³owiañsko-pruskiego na obszarze dorzecza rodkowej i górnej Drwêcy. Autor
stara³ siê przedstawiæ przemiany zasiedlenia tego terenu z uwzglêdnieniem
uwarunkowañ rodowiska naturalnego i w tym kontekcie okreliæ strefy ekumeny oraz obszary tworz¹ce antropolimesy i pustki osadnicze. Praca sk³ada
siê z czterech czêci. W pierwszej Autor omówi³ rodowisko fizyczno-geograficzne jako pod³o¿e rozwoju osadnictwa, w drugiej przedstawi³ analizê róde³
archeologicznych, w trzeciej odniós³ siê do wymowy róde³ historycznych
w kontekcie omawianej problematyki. Czêæ czwarta uzupe³nia ca³oæ, stanowi¹ j¹ katalogi grodzisk przebadanych archeologicznie oraz nazw miejscowych
z obszaru historycznej ziemi lubawskiej. Pracê wzbogacaj¹ liczne ryciny.
Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 19 padziernika 2010 r. na
Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. dr hab. Micha³ Parczewski, UJ w Krakowie
Prof. dr hab. Andrzej Wyrwa, UAM Poznañ
Prof. dr hab. Jerzy Okulicz-Kozaryn, em. prof. UW
Prof. dr hab. Józef liwiñski, UWM w Olsztynie
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Rola arystokracji polskiej w XIX i XX
wieku na przyk³adzie rodziny Tarnowskich z Dzikowa.
Rada Wydzia³u Humanistycznego przyjê³a kolokwium habilitacyjne oraz
wyk³ad i przyjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr JERZY GARBIÑSKI, Bia³orKski drKk religijny na Zachodzie: prasa i drKki graficzne (19452005), Nowy JorkWarszawa 2009.
W rozprawie Autor podda³ analizie proces wydawniczy diaspory bia³oruskiej w zakresie prasy emigracyjnej oraz wydawnictw graficznych. Jej przedmiot stanowi³y druki religijne (periodyki i wydania graficzne) stanowi¹ce
wa¿ny element ¿ycia politycznego, kulturalnego i duchowego diaspory. Problematyka podejmowana w publikacjach prasowych i wydawnictwach graficznych ukazywa³a atmosferê i warunki, w jakich bia³oruscy wychodcy rozwijali i kultywowali idee narodowe, patriotyzm oraz religijne i kulturalne
tradycje swojego narodu. Bia³oruskie wydawnictwa prasowe i druki graficzne
sta³y siê nie tylko wa¿nym elementem konsolidacji, ale równie¿ wiadectwem
¿ywotnoci idei narodowych i religijnych Bia³orusinów tak¿e na emigracji.
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Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 14 czerwca 2011 r. na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. zw. dr hab. El¿bieta Smu³kowa, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz, Uniwersytet w Bia³ymstoku
Dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieres³awcew, prof. UWM w Olsztynie
Dr hab. Miko³aj Iwanow, Uniwersytet Opolski
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Polityka Watykanu i stosunek w³adz sowieckich do kwestii tworzenia bia³oruskiego Kocio³a katolickiego na Bia³orusi w latach 20.40. XX wieku.
Rada Wydzia³u Humanistycznego przyjê³a kolokwium habilitacyjne
i podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr MAREK RADOCH, Walki ZakonK Krzy¿ackiego o ¯mKd od po³owy XIII wiekK do 1411 rokK, Olsztyn 2011.
W powy¿szej pracy Autor podda³ wnikliwej analizie walki zakonu krzy¿ackiego o ¯mud w okresie od po³owy XIII w. do 1411 r. celem wyjanienia
przyczyn niepowodzenia krzy¿ackiego projektu opanowania ¯mudzi w tym
okresie. Praca sk³ada siê z trzech rozdzia³ów. W pierwszym Autor przedstawi³
próby opanowania ¯mudzi przez zakon krzy¿acki do 1398 r., w drugim skupi³
siê na ukazaniu losów ¯mudzi w okresie miêdzy traktatem saliñskim a kampani¹ Witolda przeciwko Moskwie z 1408 r., w trzecim ukaza³ dzieje ¯mudzi
w czasie wielkiej wojny zakonu krzy¿ackiego z Polsk¹ i Litw¹ (14091411).
Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 7 lutego 2012 r. na Wydziale
Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. dr hab. Andrzej Radzymiñski, UMK w Toruniu
Prof. dr hab. Jan Szymczak, Uniwersytet £ódzki
Dr hab. Jaros³aw Nikodem, UAM w Poznaniu
Prof. dr hab. Józef liwiñski, UWM w Olsztynie
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Jakie ryby jadali wielcy mistrzowie Konrad i Ulryk Jungingen, a jakimi obdarowywali innych (w wietle ksiêgi podskarbiego malborskiego).
Rada Wydzia³u Humanistycznego przyjê³a kolokwium habilitacyjne i wyk³ad oraz podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr MACIEJ WAC£AW KLEDZIK, RzeczpospoliJa podzielona. (SJKdiKm
organizacji i bezsilnoci w³adz cywilnych w PowsJaniK Warszawskim), Olsztyn 2011.
W powy¿szej pracy Autor przedstawi³ zachowanie i dzia³alnoæ w³adz
cywilnych Polskiego Pañstwa Podziemnego, reprezentowanych przez Krajow¹ Radê Ministrów i Radê Jednoci Narodowej przed wybuchem i w czasie
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Powstania Warszawskiego. Ukaza³ zorganizowane zaplecze oddzia³ów powstañczych w walcz¹cych dzielnicach i zaanga¿owanie ludnoci cywilnej,
dziêki czemu w czasie powstania dzia³a³a administracja, sto³ówki dla ¿o³nierzy, s¹downictwo, prokuratura, poczta, ukazywa³o siê ponad 130 tytu³ów
prasowych, Polskie Radio nadawa³o audycje. Analizie Autor podda³ politykê
Stalina zmierzaj¹c¹ do unicestwienia w³adz cywilnych Polskiego Pañstwa
Podziemnego i zast¹pienia ich rz¹dem kierowanym przez komunistów.
Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 3 kwietnia 2012 r. na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. dr hab. Marek Ney-Krwawicz, Instytut Historii PAN
w Warszawie
Prof. dr hab. Krzysztof Komorowski, Gdañska Wy¿sza Szko³a Humanistyczna
Prof. dr hab. Rafa³ Habielski, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Dariusz Radziwi³³owicz, prof. UWM w Olsztynie
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Prasa gadzinowa w jêzyku polskim
w Generalnej Guberni i jej polscy redaktorzy na przyk³adzie miesiêcznika
Fala w latach 1940-43.
Rada Wydzia³u Humanistycznego przyjê³a kolokwium habilitacyjne i wyk³ad oraz podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr WITOLD GIESZCZYÑSKI, Od narodzin Solidarnoci do Trzeciej
RzeczypospoliJej. Przemiany spo³eczno-poliJyczne w wojewódzJwie
olszJyñskim (19801989), Olsztyn, 2011.
Celem podjêtej pracy, jak pisze Autor we Wstêpie, by³a analiza przemian
spo³eczno-politycznych w województwie olsztyñskim w latach 19801989 na
tle wydarzeñ zachodz¹cych w kraju, wskazanie na czynniki determinuj¹ce
okrelone zachowania spo³eczne wynikaj¹ce z istniej¹cych uwarunkowañ
ludnociowych, wyznaniowych i narodowociowych Warmii i Mazur. Autor
postawi³ wiele pytañ, m.in., jaka by³a przyczyna zachodz¹cych przemian, kto
nadawa³ ton tym przemianom, czy by³a akceptacja spo³eczna i jakie by³y
rzeczywiste nastêpstwa tych wydarzeñ. Odpowiedzi na te i wiele innych
pytañ czytelnik znajdzie w obszernej rozprawie, któr¹ Autor podzieli³ na trzy
rozdzia³y. W pierwszym pt. Szesnacie miesiêcy Solidarnoci (19801981)
omówi³ zagadnienia zwi¹zane z sytuacj¹ spo³eczno-polityczn¹ w okresie poprzedzaj¹cym strajkowe lato 1980 r., ze szczególnym uwzglêdnieniem województwa olsztyñskiego. W rozdziale drugim Stan wojenny (19811983) Autor
przedstawi³ formy oporu spo³ecznego oraz skalê represji i przeladowañ ze
strony w³adz. Rozdzia³ trzeci Stan powojenny i koniec systemu (19831989)
obejmuje okres od zniesienia stanu wojennego do pocz¹tków transformacji
ustrojowej. W rozdziale tym Autor zawar³ analizê przyczyn kryzysu, a nastêpnie krachu realnego socjalizmu.
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Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 19 czerwca 2012 r. na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. dr hab. Jerzy Eisler, Instytut Pamiêci Narodowej
w Warszawie
Prof. dr hab. Wojciech Polak, UMK w Toruniu
Prof. dr hab. Tadeusz Wolsza, Instytut Historii PAN w Warszawie
Dr hab. Dariusz Radziwi³³owicz, prof. UWM w Olsztynie
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Józef Glemp jako biskup warmiñski.
Rada Wydzia³u Humanistycznego przyjê³a kolokwium habilitacyjne oraz
wyk³ad i podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie historia.
Dr JAN GANCEWSKI, Folwarki pañsJwa krzy¿ackiego w PrKsach
w laJach 14661525.
We Wstêpie pracy Autor pisze, ¿e Folwarki na terenie Prus Krzy¿ackich
w porównaniu z orodkami gospodarczymi terenów s¹siednich, a szczególnie
nadgranicznych Prus w latach 14661525, stanowi³y bardzo istotny element
funkcjonowania gospodarki, przy tym nie tylko krzy¿ackiej, lecz coraz czêciej równie¿ prywatnej, rozwijaj¹cej siê szczególnie po zakoñczeniu wojny
trzynastoletniej. W pracy Autor przedstawi³ folwarki krzy¿ackie (przyzamkowe i domenalne) oraz te, które zakon nadawa³ posiadaczom prywatnym,
staraj¹c siê odpowiedzieæ na pytania zwi¹zane m.in. z liczebnoci¹, struktur¹, funkcjonowaniem oraz przekszta³ceniami natury w³asnociowej oraz próbami reform finansowo-gospodarczych.
Kolokwium habilitacyjne odby³o siê w dniu 26 czerwca 2012 r. na Wydziale Humanistycznym UWM w Olsztynie.
Recenzenci: Prof. dr hab. Marian Dygo, Akad. Humanistyczna im.
A. Gieysztora w Pu³tusku
Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, UMK w Toruniu
Prof. dr hab. Andrzej Wa³kówski, Uniwersytet £ódzki
Prof. dr hab. Grzegorz Bia³uñski, UWM w Olsztynie
Temat wyk³adu habilitacyjnego: Przemiany w pañstwie zakonu krzy¿ackiego w Prusach na prze³omie XV i XVI wieku. Przypadek czy konsekwencja
dziejowa?
Rada Wydzia³u Humanistycznego przyjê³a kolokwium habilitacyjne oraz
wyk³ad i podjê³a uchwa³ê o nadaniu stopnia naukowego w dziedzinie nauk
humanistycznych w dyscyplinie historia.
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OBRONY DOKTORSKIE W DYSCYPLINIE HISTORIA
Mgr AGNIESZKA MARIA MICHNO, Dzieje gospodarskie PKszczy Mareckiej w Wielkim KsiêsJwie LiJewskim w XVXVI wiekK.
Promotor: Prof. dr hab. Józef liwiñski, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Dr hab. Józef Maroszek, Uniwersytet w Bia³ymstoku
Prof. dr hab. Andrzej Wa³kówski, Uniwersytet £ódzki
Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki M. Michno odby³a siê w dniu
12 padziernika 2010 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr MARCIN HENRYK MIELNIK, Policja czasów KsiêsJwa Warszawskiego. Organizacja, kompeJencje, dzia³alnoæ.
Promotor: Dr hab. Zygmunt Kazimierski, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Prof. dr hab. Czes³aw Grzelak, Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy Kielce
Dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Marcina H. Mielnika odby³a siê w dniu
12 padziernika 2010 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr IZABELA LED, Bp Józef Drzazga  rz¹dca diecezji warmiñskiej w laJach 19651978.
Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Kopiczko, prof. zw. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Dr hab. Igor Ha³agida, Uniwersytet Gdañski
Dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr Izabeli led odby³a siê w dniu 21 grudnia
2010 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM w Olsztynie
do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr BARBARA KALINOWSKA, Zakon Bernardynów w OsJro³êce
w laJach 16641864.
Promotor: Dr hab. Grzegorz Bia³uñski, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Dr hab. Henryk Gapski, KUL Lublin
Dr hab. Janusz Go³ota, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr Barbary Kalinowskiej odby³a siê w dniu
7 stycznia 2011 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr MA£GORZATA LUBECKA, SJosKnki pañsJwoKoció³ w dekanacie osJro³êckim w laJach 19441966.
Promotor: Dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Dr hab. Tadeusz Zych, Uniwersytet Rzeszów
Dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. UWM w Olsztynie
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Obrona pracy doktorskiej mgr Ma³gorzaty Lubeckiej odby³a siê w dniu
7 lutego 2011 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr ZBIGNIEW MIELCZARSKI, Milicja ObywaJelska na PomorzK Zachodnim w laJach 19451954.
Promotor: Dr hab. Marek ¯ukowski, Ba³tycka Wy¿sza Szko³a Humanistyczna w Koszalinie
Recenzenci: Prof. dr hab. Marian Kallas, UKSW w Warszawie
Dr hab. Piotr Majer, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Zbigniewa Mielczarskiego odby³a siê
w dniu 10 maja 2011 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr MONIKA PIOTROWSKA, HarcersJwo polskie na obczynie w laJach 19121946.
Promotor: Dr hab. Piotr Majer, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Dr hab. Wies³aw H³adkiewicz, Uniwersytet Zielona Góra
Dr hab. Andrzej Szmyt, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr Moniki Piotrowskiej odby³a siê w dniu
24 maja 2011 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr CEZARY TRYK, SokolnicJwo w PrKsach Krzy¿ackich i Ksi¹¿êcych od XIV do XVII wiekK.
Promotor: Dr hab. Grzegorz Bia³uñski, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Prof. dr hab. Janusz Ma³³ek, UMK w Toruniu
Dr hab. Kazimierz Gr¹¿awski, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Cezarego Tryka odby³a siê w dniu
8 listopada 2011 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr JACEK BIA£KOWSKI, Ród BibersJeinów w XIII-XV wiekK.
Promotor: Dr hab. Andrzej Wa³kówski, Uniwersytet £ódzki
Recenzenci: Prof. dr hab. Kazimierz Bobowski, Uniwersytet Zielona Góra
Prof. dr hab. Stanis³aw Achremczyk, prof. zw. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Jacka Bia³kowskiego odby³a siê w dniu
6 grudnia 2011 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.

484

Kronika naukowa

Mgr SEBASTIAN MIERZYÑSKI, Dzieje regionK Warmii i MazKr
w prasie lokalnej w laJach 19701989.
Promotor: Dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Prof. dr hab. Maciej Mróz, Uniwersytet Wroc³awski
Dr hab. Krzysztof Narojczyk, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Sebastiana Mierzyñskiego odby³a siê
w dniu 7 grudnia 2011 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr MICHA£ SWÊDROWSKI, /enera³ Jan KrKkowiecki w powsJaniK
lisJopadowym.
Promotor: Dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Prof. dr hab. Wies³aw Caban, Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy Kielce
Prof. dr hab. Henryk ¯aliñski, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
w Krakowie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Micha³a Swêdrowskiego odby³a siê
w dniu 21 grudnia 2011 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr TOMASZ GRAJ¯UL, Polskie placówki dyplomaJyczne w Ukraiñskiej SocjalisJycznej RepKblice Radzieckiej w laJach 19211939.
Promotor: Prof. dr hab. Henryk Stroñski, UWM w Olsztynie
Recenzenci: Dr hab. Miko³aj Iwanow, Uniwersytet Opolski
Dr hab. Wojciech Skóra, Akademia Pomorska w S³upsku
Obrona pracy doktorskiej mgr. Tomasza Graj¿ula odby³a siê w dniu
11 stycznia 2012 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr MARCIN RADZI£OWICZ, E³cki samorz¹d miejski w laJach
19902010.
Promotor: Dr hab. Wojciech Guzewicz, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Dr hab. Stanis³aw Strêczyñski, WSFiZ w Bia³ymstoku
Dr hab. Janusz Go³ota, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Marcina Radzi³owicza odby³a siê w dniu
6 marca 2012 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr WALDEMAR BRENDA, Polskie organizacje niepodleg³ociowe
w wojewódzJwie olszJyñskim w laJach 19451956.
Promotor: Dr hab. Piotr Niwiñski, Uniwersytet Gdañski
Recenzenci: Dr hab. Bogdan Chrzanowski, Uniwersytet Gdañski
Dr hab. Rafa³ Wnuk, KUL Lublin
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Obrona pracy doktorskiej mgr. Waldemara Brendy odby³a siê w dniu
16 kwietnia 2012 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM
w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr MAGDALENA SZYD£OWSKA, Od EkspozyJKry Polskiego Radia
do Radia OlszJyn SA (19521993).
Promotor: Dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Prof. dr hab. Rafa³ Habielski, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Norbert Kasparek, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Magdaleny Szyd³owskiej odby³a siê
w dniu 8 maja 2012 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr KAZIMIERZ KRAJEWSKI, Nów  Nowogrodzki Okrêg Armii
Krajowej.
Promotor: Dr hab. Piotr Niwiñski, Uniwersytet Gdañski
Recenzenci: Dr hab. Tomasz Ballas, IPN Warszawa
Dr hab. Zbigniew Anculewicz, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr Kazimierza Krajewskiego odby³a siê
w dniu 25 czerwca 2012 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr BARBARA MARIA DOBRZAÑSKA, KonsKl zawodowy i jego
wspó³praca z wywiadem wojskowym w poliJyce II RzeczypospoliJej.
Promotor: Dr hab. Zygmunt Kazimierski, Uczelnia Warsz. im. M.Sk³odowskiej-Curie
Recenzenci: Dr hab. Witold Pokruszyñski, Wy¿sza Szko³a Gosp. Euroregion. Józefów
Dr hab. Magdalena Sitek, UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr Barbary M. Dobrzañskiej odby³a siê
w dniu 11 wrzenia 2012 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego
UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie historia.
Mgr PRZEMYA£AW PIOTR SZCZUCHNIAK, KszJa³Jowanie nowych
sJrKkJKr w³adzy na PowilK w laJach 19451949.
Promotor: Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM w Olsztynie
Recenzenci: Dr hab. Piotr Niwiñski, prof. Uniwersytetu Gdañskiego
Dr hab. Dariusz Radziwi³³owicz, prof. UWM w Olsztynie
Obrona pracy doktorskiej mgr. Przemys³awa Piotra Szczuchniaka odby³a
siê w dniu 11 wrzenia 2012 r. przed Komisj¹ Rady Wydzia³u Humanistycznego UWM w Olsztynie do spraw Przewodów Doktorskich w dyscyplinie
historia.
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PO¯EGNANIA

KSI¥DZ PROFESOR ALOJZY SZORC
(6 X 1935  27 XII 2010)
30 grudnia 2010 r. Olsztyn po¿egna³ kap³ana,
naukowca, przyjaciela, brata, a przede wszystkim
cz³owieka  dobrego, szlachetnego i zawsze ¿yczliwego. Pochodzi³ z ziemi bia³ostockiej, ale swoje doros³e ¿ycie zwi¹za³ z Warmi¹. Tu przez ponad piêædziesi¹t lat zg³êbia³ dzieje tej ziemi i na tej ziemi
oczekiwa³ rzeczy ostatecznych.
Rodzina Ksiêdza Profesora Szorca wywodzi³a
siê z drobnej szlachty podlaskiej znacz¹cej siê herbem Mora (Mory, Morawa). Rodzice  W³adys³aw
i Helena z domu Mogielnicka  we wsi Chojnowo
posiadali kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne. Tam doczekali siê omiorga dzieci, z których
czworo ju¿ dzisiaj nie ¿yje. Ksi¹dz Szorc urodzi³ siê 6 padziernika 1935 r.,
ochrzczony zosta³ 19 padziernika w kociele parafialnym w Trzciannem.
Tam te¿ uczêszcza³ do szko³y podstawowej. Liceum Ogólnokszta³c¹ce ukoñczy³ w 1954 r. w Olecku. By³ zdolnym uczniem. Na zachowanych wiadectwach szkolnych widniej¹ niemal wszystkie oceny bardzo dobre. Myl zwi¹zania swego ¿ycia ze stanem duchownym kie³kowa³a w umyle ju¿ bardzo
m³odego ch³opca. Jako uczeñ szóstej klasy, jak wspomina³, powzi¹³ decyzjê
wst¹pienia do zakonu kanoników regularnych laterañskich, którzy w pobliskim E³ku od 1947 r. prowadzili ni¿sze seminarium duchowne. Na skierowane tam podanie, skrelone rêk¹ dziecka, otrzyma³ odpowied odmown¹, ale
zachêcaj¹c¹ tymczasem do dalszej nauki. Po ukoñczeniu liceum (1954) z³o¿y³
dokumenty na Politechnikê Warszawsk¹ na Wydzia³ Budownictwa Przemys³owego, gdzie zosta³ przyjêty bez egzaminów wstêpnych. Studiów tych jednak nie podj¹³. Jesieni¹ 1954 r. wst¹pi³ do Warmiñskiego Seminarium Duchownego w Olsztynie. Tu z r¹k ówczesnego rz¹dcy diecezji biskupa Tomasza
Wilczyñskiego przyj¹³ kolejne wiêcenia: 21 grudnia 1957 r. subdiakonatu,
2 lutego 1958 r. diakonatu i 24 maja 1959 r. wiêcenia kap³añskie. Przez
pierwszy rok po wiêceniach pracowa³ na stanowisku wikariusza w parafii
Najwiêtszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. Nastêpnie biskup Wilczyñski
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skierowa³ Go na studia specjalistyczne z zakresu historii Kocio³a na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Tam pod kierunkiem wybitnego historyka ks. prof.
Mieczys³awa ¯ywczyñskiego (1978) uzyska³ w 1963 r. stopieñ magistra
(Rz¹dy biskupa Andrzeja Chryzostoma Za³uskiego na Warmii w latach 1698
1705), a nastêpnie, w 1966 r., stopieñ doktora (Diecezja warmiñska za biskupa
Andrzeja Chryzostoma Za³uskiego 16981711).
Obie prace ukierunkowa³y m³odego historyka na badania dziejów Warmii i Rzeczpospolitej XVIII stulecia. Z tego zakresu pod koniec lat 60. opublikowa³ kilka artyku³ów. Problemy badawcze tego czasu, jak nieraz wspomina³, zapewne pozosta³yby nadal, jednak okolicznoci, jakie zasz³y w diecezji
warmiñskiej w 1969 r. zdecydowa³y o zmianie kierunku Jego badañ. Te
okolicznoci, to powierzenie przez Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyñskiego diecezji warmiñskiej prowadzenia procesu starañ o beatyfikacjê kard.
Stanis³awa Hozjusza. Przed wojn¹ (od 1926) prace te prowadzi³a diecezja
che³miñska, gdy¿ warmiñska nie nale¿a³a wówczas do Polski. Ale, jak wiadomo, Hozjusz tylko dwa lata by³ biskupem che³miñskim (15491551), podczas
gdy warmiñskim a¿ dwadziecia osiem (15511579). Skompletowanie materia³ów na potrzeby procesu wymaga³o sporej mobilizacji i wysi³ku. W tym
celu biskup warmiñski Józef Drzazga w 1969 r. powo³a³ Komisjê Historyczn¹,
w której sk³ad weszli historycy: ks. bp dr Jan Ob³¹k, ks. dr Henryk Damian
Wojtyska, zakonnik ze zgromadzenia Ksiê¿y Pasjonistów, oraz ks. dr Alojzy
Szorc. To by³ ten moment, kiedy Ksi¹dz Szorc musia³ w swoich badaniach
zaj¹æ siê XVI w. Komisja najpierw dokona³a bilansu przedwojennych prac
nad Hozjuszem, jakie w diecezji che³miñskiej prowadzili ksiê¿a Józef Smoczyñski oraz Antoni Liedtke. Materia³y te kuria biskupia w Pelplinie przekaza³a diecezji warmiñskiej. Nastêpnie komisja zapozna³a siê ze zbiorami Akademii Umiejêtnoci, która od 1876 r. organizowa³a edycjê korespondencji
Hozjusza oraz, co najwa¿niejsze, cz³onkowie komisji postanowili przeprowadziæ w Polsce i Europie w³asn¹ kwerendê pism Hozjusza, g³ównie korespondencji, szacowanej na blisko dwanacie tysiêcy listów. Intensywn¹ kwerendê
w latach 19701974 prowadzili ks. Wojtyska, absolwent Rzymskiego Gregorianum, oraz ks. Szorc. Przez rok ks. Szorc pracowa³ w archiwach w³oskich,
g³ównie watykañskim, ponadto w archiwach Austrii, Francji, Niemiec
i Szwecji. Ksiê¿a Wojtyska i Szorc postanowili nie tylko wype³niæ zadania
wobec diecezji w ramach starañ o beatyfikacjê, ale je rozszerzyæ o kontynuacjê publikacji korespondencji Hozjusza, rozpoczêtej w 1879 r. przez historyków  Wincentego Zakrzewskiego z orodka krakowskiego oraz Franciszka
Hiplera z Warmii. Wspomniani uczeni opublikowali dwa tomy korespondencji Hozjusza, z lat 1525  9 V 1558, które w latach 18791888 zosta³y wydane
jako tom czwarty i dziewi¹ty serii Acta historica res gestas Poloniae illustrantia. Kontynuacj¹ by³y trzy tomy korespondencji Hozjusza, które do
druku przygotowali ksiê¿a Wojtyska i Szorc (Wojtyska tom od 1 VI 1558 do
31 VIII 1560, Szorc dwa tomy: za rok 1564 i 1565). Wydane one zosta³y
w latach 19761980 jako tom 13, 15 i 17 rocznika Studia Warmiñskie.
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Praca nad edycj¹ róde³ historycznych by³a jedn¹ z ulubionych form
pracy naukowej Ks. Prof. Szorca. Uwa¿a³, ¿e na tej pracy nikt kariery nie
zrobi, nale¿y j¹ jedynie uwa¿aæ za s³u¿ebn¹ dla nauki, by inni mieli z czego
korzystaæ. Na tym polu, obok edycji hozjañskich, mia³ te¿ inne osi¹gniêcia:
tom róde³ do dziejów reformacji w Prusach Królewskich, dwa tomy róde³
z czasów rz¹dów biskupa Ignacego Krasickiego oraz tom róde³ z czasów
potopu szwedzkiego na Warmii.
Obok badañ hozjañskich ró¿ne okolicznoci spowodowa³y spotkanie Ks.
Prof. Szorca z prof. Zbigniewem Zdrójkowskim z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu, w wyniku którego Ksi¹dz Szorc przez osiem lat prowadzi³ badania nad funkcjonowaniem prawa che³miñskiego na Warmii. Efektem tych prac by³a monumentalna rozprawa Dominium warmiñskie
12431772. Przywilej i prawo che³miñskie na tle ustroju Warmii, Olsztyn
1990. Sta³a siê ona podstaw¹ do uzyskania w 1988 r. na Wydziale Prawa
i Administracji UMK w Toruniu stopnia doktora habilitowanego.
W krêgu zainteresowañ Ks. Prof. Szorca pozostawa³y te¿ wielkie postacie
zwi¹zane z Warmi¹: Miko³aj Kopernik, Stanis³aw Hozjusz, Marcin Kromer
czy Ignacy Krasicki. Prowadzone badania i ich efekty w postaci opublikowanych ksi¹¿ek i artyku³ów sta³y siê podstaw¹ do uzyskania w 1999 r. tytu³u
profesora. Wszystkie prace Ks. Prof. Szorca oparte s¹ na gruntownej kwerendzie archiwalnej. By³ autorem kilkunastu ksi¹¿ek i wielu artyku³ów. Ka¿da
publikacja Prof. Szorca, opatrzona bogatym aparatem krytycznym i czêsto
tekstem ród³owym, stanowi ród³o informacji do dalszych badañ. Potrafi³
pisaæ prosto, jasno i logicznie, ale jednoczenie w sposób oryginalny i wrêcz
nie do naladowania. Ta oryginalnoæ myli i sposób ujêcia zawsze wzbudza³a
zainteresowanie, a ekspresywnoæ przekazu przykuwa³a uwagê odbiorców.
W taki sposób g³osi³ referaty, prelekcje i wyk³ady akademickie, taki bywa³
równie¿ w zwyczajnych kontaktach codziennych. Wyg³osi³ bardzo wiele referatów na ró¿nych konferencjach i spotkaniach, ale te¿ sam by³ organizatorem
sympozjów naukowych, w tym kilku ogólnopolskich, zwi¹zanych z problematyk¹ hozjañsk¹ i kromeriañsk¹, ciesz¹cych siê w rodowisku naukowym du¿ym uznaniem.
W ramach prowadzonych badañ wspó³pracowa³ z instytucjami naukowymi, zagranicznymi i polskimi: z Historischer Verein für Ermland w Münster,
z Katolischer Akademischer Ausländer-Dienst z siedzib¹ w Bonn, z Jezuickim Orodkiem Studiów Kocielnych w Rzymie w zakresie wykorzystania do
publikacji zasobów Archiwum Watykañskiego i Biblioteki Watykañskiej,
a tak¿e licznych innych archiwów w³oskich. W Polsce by³ cz³onkiem dwóch
komisji Polskiej Akademii Nauk  Neolatynistyki oraz Badañ nad Odrodzeniem i Reformacj¹. Na p³aszczynie regionalnej zosta³ w 1990 r. powo³any
przez wojewodê olsztyñskiego Romana Przedwojskiego do Rady Naukowej
Orodka Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie.
Zajêcia dydaktyczne Ks. Profesor Szorc prowadzi³ ponad czterdzieci lat.
Jeszcze w trakcie studiów biskup Wilczyñski zleci³ mu 12 wrzenia 1963 r.
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wyk³ady z historii Kocio³a w Warmiñskim Seminarium Duchownym, które
prowadzi³ do 2003 r. Historiê Kocio³a wyk³ada³ te¿ w Instytucie Kultury
Chrzecijañskiej im. Jana Paw³a II w Olsztynie oraz w Kolegium Teologicznym w Kaliningradzie. W latach 19941999 zosta³ zatrudniony, jako pierwszy z duchownych diecezji warmiñskiej, w pe³nym wymiarze godzin w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej, najpierw w Zak³adzie Literatury Staropolskiej, a nastêpnie w Zak³adzie Historii Staro¿ytnej, redniowiecznej i Nauk Pomocniczych w Instytucie Historii. Za wyró¿niaj¹ce siê osi¹gniêcia w dziedzinie
naukowej otrzyma³ w 1997 r. nagrodê rektora Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej.
Kiedy w 1999 r. powsta³ Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski, Ksi¹dz Szorc
przeszed³ na nowo utworzony Wydzia³ Teologii, z którego po czterech latach
powróci³ do Instytutu Historii. Oprócz zajêæ w Instytucie Historii, przez dwa
lata prowadzi³ te¿ wyk³ady z historii powszechnej w ramach tzw. wyk³adów
modu³owych dla studentów kierunków przyrodniczych, technicznych i matematycznych Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Wyk³ady cieszy³y siê
ogromnym powodzeniem, a na zajêcia przychodzi³o ponad czterysta osób.
Wypromowa³ kilkudziesiêciu magistrów i jednego doktora. Zajêcia dydaktyczne prowadzi³ do 30 wrzenia 2009 r. W latach 20032008 by³ przewodnicz¹cym
Komisji do spraw przewodów doktorskich w dyscyplinie historii na Wydziale
Humanistycznym UWM w Olsztynie, od 2005 r. by³ cz³onkiem Komitetu Redakcyjnego czasopisma naukowego Echa Przesz³oci. Nale¿a³ równie¿ do
Komitetu Redakcyjnego czasopisma powsta³ego w 1999 r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego  Forum Teologiczne.
Obok zajêæ dydaktycznych i badañ naukowych Ksi¹dz Szorc podejmowa³
te¿ prace innego rodzaju. W Seminarium Duchownym w latach 19631966
by³ prefektem pro disciplina. W tym czasie wype³nia³ te¿ obowi¹zki kapelana
sióstr zakonnych pracuj¹cych w seminarium oraz pe³ni³ obowi¹zki duszpasterskie w kociele pw. w. Rozalii we wsi Kieliny. Na krótki czas, od
25 maja do 1 lipca 1968 r. biskup Drzazga powierzy³ Mu administracjê
parafii £ankiejmy z wszystkimi prawami i obowi¹zkami administratora parafii ³¹cznie z prawem b³ogos³awienia ma³¿eñstw. W ramach diecezji pe³ni³
inne jeszcze funkcje: 1 stycznia 1968 r. otrzyma³ nominacjê na stanowisko
archiwariusza akt nowych Kurii Biskupiej, 12 wrzenia 1968 r. zosta³ diecezjalnym wizytatorem nauczania religii, a 11 grudnia 1969 r. diecezjalnym
referentem prasowym. W Warmiñskim Wydawnictwie Diecezjalnym 18 lutego 1983 r. zosta³ cz³onkiem Rady Wydawniczej, a 14 kwietnia 1983 r. wicedyrektorem Wydawnictwa. Cz³onkiem Rady Kap³añskiej by³ od 17 kwietnia
1985 r. Przez dziesiêæ lat pe³ni³ funkcjê redaktora naczelnego rocznika Studia Warmiñskie.
Przez szeæ lat Prof. Szorc wype³nia³ obowi¹zki rektora Warmiñskiego
Instytutu Teologicznego, który w 1999 r.  obok Akademii Rolniczo-Technicznej i Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej  wszed³ jako cz³on nowo powsta³ego
Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Ks. Prof. Szorc zosta³ wówczas pierwszym dziekanem i organizatorem Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-
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-Mazurskiego. Na stanowisku tym pracowa³ przez jedn¹ kadencjê (19992002).
By³ cz³onkiem Senatu uczelni, powo³any zosta³ do senackiej Komisji ds. Rozwoju, Bud¿etu i Maj¹tku, w latach 20032008 nale¿a³ do Rady Archiwalnej
uczelni.
Zaanga¿owanie i praca Ksiêdza Profesora Szorca zosta³y docenione zarówno przez w³adze kocielne, jak i uniwersyteckie, ale te¿ towarzystwa
naukowe oraz stowarzyszenia. W Katedralnej Kapitule Warmiñskiej 10 marca 1973 r. otrzyma³ kanoniê honorow¹, a 17 wrzenia 1980 r. kanoniê rzeczywist¹. 11 kwietnia 1985 r. przez Kuriê Rzymsk¹ zosta³ mianowany honorowym pra³atem papieskim.
Na p³aszczynie naukowej i dydaktycznej Profesor Szorc uhonorowany
zosta³ kilkoma nagrodami. Z inicjatywy w³adz Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2001 r. Prezydent Rzeczypospolitej Aleksander
Kwaniewski odznaczy³ Ksiêdza Profesora Z³otym Krzy¿em Zas³ugi. W 2005 r.
otrzyma³ Medal Komisji Edukacji Narodowej. Za wybitne zas³ugi dla rozwoju
uczelni w 2006 r. zosta³ uhonorowany Z³otym Laurem Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Ponadto kilkakrotnie (2000, 2001, 2002, 2004) otrzyma³
nagrodê rektora uniwersytetu za osi¹gniêcia w dziedzinie naukowej i organizacyjnej.
Ksi¹dz Profesor Szorc zosta³ te¿ uhonorowany za pracê nad dziejami
Warmii. W 2001 r. w uznaniu zas³ug dla organizacji rodowiska i badañ
naukowych na Warmii i Mazurach otrzyma³ dyplom cz³onka honorowego
Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kêtrzyñskiego. W 2003 r. zosta³ laureatem XIII. edycji Nagrody Regionalnej imienia Micha³a Lengowskiego za
wybitne osi¹gniêcia naukowe ujmuj¹ce przesz³oæ Warmii, w tym równie¿
edycje tekstów ród³owych oraz szczególn¹ umiejêtnoæ budzenia zainteresowania histori¹ tej ziemi. 17 wrzenia 2004 r. zosta³ honorowym cz³onkiem
Polskiego Towarzystwa Historycznego. 25 sierpnia 2006 r. otrzyma³ wyró¿nienie Przyjaciel Warmii, przyznane przez Stowarzyszenie Dom Warmiñski. W 2008 r. z okazji Jubileuszu 60-lecia Oddzia³u Polskiego Towarzystwa
Historycznego w Olsztynie otrzyma³ dyplom za 32-letni¹ przynale¿noæ do
PTH oraz podziêkowania za zaanga¿owanie w prace Oddzia³u. Na siedemdziesiêciolecie urodzin Ks. Profesora przyjaciele, wspó³pracownicy i uczniowie przygotowali Jubilatowi Ksiêgê Pami¹tkow¹. Uroczystoci odby³y siê
27 padziernika 2006 r. w Sali Kopernikañskiej na Zamku w Olsztynie.
Ostatnim wyró¿nieniem by³a przyznana Ks. Profesorowi w padzierniku
2010 r. przez Marsza³ka Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Jacka Protasa nagroda humanistyczna im. Wojciecha Kêtrzyñskiego.
p. Ksi¹dz Profesor Alojzy Szorc pozostawi³ wiele prac nieukoñczonych.
Do ostatnich dni pracowa³ nad monografi¹ kard. Stanis³awa Hozjusza oraz
nad Wstêpem krytycznym do przygotowanego do druku rejestru nie wydanej
korespondencji Hozjusza za lata 15671579. W wydruku komputerowym pozosta³ tom korespondencji Hozjusza za 1566 rok oraz w du¿ej czêci przygotowane do druku protoko³y posiedzeñ kapitu³y warmiñskiej z czasów Miko³aja
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Kopernika. W rêkopisie pozostawi³ wiele opracowanych zagadnieñ, które zapewne po dopracowaniu stanowi³yby cenne artyku³y, ponadto ogromn¹ iloæ
wypisów archiwalnych.
* * *
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SPUCIZNA ARCHIWALNA I BIBLIOTECZNA
KS. PROF. DR. HAB. ALOJZEGO SZORCA
Przez piêædziesi¹t lat Ksi¹dz Profesor Szorc pracowa³ naukowo i niemal
do koñca prowadzi³ zajêcia dydaktyczne. Obie dzia³alnoci wymaga³y bogato
wyposa¿onego warsztatu naukowego, zarówno w ród³a, jak i ksiêgozbiór.
I taki te¿ Ks. Profesor zgromadzi³. W przysz³oci nosi³ siê z zamiarem utworzenia fundacji naukowej, na rzecz której zamierza³ przekazaæ zebrane materia³y ród³owe oraz ksiêgozbiór, a tak¿e dobra materialne. Do tej idei niejednokrotnie powraca³, ale nag³a mieræ zniweczy³a wszelkie plany.
Sam jako cz³owiek nauki zawsze by³ pe³en szacunku dla ludzi, którzy dla
nauki jako wartoci uniwersalnej powiêcali w³asny intelekt, a niejednokrotnie z dorobku w³asnego ¿ycia tworzyli podstawy materialne dla jej dalszego
rozwoju i stabilnego trwania. Przyk³adów takich ludzi mamy w historii wiele,
nie brakowa³o ich równie¿ i na naszej Warmii, wspominaj¹c chocia¿by kanoników kapitu³y warmiñskiej, ludzi wykszta³conych, którzy byli mecenasami
nauki, w³asnymi ksiêgozbiorami wzbogacali bibliotekê kapitu³y oraz szkó³
braniewskich, tworzyli fundacje i stypendia naukowe. Niektóre z nich funkcjonowa³y przez kilka wieków, jak najbardziej znana z nich fundacja kanonika Jana Preucka. Utworzona w Rzymie w 1631 r. przetrwa³a do II wojny
wiatowej. Ksi¹dz Profesor Szorc wydobywa³ ze róde³ tych ludzi i dzieje
funkcjonowania szczytnych dzie³, jakie tworzyli. Ksiêdzu Profesorowi imponowali ludzie, którzy dla sprawy, dla dobra wspólnego, bez wsparcia i czêsto
braku zrozumienia idei, tworzyli rzeczy wielkie. Profesor podziwia³ m.in.
braci Za³uskich za ich dzie³o ¿ycia  zorganizowanie (1747) pierwszej
w Polsce biblioteki publicznej, jedynego wówczas warsztatu naukowego. Ich
umi³owanie dla ksi¹¿ki, dla nauki zrodzi³o siê tu na Warmii, w Lidzbarku
Warmiñskim, na dworze stryja biskupa Andrzeja Chryzostoma Za³uskiego
(1711), zbieracza i wydawcê róde³ historycznych. Z ogromnym szacun-
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kiem Ksi¹dz Profesor odnosi³ siê do twórców Akademii Umiejêtnoci, ludzi,
dla których w trudnym okresie braku pañstwowoci nauka by³a orê¿em
obrony kultury polskiej i ogniwem ³¹cz¹cym ludzi wszystkich zaborów. Najwiêksze sukcesy odnosi³a wówczas nauka historyczna i tak bliskie sercu
Ksiêdza Profesora edytorstwo róde³ historycznych. Historycy, jak Józef
Szujski, Wincenty Zakrzewski, Stanis³aw Smolka i wielu innych tamtego
czasu, dla Ksiêdza Profesora zawsze byli wzorem cz³owieka i naukowca. To
w gronie tamtejszych historyków zrodzi³a siê myl publikacji korespondencji kardyna³a Stanis³awa Hozjusza, któr¹ po stu latach podj¹³ te¿ Profesor
Szorc.
Dzie³a tych ludzi oraz ich zrozumienie dla wartoci nauki zawsze by³y
inspiracj¹ w pracy badawczej i dzia³alnoci Ksiêdza Profesora. Nauce powiêci³ swoje zdolnoci i ¿ycie. Dla nauki jako wartoci nadrzêdnej wychodzi³
ponad s³aboci ludzkie, zawsze z wiar¹ w potê¿n¹ si³ê nauki i nieod³¹czn¹ od
niej si³ê prawdy, wartoci, które broni¹ siê same. W rozwoju nauki widzia³
szanse dla regionu. Cieszy³ siê powstaniem uniwersytetu, dobrem, które dla
Niego  jak nieraz przyznawa³  przysz³o w jesieni ¿ycia. Cieszy³ siê
z ka¿dej promocji naukowej, w instytucie, na wydziale, w uczelni. Jako historyk pragn¹³, aby równie¿ osi¹gniêcia w nauce historycznej mog³y byæ chlub¹
uczelni, a wielkie postacie z Warmii znakiem rozpoznawczym uczelni i regionu. To w³anie dla rozwoju tej nauki, dla wykorzystania bazy naukowej,
któr¹ budowa³ i wyposa¿a³ przez wiele lat, pragn¹³ utworzyæ fundacjê naukow¹, na ten cel powiêcaj¹c dorobek swojego ¿ycia. Rozwa¿a³ ró¿ne koncepcje,
a zw³aszcza sprawê instytucji, z któr¹ móg³by zwi¹zaæ planowan¹ fundacjê.
Nie podj¹³ jednak w tym kierunku konkretnych dzia³añ, nie zostawi³ ¿adnych dyspozycji na pimie, po prostu uwa¿a³, ¿e ma jeszcze czas. Tymczasem
czas przyszed³ zupe³nie nieoczekiwanie, na swój sposób rozwi¹zuj¹c wszelkie
plany.
Wol¹ rodziny Profesora i decyzj¹ Ksiêdza Arcybiskupa Wojciecha Ziemby
do archiwum archidiecezjalnego, do dwóch wydzielonych pomieszczeñ, zosta³a przeniesiona spucizna naukowa Ks. Szorca, czyli wszystkie materia³y
oraz ksiêgozbiór, jaki Profesor gromadzi³ przez wiele lat. Razem stanowi³y,
a dzi odzwierciedlaj¹ Jego warsztat naukowy. Obraz ten dope³niaj¹ przeniesione tu z mieszkania Profesora czêciowo  rega³y oraz stó³, przy którym
pracowa³, Jego krzes³o i kilka innych pomniejszych rzeczy, którymi siê otacza³, dzi ju¿ tylko pami¹tek. Pomieszczenie drugie obecnej pracowni daje
nam wyobra¿enie miejsca pracy Ksiêdza Profesora, jakie mia³ zorganizowane
we w³asnym mieszkaniu, miejsca, które te¿ nazywa³ pracowni¹.
Podstaw¹ i si³¹ w warsztacie naukowym Profesora by³y ród³a historyczne. Ad fontes  do róde³  kierowa³y Go kroki badawcze. To by³ wiat
Ksiêdza Profesora, wiat, z którego czerpa³ obficie i dzieli³ siê w swoich
publikacjach. Umi³owaniem róde³ i stylem badawczym przypomina³ historyków okresu pozytywizmu. W swoich pracach przytacza³ teksty ród³owe,
zw³aszcza w aparacie krytycznym, podawa³ liczne sygnatury archiwalne do
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konkretnych zagadnieñ. W ten sposób zachêca³ czy wrêcz prowokowa³ do
dalszych badañ. Z w³aciw¹ sobie pasj¹ badawcz¹ mobilizowa³ do pracy naukowej, do analizy róde³ek, jak czasami mawia³. Z czasem termin ród³a
sta³ siê niemal logo Ksiêga Profesora.
Zebra³ bardzo szeroki i bogaty materia³ ród³owy, przede wszystkim do
dziejów nowo¿ytnych Warmii, bo to by³ g³ówny obszar Jego zainteresowañ
badawczych. Zasób archiwum archidiecezjalnego zna³ doskonale. Tu mia³
swoje ulubione miejsce pracy, przy ostatnim oknie, i tu spêdzi³ wiele godzin
¿ycia. Bardzo du¿o tekstów ród³owych przepisywa³ rêcznie, ale lubi³ to zajêcie. Nieraz powtarza³, ¿e ta praca porz¹dkowa³a go wewnêtrznie, bo wymusza³a wyciszenie, skupienie i koncentracjê. Spucizna archiwalna Profesora,
to obraz Warmii w wypisach, ju¿ chyba nie w setkach a tysi¹cach kartek,
uk³adanych tematycznie w koszykach ró¿nej wielkoci. W tutejszej pracowni
pozostawiono je, z oryginalnymi napisami Ksiêdza Profesora i ich zawartoci¹. Owe liczne wypisy dawa³y Profesorowi podstawê do badañ oraz doskona³¹ orientacjê w specyfice warmiñskiej. Znajdziemy w nich informacje do
dziejów zarówno diecezji, jak i dominium warmiñskiego. Ze spraw diecezji
mamy wyeksponowane m.in. takie problemy, jak parafie, kapitu³y  katedraln¹ i kolegiack¹, zakony, kolejnych biskupów, kanoników obu kapitu³,
problem egzempcji diecezji warmiñskiej, synody diecezjalne, seminarium duchowne, testamenty biskupów i kanoników. Sprawy dominialne, to m.in.
ustrój wewnêtrzny, czyli w³adza wiecka biskupa i kapitu³y, funkcjonowanie
przywileju i prawa che³miñskiego, s¹downictwo, sejmik warmiñski, miasta
obu domen, wilkierze i ustawy krajowe, ludnoæ Warmii, s¹siedztwo, kontakty i wspó³praca z Prusami Ksi¹¿êcymi, relacje Warmii z królami polskimi. Do
tych i wielu jeszcze innych problemów Ksi¹dz Profesor zebra³ bogate materia³y. Szeroko reprezentowany jest dzia³ Kopernikanów. Do ostatnich chwil
Ksi¹dz Profesor pracowa³ nad monografi¹ kardyna³a Stanis³awa Hozjusza.
Materia³y te, w ogromnej iloci, zosta³y wydzielone i z³o¿one w osobnej szafie.
Nieod³¹czn¹ od Hozjusza postaci¹ by³ i jest Marcin Kromer. Równie¿ i do tej
postaci Profesor pozostawi³ bogat¹ spuciznê wraz z planem monografii oraz
czêci¹ opracowanych zagadnieñ. Pozostawi³ ponadto nieukoñczone dzieje
kapitu³y warmiñskiej, od pocz¹tku do 1821 r. Przygotowa³ drugie wydanie
ksi¹¿ki Miko³aj Kopernik kanonik warmiñski (w druku). Z zamierzeñ edytorskich pozosta³y trzy nieukoñczone dzie³a  tom korespondencji Hozjusza za
1566 r., rejestr niewydanej korespondencji Hozjusza za lata 15671579 oraz
protoko³y posiedzeñ kapitu³y warmiñskiej z czasów Miko³aja Kopernika. Ze
spucizny materia³owej Ksiêdza Profesora nale¿y jeszcze wymieniæ du¿¹ liczbê pozostawionych mniejszych lub wiêkszych notatek, wypisów z literatury
polskiej i zagranicznej, teksty niepublikowanych wyst¹pieñ, zarówno naukowych, jak i okolicznociowych.
W zorganizowanej pracowni, w dziale archiwaliów, zosta³y generalnie
oddzielone materia³y prywatne Ksiêdza Profesora od materia³ów, które od
1969 r. znajdowa³y siê w zbiorach Komisji Historycznej, powo³anej na potrze-
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by procesu beatyfikacji kard. Hozjusza oraz Pracowni Hozjañskiej, któr¹
kierowa³ Profesor Szorc. Dzia³ ten ogólnie otrzyma³ nazwê  Hozjanów i zosta³
podzielony na dwie czêci. Pierwsza, to wszystkie materia³y przekazane przez
diecezjê che³miñsk¹, gdzie przed II wojn¹ wiatow¹ gromadzone by³y materia³y do procesu Hozjusza. S¹ tu m.in. tzw. Teki Pelpliñskie, zawieraj¹ce maszynopisy czêci korespondencji Hozjusza, Kartoteka Pepliñska rejestruj¹ca tê
korespondencjê, s¹ i inne materia³y zgromadzone w tamtym czasie, g³ównie
przez ks. Józefa Smoczyñskiego. Jako ciekawostkê podam, ¿e zachowa³y siê, i s¹
one w zbiorach, rewersy wypisane w 1944 i 1945 r. w Archiwum Watykañskim.
Druga czêæ Hozjanów, to obszerne materia³y zebrane przez Ksiêdza
Profesora Szorca i Ojca Profesora Damiana Wojtyskê  owoc kwerend przeprowadzonych w latach 19701973 w archiwach i bibliotekach polskich oraz
zagranicznych. Jest to przede wszystkim korespondencja Stanis³awa Hozjusza, w ró¿nej formie  maszynopisów, zdjêæ mikrofilmów oraz tekstów oryginalnych. Dotyczy to korespondencji ju¿ wydanej, jak i tej czekaj¹cej na publikacjê. Wprost wzruszaj¹cym materia³em s¹ rejestracje z kwerend Profesora
Szorca. Stanowi je wiele zeszytów, w których dok³adnie, piêknym pismem
rêcznym, opisywa³ wszystkie badane kodeksy i ich zawartoæ - praca wprost
benedyktyñska. Oprócz tego na ka¿dym wyjedzie, zw³aszcza za granicê,
prowadzi³ dziennik. W materia³ach jest kartoteka korespondencji Hozjusza,
prowadzona przez Ksiêdza Szorca, oraz wiele innych wykazów rejestruj¹cych. Bie¿¹ca korespondencja Pracowni Hozjañskiej obrazuje zainteresowanie procesem beatyfikacyjnym, jest wiele listów z Rzymu Ojca Machejka,
g³ównego postulatora w procesie beatyfikacyjnym, a ponadto wiele ró¿nych
materia³ów, zwi¹zanych z edycj¹ korespondencji. W sumie jest to po prostu
ogromny blok materia³ów. Tym dwóm duchownym  Profesorom Szorcowi
oraz Wojtysce nale¿¹ siê wyrazy najwy¿szego szacunku za w³o¿on¹ pracê.
I o ile Profesor Szorc mówi³ o sobie, ¿e jest cz³owiekiem o wschodniej fantazji,
czasami rozwichrzonym, to tej cechy w pracy naukowej nie okazywa³
w najmniejszym chocia¿by stopniu. Przyk³adem mog¹ byæ materia³y hozjañskie, które ju¿ kilkakrotnie musia³y zmieniaæ miejsce przechowywania, ale
Profesor pilnowa³ ich jak przys³owiowego oka w g³owie. Na pewno nie zagin¹³ najdrobniejszy nawet przekaz.
Do zorganizowanej pracowni zosta³ te¿ przeniesiony ksiêgozbiór Ksiêdza
Profesora, ale wy³¹cznie historyczny o charakterze naukowym. Liczy w sumie oko³o piêciu tysiêcy woluminów. Ksiêgozbiór ten s³u¿y³ g³ównie do zajêæ
dydaktycznych oraz pracy naukowej. W pierwszym pomieszczeniu pracowni
znajduje siê ksiêgozbiór dotycz¹cy historii Kocio³a. Mo¿na w nim wyró¿niæ
dzieje powszechne Kocio³a, dzieje papiestwa, reformacji, dzieje ogólne Kocio³a w Polsce, w tym dzieje zakonów, diecezji, kapitu³, monografie osobowe
i wiele innych. W drugim pomieszczeniu znajduje siê pozosta³y zbiór, znacznie liczniejszy. Przy jego u³o¿eniu kierowano siê kryterium, jakie stosowa³
Ksi¹dz Profesor. Opracowania ogólne zosta³y podzielone na epoki, od staro¿ytnej do wspó³czesnej. Wydzielony zosta³ zbiór dotycz¹cy historii Pomorza,
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Prus Zakonnych, Królewskich i Ksi¹¿êcych. Osobny dzia³ stanowi¹ dzieje
Warmii, a z niego jeszcze wydzielono zespó³ Kopernikanów, obszerny zespó³
dotycz¹cy osoby Hozjusza oraz Kromera. W tym dziale znajduj¹ siê równie¿
Hozjana drukowane, czyli dzie³a autorstwa Hozjusza oraz publikacje korespondencji, zarówno fragmentaryczne jak i systematyczne. Tu równie¿ w³¹czono wielotomow¹, kompletn¹ seriê ród³ow¹, dotycz¹c¹ g³ównie XVI w.,
mianowicie Elementa ad fontium editiones, wydawan¹ w Instytucie Polskim w Rzymie. Osobny dzia³ stanowi twórczoæ pisarzy XVIXVIII w., m.in.
dzie³a Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Jana Kochanowskiego, Miko³aja
Reja, Ignacego Krasickiego. Doæ liczny jest ksiêgozbiór z zakresu historii
ustroju i prawa polskiego, z zakresu historii sztuki oraz dotycz¹cy dziejów
ksi¹¿ki. Wydzielone zosta³y równie¿ opracowania monograficzne miast polskich, tak jak u³o¿one je mia³ Ksi¹dz Profesor. Osobny dzia³ zajmuj¹ wydawnictwa pomocnicze i encyklopedyczne, m.in. bibliografie, katalogi oraz inwentarze archiwów i bibliotek, s³owniki biograficzne, w tym prawie kompletny
Polski s³ownik biograficzny, liczne s³owniki jêzykowe, encyklopedie. Ksi¹dz
Profesor gromadzi³ te¿ czasopisma. Prawie kompletne s¹ czasopisma regionalne, w tym dwie serie w jêzyku niemieckim. Z innych gromadzi³ tylko te
zeszyty, w których by³y interesuj¹ce Go artyku³y. Mia³ te¿ swoje ulubione
zagadnienia, do których zebra³ bogat¹ literaturê, to m.in. konfederacja warszawska, Konstytucja 3 Maja, powstania narodowe czy Akademia Umiejêtnoci. Zbiera³ ponadto monografie historyków. Ksiêgozbiór Ksiêdza Profesora to
w przewa¿aj¹cej wiêkszoci ksi¹¿ki nowe, ale ledzi³ te¿ oferty antykwariatów, kupowa³ ksi¹¿ki z likwidowanych instytucji, dublety wystawiane na
sprzeda¿ oraz otrzymywa³ prace od autorów, o czym wiadcz¹ dedykacje.
Od pocz¹tku gromadzenia ksiêgozbioru Ksi¹dz Profesor dzieli³ siê nim
z innymi. W 1965 r. za³o¿y³ zeszyt, który zatytu³owa³ ze swego ksiêgozbioru
wypo¿yczy³em. Notowa³ w nim nazwisko i adres wypo¿yczaj¹cego, datê wypo¿yczenia, tytu³ ksi¹¿ki, datê zwrotu oraz uwagi. Systematycznie rejestr
prowadzi³ przez ponad dwadziecia lat. Na stronie tytu³owej zamieci³ sentencjê tej treci  Nie ¿a³uj ksi¹¿ki bliniemu, ksi¹¿ka stoj¹ca tylko na pó³ce,
to zamro¿ony kapita³. W epoce Renesansu, jak w ¿adnej innej epoce historycznej, mi³oæ do ksi¹¿ki i dzielenie siê ni¹ pozwala³a utrzymywaæ poprawne
stosunki miêdzy ludmi ró¿nych orientacji politycznych i wyznaniowych. Ta
szlachetna idea by³a bliska Ksiêdzu Profesorowi. Spucizna, któr¹ pozostawi³
by nadal s³u¿y³a nauce, niech w przysz³oci realizuje siê wed³ug staro¿ytnej
idei, któr¹ przywo³ali ludzie Renesansu  sobie i przyjacio³om (sibi et amici). Sobie  ju¿ Ksi¹dz Profesor wykorzysta³, pozostawi³ przyjacio³om, przyjacio³om nauki.
Irena Makarczyk
(Olsztyn)
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BY£ WRÓD NAS HISTORYK
KS. PROF. DR HAB. ALOJZY SZORC
(6 X 1935  27 XII 2010)
27 grudnia 2010 r. dwaj synowie Nocy  Hypnos i Tanatos spierali siê
o Alojzego Szorca. Zwyciê¿y³ ostatni. To nag³e odejcie Ksiêdza Profesora
z grona ¿ywych wprawi³o znajomych i przyjació³ w zdumienie, jakie dziwne
odrêtwienie. Jak to, umar³?! Profesor mawia³, ¿e lubi siurpryzy i ostatni¹
niespodziankê zrobi³ w poniedzia³ek po Bo¿ym Narodzeniu. Mia³ problemy
zdrowotne, walczy³ z nadwag¹, do której przyczyni³y siê: dobry apetyt, siedz¹cy tryb ¿ycia, jazda samochodem i choroba. Widzia³am Go w maju 2010 r.
we Fromborku nad drugim pogrzebie Miko³aja Kopernika. Szed³ ciê¿ko
w procesji kanoników.
Pogrzeb wyznaczono na ostatni dzieñ grudnia. Có¿ to by³a za pompa
funebris! Po¿egnanie akademickie pierwszego dziekana Wydzia³u Teologii,
a póniej pracownika Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych na
Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmiñsko  Mazurskiego odby³o
siê w kaplicy seminaryjnej na Redykajnach. Zebra³ siê Senat, rady dwóch
wspomnianych wydzia³ów oraz znajomi Zmar³ego. Przemówienia okolicznociowe wyg³osili: rektor prof. Józef Górniewicz, dziekan Wydzia³u Teologii
ks. prof. Piotr Duksa, dziekan Wydzia³u Humanistycznego prof. Norbert Kasparek, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Miêdzynarodowych ks. prof.
Andrzej Kopiczko. Nabo¿eñstwo prowadzi³ ks. prof. W³adys³aw Nowak, rektor Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum. Chór kleryków ¿egna³
równie¿ swego profesora. Kondukt ¿a³obny pilotowany przez policjê dotar³ do
katedry. Rzêsicie owietlona wi¹tynia wype³niona by³a po brzegi. W uroczystoci brali udzia³ duchowni z Archidiecezji Warmiñskiej, wieccy z Olsztyna
z marsza³kiem województwa Jackiem Protasem i prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem na czele, rodzina, reprezentanci rodowisk naukowych
z Gdañska i Torunia. Na trumnie po³o¿ono Pismo wiête, kielich mszalny
i stu³ê  symbole pos³ugi kap³añskiej. Koncelebrowanej mszy przewodniczy³
arcybiskup, metropolita warmiñski Wojciech Ziemba. On te¿ wyg³osi³ mowê
okolicznociow¹. Kazanie mia³ uczeñ ks. Szorca, patrysta z KUL-u, prof. Mariusz Szram. Nie zabrak³o listu od prymasa Józefa Kowalczyka, notabene
kolegi z lat seminaryjnych Szorca. Odczyta³ go wikariusz generalny i bliski
kolega Zmar³ego, ks. pra³at Edward Michoñ.
Po mszy kondukt pogrzebowy zd¹¿a³ w kierunku cmentarza komunalnego przy ul. Poprzecznej w Olsztynie. Rodzina zdecydowa³a siê pozostawiæ
doczesne szcz¹tki Podlasiaka na Warmii, z któr¹ zwi¹za³ siê prawie na szeædziesi¹t lat i której powiêci³ swe prace naukowe. Na zanie¿onym cmentarzu  miecie tysiêcy zmar³ych, zadawalimy odwieczne pytanie: ubi sunt,
a nad mogi³¹ Grzebanego w grobowcu kap³anów wspominalimy, kim by³, bo
ksiêga Jego ¿ywota ju¿ siê zamknê³a.

504

Po¿egnania

Ks. Alojzy Szorc by³ znanym badaczem historii Warmii1, postaci¹ barwn¹, znan¹ w Olsztynie, szczególnie w krêgach humanistycznych i lekarskich.
Któ¿ nie pamiêta Jego rumianej twarzy z szerokim umiechem, niekonwencjonalnych powiedzonek, niekiedy rubasznych, weso³ego kompana przy stole,
wspania³ego gawêdziarza. Istny Sarmata, tylko bez w¹sa! Szczególny mir
mia³ wród wieckich. Umia³ z nimi rozmawiaæ. Nie zas³ania³ siê cytatami
z Pisma wiêtego, nie odtr¹ca³ ludzi z pokrzy¿owanymi ¿yciorysami, wspomaga³ nawet tych, którzy zapomnieli, albo nie umieli siê prze¿egnaæ. Nie
atakowa³ nikogo otwarcie, opiniê zachowuj¹c dla siebie lub grona zaufanych
osób. Tym sposobem nie nara¿a³ siê z regu³y otoczeniu, a wieccy Mu ró¿ne
niedoskona³oci wybaczali.
By³ w Olsztynie pierwszym duchownym zatrudnionym w pañstwowej
uczelni. Zacz¹³ pracê, o czym nale¿y przypomnieæ, w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej na polonistyce. Dziekanem Wydzia³u Humanistycznego by³a wówczas
prof. Maria Biolik, która zadecydowa³a, ¿e ze wzglêdu na badania nad dawnymi czasami (XVIXVIII w.) i znajomoæ ze mn¹ Szorc bêdzie w Zak³adzie
Literatury Staropolskiej i Owiecenia. Zastanawialimy siê nad zajêciami,
które móg³by poprowadziæ. Na adres s³u¿bowy mój nowy podopieczny przys³a³ mi pisany odrêcznie, ³adnym charakterem, list:
Droga Krysiu,
moja Dostojna Prze³o¿ono!
Zaraz jadê do Królewca na wyk³ady z historii Kocio³a. Jadê PKS-em
g. 7.30. Bêdê tam ok. g. 12 (godzina do przodu u nich!), o godz. 14-tej ju¿
mam wyk³ady, dzi chyba 4 i jutro 3, dla ruskich ludzi, po polsku, z t³umaczem. Wracam z klerykami mikrobusem w niedzielê wieczorem. Jako boj¹c
siê przespaæ godziny, wsta³em wczenie i kr¹¿ê po swojej chacie. Przy tym
rannym nastroju precyzujê temat mego wyk³adu monograficznego. Wolê zacz¹æ nie [podkrelenie nadawcy  K.S.] od regionu. Uwa¿am, ¿e ta problematyka jest bardzo po¿yteczna dla polonistów, historyków, a moim zdaniem dla
ka¿dego, kto mieni siê humanist¹.
Pilotuj Krysiu mój drugi temat zgodny z dyplomem: Historia pañstwa
i prawa w Polsce bez ograniczeñ czasowych.
Czeæ. Ruszam w drogê, a list do Ciebie.
Alojzy
1

¯yciorys Alojzego Szorca i bibliografiê Jego prac opracowa³a Irena Makarczyk (Ad fontem. Studia ofiarowane Ksiêdzu Alojzemu Szorcowi w siedemdziesiêciolecie urodzin,
red. Z. Jaroszewicc-Pieres³awcew i I. Makarczyk. Olsztyn 2006, s. 2432).Obszerniejszy ¿yciorys pióra Stanis³awa Achremczyka, zaktualizowana bibliografia prac oraz wspomnienia pomiertne ukaza³y siê w dziale Nekrologii w Komunikatach Mazursko-Warmiñskich 2010, nr 4,
s. 541572.
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Na oddzielnej kartce napisa³:
WSP Olsztyn, Wydz. Humanistyczny
Ks. Alojzy Szorc
Wyk³ad
Reformacja i kontrreformacja w Polsce XVI i XVII wieku
i jej reperkusje w pimiennictwie
(wyk³ad monograficzny na rok ak. 1994/95)
Olsztyn, 5 listopada 1994
Ks. Al. Szorc
Uwaga! S³owo pimiennictwo lepiej mi pasuje, bo poruszê te¿ sprawê drukarñ i pism pamfletowych, które nigdy zbyt wysokiego lotu nie mia³y.
Zadbaj o
1. dobry komputer z pe³nym oprzyrz¹dowaniem do specjalnoci edytorstwo.
2. Po cichu mylê o grancie na potê¿ny tom (ok. 60 ark. wyd.) na temat
Korespondencja Hozjusza z 1566 roku. Wstêp, przypisy, komentarz
i gros  teksty ród³owe.
Czeæ
Na polonistyce ks. Szorc by³ przelotem. W nastêpnym roku akademickim
porwa³ Go na historiê prof. Józef liwiñski. W Instytucie Historii prowadzi³
zajêcia z historii redniowiecza polskiego i powszechnego oraz nauki pomocnicze. Warsztat mia³ opanowany wspaniale i adeptom historii móg³ wiele
wiedzy przekazaæ. Nie wiem czy uda³o siê Mu zaraziæ studentów korzystaniem ze róde³ i gromadzeniem ksi¹¿ek. Sam mia³ ich du¿o. Biblioteka mieci³a siê w mieszkaniu i gara¿u. Dublety wymienia³ z innymi maniakami
ksi¹¿ek.
Najlepiej opanowa³ wydawanie róde³. Maj¹c ³atwy dostêp do Archiwum
Archidiecezjalnego odpisywa³ przez lata wiele dokumentów i znaczn¹ ich
czêæ wyda³ drukiem.
Wystarczy przyjrzeæ siê wa¿niejszym datom w ¿yciu ks. Szorca, aby spostrzec, ¿e od kolebki by³ zwi¹zany z histori¹. Urodzi³ siê 6 padziernika.
By³ to dzieñ rozpoczêcia obrad Sejmu Wielkiego (1778). wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 24 maja 1959 r. w dniu mierci Miko³aja Kopernika.
12 wrzenia, w rocznicê wiktorii wiedeñskiej (1683) rozpocz¹³ wyk³ady
w Seminarium Duchownym Hosianum(1963), zatwierdzono Jego habilitacjê
(1991). Kanonikiem honorowym kapitu³y warmiñskiej zosta³ 10 marca 1973 r.
Tego dnia, w 1526 r. zmar³ ksi¹¿ê Janusz III z dynastii Piastów i po
jego mierci Zygmunt Stary w³¹czy³ Mazowsze do Korony. 17 wrzenia
1980r., w pamiêtn¹ rocznicê napaci Zwi¹zku Radzieckiego na Polskê
(1939), zosta³ kanonikiem gremialnym kapitu³y warmiñskiej. Zmar³
27 grudnia, w dzieñ w. Jana Aposto³a i Ewangelisty, w rocznicê
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wybuchu Powstania Wielkopolskiego (1918), w dzieñ mierci Heinricha Schliemanna, odkrywcy Troi i Myken (1890).
Odwiedmy czasami ks. Szorca. Na pomniku z czarnego marmuru wygrawerowano Jego wizerunek i wypisano wszelkie tytu³y do ziemskiej chwa³y. Dla tych, którzy nie znali Go ¿ywym, pozostanie obecny jako edytor róde³
historycznych  owych ech przesz³oci.
Krystyna Stasiewicz
(Olsztyn)

WSPOMNIENIE O KSIÊDZU
PROF. DR. HAB. ALOJZYM SZORCU
Ksiêdza Alojzego Szorca pozna³em w olsztyñskim Archiwum Diecezjalnym, prowadz¹c kwerendy do mojej pracy habilitacyjnej o studiach uniwersyteckich m³odzie¿y z Prus Królewskich i Warmii w XVIXVIII w. Pomóg³ mi
znaleæ akta fundacji kanonika Jana Preucka i wskaza³, jak w bardzo obszernych protoko³ach posiedzeñ kapitu³y warmiñskiej odnajdowaæ notatkê, przewa¿nie bardzo krótk¹, komu kapitu³a przydzieli³a stypendium z tej fundacji.
Nawi¹zana znajomoæ z czasem przekszta³ci³a siê w przyjañ. Spotykalimy
siê na konferencjach naukowych, jako recenzenci przewodów habilitacyjnych,
wymienialimy siê publikacjami, prowadzilimy korespondencjê. Pierwszy raz
by³em w mieszkaniu ks. Alojzego Szorca w 1989 r. Podj¹³ nas  uczestników
sesji hozjañskiej  staropolsk¹ kolacj¹, a biskup Józef Glemb nowoczesnym party, u³atwiaj¹cym konwersacjê. W nastêpnych latach bywa³em
w Olsztynie u ks. A. Szorca, a On odwiedza³ mnie w Bydgoszczy.
Zbli¿a³ nas wiek, bylimy prawie rówienikami; ja urodzi³em siê 10 lipca,
a ks. Szorc 6 padziernika w 1935 r.; pochodzenie spo³eczne, bo obaj bylimy
dzieæmi wsi. Ks. Szorc by³ synem zagrodowego szlachcica, ale uwa¿a³ siê za
syna ch³opa. Moi przodkowie zawsze byli pañszczynianymi ch³opami. W³adze Polski Ludowej dzieli³y mieszkañców wsi wed³ug kryteriów maj¹tkowych, a sytuacja materialna naszych rodziców by³a podobna. Musieli podejmowaæ ogromny wysi³ek, aby zap³aciæ podatki, oddaæ tzw. obowi¹zkowe
dostawy i wykszta³ciæ dzieci, dla których nie widzieli przysz³oci na wsi.
Ksi¹dz Alojzy opowiada³ nam, jak jego ojciec wiosn¹ 1945 r. sam rozminowywa³ ³¹kê, aby zebraæ z niej siano.
Lata szkolne, studenckie, zdobywanie stopni i tytu³u profesora wymaga³o
od nas wiele wysi³ków i wyrzeczeñ. Ksi¹dz A. Szorc w licie z 1 sierpnia 1998 r.,
pisz¹c o k³opotach z publikacj¹ rozpraw o Dzierzgoniu i kolegium jezuickim
w Braniewie stwierdzi³: ja jestem synem ch³opów, cz³owiekiem twardym
i upartym. Obydwie ksi¹¿ki ukaza³y siê drukiem.
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Badalimy wybrane problemy z dziejów Prus Królewskich i Warmii  ja
dzieje owiaty i rolê inteligencji w ¿yciu miast tej prowincji, ks. A. Szorc
dzieje diecezji warmiñskiej w XVIXVIII w. O Elbl¹gu, zaliczanym do wielkich miast Prus Królewskich, a le¿¹cym w obrêbie diecezji warmiñskiej,
opublikowalimy ksi¹¿ki na ten sam temat, tj. o reformacji i kontrreformacji
w tym miecie. Moja ksi¹¿eczka zosta³a opracowana i wydana w popularnonaukowej serii prac zapoznaj¹cych wspó³czesnych mieszkañców Elbl¹ga
z dziejami ich miasta i regionu; ksi¹dz A. Szorc opracowa³ i wyda³ obszerny
tom róde³ pt. Rywalizacja katolików z luteranami o koció³ w. Miko³aja
w Elbl¹gu 15201621. ród³a do dziejów reformacji w Prusach Królewskich,
Olsztyn 2002, ss. 537. Inicjatorem przygotowania tego opracowania by³
ks. Mieczys³aw Józefczyk, proboszcz parafii w. Miko³aja i autor obszernych
dziejów kocio³a katolickiego w Elbl¹gu.
Badania historyczne uwa¿a³ ks. Szorc za najwa¿niejszy cel swojej dzia³alnoci. Ceni³ pracê dydaktyczn¹ i organizatorsk¹ (rektora Warmiñskiego
Instytutu Teologicznego, dziekana wydzia³u teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego) oraz duszpastersk¹. W przesy³anych do mnie listach pisa³
o wa¿noci dla Kocio³a katolickiego w Polsce sprawowanych przez niego urzêdów, wykonywanej pracy nauczycielskiej, ale uskar¿a³ siê na ich pracoch³onnoæ, zmuszaj¹c¹ go do ograniczania badañ naukowych. Wieloletnie, skrupulatne kwerendy w archiwach Warmii, ca³ej Polski i zagranicznych pozwoli³y
mu na napisanie kilku rozpraw, poszerzaj¹cych wiedzê o przesz³oci Warmii.
Rozprawa Dominium warmiñskie 12431772. Przywilej i prawo che³miñskie
na tle ustroju Warmii, Olsztyn 1990, ss. 534 stanowi podstawow¹ lekturê dla
ka¿dego historyka, prowadz¹cego badania nad histori¹ tego regionu.
Najwiêcej wysi³ku w³o¿y³ ks. A. Szorc w badania dzia³alnoci biskupa
Stanis³awa Hozjusza. Pisa³a o nich dr Irena Makarczyk w ¯yciorysie ksiêdza
Profesora, opublikowanym w Ksiêdze Jubileuszowej Ad Fontes. Studia ofiarowane ksiêdzu Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesiêciolecie urodzin, pod red. Z. Jaroszewicz-Pieres³awcew i I. Makarczyk, Olsztyn 2006,
s. 2324. Autorka wspomina te¿ o pomocy ze strony prof. Wojciecha Wrzesiñskiego okazywanej ks. A. Szorcowi w uzyskiwaniu grantów na badania
w archiwum w BerlinieDahlem. Dla m³odych czytelników podajê jako ciekawostkê informacjê o inflacji w Polsce w latach 90. XX w., a mianowicie, ¿e ks.
A. Szorc w 1997 r., wspierany przez prof. Stanis³awa Achremczyka z Orodka
Badañ Naukowych w Olsztynie, ubiega³ siê w Komitecie Badañ Naukowych
o grant w wysokoci 1 miliarda 800 milionów z³otych (list z 25 marca 1997 r.).
Wniosek zosta³ przez wspomniany KBN odrzucony.
Wieloletnie badania nad ¿yciem i prac¹ biskupa S. Hozjusza, a zw³aszcza
kompletowanie jego korespondencji, umo¿liwi³y ks. Szorcowi napisanie kilku
naukowych i popularnonaukowych artyku³ów o tym wybitnym teologu
i mê¿u stanu. Kilkakrotnie ks. Szorc wspomina³ w listach, np. z 25 marca
1997 r., o przygotowywaniu rozprawy zatytu³owanej Reformacja i kontrreformacja na Warmii w XVIXVIII wieku. Rozprawa ta nie zosta³a jednak opubli-

508
kowana. Czêciowo zosta³a wydrukowana korespondencja biskupa Stanis³awa Hozjusza, o czym pisa³a ju¿ dr I. Makarczyk. Potrzebne s¹ dalsze prace
nad zebraniem, opracowaniem i wydaniem drukiem korespondencji bpa
S. Hozjusza. Powinny byæ te prace wsparte finansowo i organizacyjnie zarówno przez lokalne, jak i ogólnopolskie instytucje naukowe. Ksi¹dz Alojzy Szorc
wybitnie przyczyni³ siê do zebrania materia³ów umo¿liwiaj¹cych zakoñczenie
procesu beatyfikacyjnego biskupa Hozjusza w komisji diecezjalnej i wys³ania
akt beatyfikacyjnych do Watykanu.
W mojej pamiêci ksi¹dz Alojzy Szorc pozostaje jako wybitny historyk
oraz niezwykle ¿yczliwy i pomagaj¹cy innym, zw³aszcza pocz¹tkuj¹cym badaczom, cz³owiek.
Marian Pawlak
(Bydgoszcz)

IN MEMORIAM KS. PROF. DR. HAB. ALOJZEGO SZORCA
Alteri vi vas oportet, si tibi vis vivere 
Trzeba ¿yæ dla innych, je¿li chcesz ¿yæ z po¿ytkiem dla siebie.
Seneka

27 grudnia 2010 r. zmar³ w Olsztynie w wieku 75 lat ks. pra³at prof.
Alojzy Szorc, b. rektor Warmiñskiego Instytutu Teologicznego i pierwszy
dziekan Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Uroczystoci pogrzebowe z udzia³em Senatu UWM, licznego duchowieñstwa, wiernych, spo³ecznoci akademickiej odby³y siê w kociele seminaryjnym pw. w.
Józefa w WSD Hosianum i w bazylice wspó³katedralnej w. Jakuba
w Olsztynie pod przewodnictwem abp. Wojciecha Ziemby, Metropolity Warmiñskiego i Wielkiego Kanclerza Wydzia³u Teologii. Po mszy w. cia³o ksiêdza
profesora zosta³o z³o¿one na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej
w grobowcu kap³anów przy g³ównej alei.
w. Pawe³ mówi¹c o narodzeniu Syna Bo¿ego umieszcza je w pe³ni
czasu (por. Ga 4, 4). Czas istotnie wype³ni³ siê przez to, ¿e sam Bóg przez
Wcielenie wszed³ w dzieje cz³owieka. Wiecznoæ wkroczy³a w czas. Wejcie
w pe³niê czasu oznacza równoczenie zakoñczenie czasu i wyjcie z jego
granic, aby odnaleæ spe³nienie w wiecznoci Boga. Bóg wszed³ w dzieje
ks. Alojzego Szorca w dniu narodzin, a w dniu mierci, który chrzecijanie
nazywaj¹ dniem narodzin dla nieba wprowadzi³ go w pe³niê czasu. Teraz
¿yje w Bogu, ale pozostawi³ lady swoje w dzie³ach, których dokona³ i pozosta³ w wdziêcznej pamiêci ¿yj¹cych gdy¿ ¿y³ dla innych.
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Kolega, wychowawca, wspó³pracownik
Pisaæ wspomnienia o kim, kto by³ kim bardzo bliskim nie jest ³atwym
zadaniem. Istnieje bowiem obawa, ¿e takie wspomnienia o koledze, z którym
bylimy od 1958 do 1959 studentamiklerykami tego samego Seminarium
Duchownego Hosianum, a nastêpnie od 1968 roku wspó³pracownikami WSD
Hosianum, Warmiñskiego Instytutu Teologicznego, a w latach 19992003
Wydzia³u Teologii, Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego mog¹ byæ potraktowane jako panegiryk. Mylê, ¿e ta obawa jest nieuzasadniona, gdy¿ wiele
z tych wspomnieñ oceni¹ ci, którzy ks. profesora doskonale znali z aktywnoci na wielu p³aszczyznach: edukacyjnej, naukowej, dydaktycznej, eklezjalnej, spo³ecznej na Warmii, ale i daleko poza granicami kraju ojczystego.
Piêædziesiêciolecie jego wiêceñ kap³añskich w 2009 r., 51-letnie pos³ugiwanie w warmiñskim Kociele, 47 lat pracy naukowej i dydaktycznej s¹ okazj¹
do przypomnienia równie¿ takich zdarzeñ, których jako jego kolega i wspó³pracownik by³em bliskim obserwatorem.
Lata seminaryjne spêdzone w Wy¿szym Seminarium Duchownym Hosianum zbli¿y³y nas do siebie. Jako m³odszy seminarzysta z podziwem patrzy³em na starszego kolegê o nieprzeciêtnych zdolnociach. Obserwowa³em
jego zainteresowanie sportem, pasjê do zg³êbiania wiedzy historycznej
i teologicznej. Imponowa³ postaw¹ bezinteresownego dzielenia siê wiedz¹
z innymi, bezporednioci¹, zyska³ sobie uznanie wród seminarzystów. By³
przyk³adem jak ¿yæ dla innych. To by³ zapewne powód, dla którego prze³o¿eni seminaryjni powierzyli mu funkcjê tzw. seniora, czyli starosty ca³ej
spo³ecznoci, któr¹ reprezentowa³ i jej s³u¿y³ w zakresie organizacji ¿ycia
kleryckiego.
By³ te¿ w roku akademickim 1963/1964  jako prefekt  naszym wychowawc¹. Wniós³ wiele ludzkich nowych elementów formacyjnych do naszego
przygotowywania siê do kap³añstwa.
Urodzi³ siê 6 padziernika 1935 r. w Chojnowie, powiat Moñki jako syn
W³adys³awa i Heleny z d. Mogielnicka, w diecezji bia³ostockiej, ochrzczony
zosta³ w parafii Trzcianne. W tej miejscowoci ukoñczy³ szko³ê podstawow¹
w 1949 r., maturê uzyska³ w 1954 r. w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Olecku.
W tym samym roku wst¹pi³ do Wy¿szego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie, gdzie w latach 19541959 studiowa³ filozofiê i teologiê;
wiêcenia kap³añskie otrzyma³ 24 maja 1959 r. z r¹k bpa Tomasza Wilczyñskiego. Rok póniej rozpocz¹³ studia specjalistyczne na KUL w zakresie historii Kocio³a(1960-1963). W 1963 uzyska³ magisterium i licencjat na podstawie pracy Rz¹dy biskupa Andrzeja Chryzostoma Za³uskiego na Warmii
w latach 16981705, w 1966 r.  doktorat na podstawie rozprawy Diecezja
warmiñska za biskupa Andrzeja Chryzostoma Za³uskiego 16981711, w 1988 r.
 stopieñ doktora habilitowanego na Wydziale Prawa i Administracji na
UMK w Toruniu na podstawie dorobku naukowego i ksi¹¿ki Dominium warmiñskie 12431772. Przywilej i prawo che³miñskie na tle ustroju Warmii
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i w 1999 r.  tytu³ profesora nauk humanistycznych1. Zm. 27 grudnia 2010 r.
w Olsztynie  cz³owiek nauki, historyk, regionalista, pierwszy dziekan Wydzia³u Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego.

W szkole mistrzów formacji do kap³añstwa
w Wy¿szym Seminarium Duchownym Hosianum
Wy¿sze Seminarium Duchowne za³o¿one zosta³o w 1565 r. w Braniewie
przez kardyna³a Stanis³awa Hozjusza, po II wojnie wiatowej 10 padziernika 1949 r. reaktywowano je w Olsztynie. Powojenni rz¹dcy diecezji warmiñskiej do pracy formacyjnej w Seminarium pozyskali zespó³ wyk³adowców
i moderatorów, rekrutuj¹cy siê z ró¿nych orodków teologicznych Polski, maj¹cych dobre studia teologiczne. To oni dla alumnów przygotowuj¹cych siê do
kap³añstwa byli nauczycielami i mistrzami wiary.
Szko³ê mistrzów WSD Hosianum ¿ycia teologicznego, biblijnego, katechetycznego, liturgicznego, duchowoci kap³añskiej tworzyli teologowie pochodz¹cy z ró¿nych rodowisk teologicznych, m.in. z Wilna, £ucka, Warszawy,
Lublina, Olsztyna, Tarnowa, Kielc. Byli to m.in.: ks. dr Józef £apot, katechetyk i pedagog, rektor Seminarium, ks. dr Jerzy Wirszy³³o, biblista (t³umacz
Biblii Tysi¹clecia), etnolog ks. Teofil Chodzid³o SVD, historyk Warmii ks. dr
Jan Ob³¹k, póniejszy biskup, mediewista i dogmatyk ks. dr Julian Wojtkowski, historyk liturgii ks. dr Stanis³aw Zdanowicz, kap³an niez³omny w okresie
zniewolenia komunistycznego ks. Wojciech Zink, ojciec duchowny Antoni Jag³owski. Sam ks. prof. Alojzy bêd¹c ich uczniem i wychowankiem, po latach
ocenia³ to grono teologów jako niezwyk³e, jak na owe czasy, dobrze przygotowane do uprawiania teologii i wyzwalaj¹ce pasjê badawcz¹ u studentów2.
Byæ mo¿e, ¿e z tej szko³y mistrzów wyniós³ ducha niez³omnego w stylu
ksiêdza W. Zinka i innych; z dum¹ podkrela³, ¿e nigdy nie uleg³ pokusie
wspó³pracy. A infiltracja czynnika politycznego w Seminarium, szukanie
wspó³pracowników wród kleryków, a nawet profesorów za³amywa³y niejednego studenta. Ataki na Koció³, na to co warmiñskie i zwi¹zane z t¹ ziemi¹
powodowa³o skupianie siê Warmiaków wokó³ kogo, kto umacnia³ i kaza³
trwaæ. Do takich nale¿a³ infu³at Wojciech Zink, obroñca uwiêzionego Prymasa Polski Stefana Wyszyñskiego. Emanowa³o z niego przekonanie, ¿e trzeba
tu, na tej ziemi warmiñskiej  wiêtej Warmii trwaæ, kochaæ j¹ i staraæ siê j¹
poznaæ i zrozumieæ jej mieszkañców. W tej szkole mistrzów ¿ycia chrzecijañskiego kszta³towa³a siê dojrza³oæ ludzka, duchowa, teologiczna i pastoralna
p. ks. Alojzego Szorca.
1 I. Makarczyk, ¯yciorys Ksiêdza Profesora, w: Ad Fontes, Studia ofiarowane Ksiêdzu
Profesorowi Alojzemu Szorcowi w siedemdziesiêciolecie urodzin, pod red. Zoi Jaroszewicz-Pieres³awcew i Ireny Makarczyk, Olsztyn 2006, s. 2326.
2 A. Szorc, A. Kopiczko, Wy¿sze Seminarium Duchowne Hosianum . Zarys dziejów, Olsztyn 1995, s. 105, 165.
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W szkole mistrzów uniwersyteckich
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Dla m³odego ks. Alojzego, pocz¹tkuj¹cego cz³owieka nauki, podczas studiów na KUL mistrzami badañ naukowych i uprawiania teologii, historii
Kocio³a byli m.in.: ks. prof. Mieczys³aw ¯ywczyñski pod którego kierunkiem
przygotowywa³ prace dyplomowe, ks. prof. Marian Rechowicz, ks. prof. Wincenty Granat, prof. Jerzy K³oczowski, prof. Andrzej Wojtkowski, prof. Czes³aw Zgorzelski, którzy nauczyli go historiozoficznego rozumienia dziejów
Kocio³a powszechnego, pracy badawczej opartej na ród³ach, otwarcia na
nowe znaki czasu i nurty ¿ycia Kocio³a3. Ks. Alojzy Szorc podporz¹dkowa³
swoje ¿ycie wytrwa³ej pracy nad zg³êbianiem historii Kocio³a, szczególnie na
Warmii. To, czego nauczy³ siê w szkole mistrzów KUL  m.in. umiejêtnoci
pracy na ród³ach  z biegiem czasu po³¹czy³ z umiejêtnoci¹ edycji róde³
historycznych4. Tê wiedzê teoretyczn¹, wydobyt¹ z zasobów archiwalnych
z lekkoci¹ potrafi³ przek³adaæ w dydaktyce na jêzyk wyk³adów, æwiczeñ
i w kontakcie z ludmi w ¿yciu codziennym.Zawsze wnosi³ powiew wie¿oci
do rozmów wa¿nych i codziennych, wprowadza³ o¿ywienie w dysputach naukowych, jak i w trakcie posiedzeñ gremiów kolegialnych uczelni  wspomina³ podczas uroczystoci pogrzebowych, Józef Górniewicz, rektor UWM.
W szkole mistrzów formacji WSD Hosianum i uniwersyteckich na KUL
ukszta³towa³ siê w nim cz³owiek otwarty na naukê, ceni¹cy wartoci tradycji
patriotycznej, oddany Kocio³owi, wra¿liwy na problemy innych ludzi. Dowiadczenie udzia³u w konferencjach naukowych zdobyte na KUL zaowocowa³o u niego umiejêtnoci¹ organizowania sympozjów z udzia³em ludzi nauki, tak¿e wieckich, przy Pracowni Hozjañskiej, Warmiñskim Instytucie
Teologicznym, Wydziale Teologii wreszcie na Wydziale Humanistycznym
UWM. By³y to sympozja powiêcone w. Wojciechowi, w. Brunonowi, hozjañskie, kromerowskie i inne. Sympozja te by³y w owych rodowiskach wiêtami
nauki, a do ma³ych spo³ecznoci, czasami hermetycznych, wnosi³y powiew
wielkiego wiata nauki. Ks. prof. Alojzy stawa³ siê wówczas inicjatorem nowych pomys³ów badawczych w krêgu Seminarium Duchownego i warmiñskiego rodowiska teologicznego. W myl nauczania Soboru Watykañskiego II,
postuluj¹cego wspó³pracê z laikatem i przygotowywania go do odpowiedzialnoci za Koció³, zaprasza³ wieckich do wyg³aszania referatów, dyskusji
i przed³o¿enia swych przemyleñ na sympozjach.

3

S. Achremczyk, Historyk Warmii, w: Ad Fontes..., s. 1921.
I. Makarczyk, Bibliografia prac Ksiêdza Profesora Alojzego Szorca: Wydawnictwa ród³owe, w: Ad Fontes..., s. 27.
4
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W s³u¿bie Kocio³owi warmiñskiemu
Koció³ warmiñski dostrzeg³ w dobrze wykszta³conym kap³anie Alojzym
Szorcu wiele charyzmatów zgodnie z którymi powierza³ mu odpowiednie
zadania do wype³nienia.
Po otrzymaniu wiêceñ kap³añskich zosta³ mianowany wikariuszem
w parafii Najwiêtszego Serca Jezusa w Olsztynie (19591960). Po ukoñczeniu specjalistycznych studiów na KUL zosta³ (12 IX 1963) wyk³adowc¹ historii Kocio³a w WSD Hosianum, pracowa³ tu tak¿e jako wychowawca bêd¹c
w latach 19631966 prefektem pro disciplina, od 1 I 1968 r. archiwariusz
Kurii Biskupiej, od 12 IX 1968 jako diecezjalny wizytator nauczania religii
budzi³ ambitnego ducha rzetelnej dydaktyki katechetycznej w realiach siermiê¿nego socrealizmu, który usun¹³ lekcje religii ze szkó³ do tzw. salek katechetycznych, które mieci³y siê nawet w domach prywatnych; od 11 XII 1969
r. diecezjalny referent prasowy, od 1970 r. przewodnicz¹cy Komisji Historycznej procesu beatyfikacyjnego S³ugi Bo¿ego kard. Stanis³awa Hozjusza i kierownik Pracowni Hozjañskiej. Przeprowadzi³ wraz ks. dr Damianem Wojtysk¹ CP w latach 19701974 kwerendê listów hozjañskich w archiwach
europejskich. By³ w latach 70. przewodnicz¹cym Sesji Naukowych Wyk³adowców WSD Hosianum, powiêconych prezentacji badañ teologiczno-historycznych, które odbywa³y siê raz w miesi¹cu roku akademickiego. W tym
samym czasie by³ te¿ redaktorem naczelnym Studiów Warmiñskich.
18 II 1983 r. powo³ano go na cz³onka Rady Wydawniczej, 14 IV 1983 r.
 wicedyrektora Warmiñskiego Wydawnictwa Diecezjalnego, a 14 III 1994 r.
 delegata arcybiskupa do Rady Programowej Radia Olsztyn. Od 1994 r.
wyk³adowca w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, w okresie 16 V
19971999 r. rektor Warmiñskiego Instytutu Teologicznego, od 1 IX 1999 r.
dziekan Wydzia³u Teologii UWM, od 2003 r. kierownik katedry w Instytucie
Historii i Stosunków Miêdzynarodowych na UWM. Ks. prof. Szorc by³ wyk³adowc¹ na olsztyñskich uczelniach: WSD Hosianum, Warmiñskim Instytucie
Teologicznym, Uniwersytecie Warmiñsko-Mazurskim. By³ pierwszym dziekanem Wydzia³u Teologii UWM, a od 2003 r. kierownikiem katedry w Instytucie Historii i Stosunków Miêdzynarodowych na tej uczelni. Jest autorem
kilkunastu ksi¹¿ek i wielu artyku³ów naukowych, powiêconych historii Warmii i Prus Wschodnich.
Koció³ warmiñski ceni³ jego pracê, obdarzaj¹c go wieloma godnociami:
10 III 1973 r. nadano mu godnocæ kanonika honorowego, 17 IX 1980 r.
kanonika rzeczywistego Warmiñskiej Kapitu³y Katedralnej5, a 2 IV 1985
 pra³ata honorowego Jego wi¹tobliwoci6.
W latach 20062010 powo³any zosta³ na cz³onka Kolegium Konsultorów
i Rady Kap³añskiej Archidiecezji Warmiñskiej.
5
6

A. Kopiczko, Dzieje Warmiñskiej Kapitu³y Katedralnej, Olsztyn 2010, s. 101102, 105, 118.
S³ownik biograficzny Kapitu³y Warmiñskiej, Olsztyn 1996, s.248.
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Zgodnie ze swoim charyzmatem umia³ na p³aszczyznach swej aktywnoci
prowadziæ dialog, integrowaæ rodowisko, dostrzegaæ nowe horyzonty. Wykszta³ci³ wiele pokoleñ kap³anów warmiñskich, otwiera³ przed wieckimi studentami perspektywy udzia³u w ¿yciu Kocio³a. W sposób wolny od dewocji
i bigoterii uczy³ adeptów kap³añstwa, a laikat rozumnego umi³owania Kocio³a, szczególnie warmiñskiego, dlatego ci¹gle ¿yj¹ w ich wspomnieniach jego
s³owa praktycznej m¹droci ¿yciowej, ale i dowcipu, opowieci dowodz¹ce
o poczuciu sytuacyjno-historycznego humoru.
Na zaproszenia proboszczów parafii chêtnie podejmowa³ siê dzie³a g³oszenia rekolekcji adwentowych i wielkopostnych, organizacji sympozjów
w kocio³ach z okazji ich rocznic historycznych, patriotycznych, by³ dobrym
kaznodziej¹ i mówc¹.

W s³u¿bie Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
Marzeniem ks. Alojzego Szorca jako cz³owieka nauki by³o, aby Olsztyn
sta³ siê miastem uniwersyteckim, ze wzglêdu na rodowisko naukowe, teologiczne i historiê nawi¹zuj¹c¹ do akademickiej tradycji braniewskiej i królewieckiej7. Namiastk¹ realizacji tych marzeñ by³o tworzenie siê kadry naukowej skupionej wokó³ WSD Hosianum i czasopisma Studia Warmiñskie,
a jutrzenk¹ zapowiadaj¹c¹ fakultet teologiczny sta³ siê Warmiñski Instytut
Teologiczny, który powsta³ 23 kwietnia 1980 r. Na jego bazie Kongregacja
Wychowania Katolickiego Stolicy Apostolskiej erygowa³a 15 sierpnia 1999 r.
(zanim powsta³ UWM) kocielny Wydzia³ Teologii. Kiedy za Uniwersytet
Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie zosta³ powo³any do ¿ycia 1 wrzenia 1999 r.
(Dz.U. nr 69 z dnia 20.08.1999 r., poz. 762),w jego struktury  w oparciu
o przepisy pañstwowe  wszed³ Wydzia³ Teologii jako jeden z jego dwunastu
wydzia³ów8. UWM ³¹czy lokalne tradycje akademickie: piêædziesiêcioletnie
Akademii Rolniczo-Technicznej, trzydziestoletnie Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej oraz ponad 450 lat kszta³cenia teologicznego na Warmii. Pierwszym dziekanem (19992002) najpierw komisarycznym, a nastêpnie wybranym demokratycznie zosta³ ks. prof. Alojzy Szorc. Za jego kadencji, w 2000 r. Wydzia³
Teologii otrzyma³ uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora
nauk teologicznych w dyscyplinie teologia. Nastêpni dziekani Wydzia³u zapewnili dalszy jego rozwój i w 2007 r. utworzono na nim nowy kierunek
 nauki o rodzinie. W tym samym roku Wydzia³ otrzyma³ uprawnienia do
7 60-lecie nauki i kszta³cenia akademickiego w Olsztynie, red. J. Górniewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 2010.
8 S. Achremczyk, Nauk przemo¿nych per³a Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie
19992009, Olsztyn 2009, s. 121; Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie we wspomnieniach, red. J. Górniewicz, Olsztyn 2011; Bp J. Wojtkowski, Kalendarium starañ o uprawnienia
akademickie na Warmii po drugiej wojnie wiatowej, Studia Warmiñskie, t. 29 (1992), s. 259
267; idem, Wydzia³ Teologii Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego w Olsztynie, Studia Warmiñskie, t. 39 (2002), s. 1299217.
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nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk teologicznych
i utworzy³ stacjonarne studia doktoranckie.
Ks. prof. Alojzy jako dziekan Wydzia³u Teologii w³¹czy³ siê dynamicznie
w nurt prac UWM, uczestnicz¹c w posiedzeniach Senatu i wielu komisji
uczelnianych. Ten nurt akademicki przek³ada³ siê na jêzyk pragmatyki zgodnie z którym pracownik naukowy Uniwersytetu musi uczestniczyæ w dydaktyce, badaniach naukowych i administracji uczelni. To nios³o ze sob¹ zmianê
przyzwyczajeñ nauczycieli akademickich. Do tej zmiany przyzwyczajeñ na
m³odym uniwersytecie wnosi³ wiele entuzjazmu, przyczynia³ siê swoj¹ postaw¹ dialogow¹ do polaryzacji napiêæ, przyjaznej integracji wydzia³ów i spo³ecznoci uczelnianej.

Kierunki badañ
1. Historia Warmii
 WARMIA  DOMINIUM BISKUPÓW WARMIÑSKICH
Ks. prof. Alojzy Szorc w swoich badaniach by³ regionalist¹. Ca³y swój
talent badawczy powiêci³ regionowi Warmii. Historiê traktowa³ jako zapotrzebowanie swego serca. Wielki wp³yw wywiera³ na niego nie tyle opis
przesz³oci, co jej synteza i historiozofia. Interesowa³y go nie tyle fakty
z przesz³oci, co ich kontekst historyczny i historiozoficzny, nie opracowania,
które ceni³, co ród³a dawnych dziejów. Dostrzega³ w nich ulotnoæ i nawet
tendencyjnoæ problematyki historiozoficznej. Do patrzenia na przesz³oæ pod
k¹tem dokumentu pisanego przyczyni³a siê jego wieloletnia praca nad korespondencj¹ Stanis³awa Hozjusza, publikacja róde³ dotycz¹cych parafii
w. Miko³aja w Elbl¹gu i praca nad ród³ami, odnosz¹cymi siê do biskupa
warmiñskiego Ignacego Krasickiego, a tak¿e statutami Warmiñskiej Kapitu³y. Dzie³em jego ¿ycia jest praca Dominium warmiñskie 12431772. Przywilej
i prawo che³miñskie na tle ustroju Warmii, wydana w Olsztynie w 1990 r.
Ks. prof. Alojzy Szorc zajmowa³ siê g³ównie dziejami diecezji warmiñskiej, przy czym ulubiony okres to wieki XVI-XVIII. Uwa¿a³, ¿e historia
regionalna to du¿e pole badawcze. Twierdzi³, ze Warmia, w przeciwieñstwie
do s¹siednich Mazur, jest krain¹ historyczn¹ z bogat¹ przesz³oci¹ i tradycjami. Jako czêæ pañstwa polskiego od roku 1466 do 1772 zachowywa³a sw¹
autonomiê polityczn¹ z biskupem warmiñskim na czele jako jej ksiêciem, za
jej mieszkañcy silnie odczuwali sw¹ niezale¿noæ i odrêbnoæ. Sytuacja ta nie
uleg³a zmianom równie¿ po zaborach. Warmia bowiem, choæ utraci³a niezale¿noæ polityczn¹, w wiadomoci Warmiaków pozosta³a odrêbna. Twierdzi³,
¿e wynika³o to przede wszystkim z ró¿nic wyznaniowych. Dlatego jeszcze
w okresie plebiscytu silnie dawa³y o sobie znaæ tendencje separatystyczne
w postaci projektów utworzenia oddzielnego pañstwa warmiñskiego z bi-
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skupem warmiñskim jako jego w³adc¹. W zwi¹zku z tym wiêkszoæ jego prac
i artyku³ów powiêcona jest dziejom Warmii, instytucjom kocielnym diecezji
warmiñskiej, kapitule, Seminarium, synodom, wybranym parafiom, osobistociom ¿ycia kocielnego, jak kard. Stanis³aw Hozjusz, poszczególnym biskupom i relacjom o stanie diecezji, przesy³anym do Rzymu, a tak¿e kanonikowi
warmiñskiej kapitu³y, Miko³ajowi Kopernikowi.
2. Prusowie i Krzy¿acy
Kolejnym kierunkiem jego badañ by³a problematyka pruska, reformacja
w Elbl¹gu i Królewcu. Zanim na tereny Warmii przyszli Krzy¿acy, by³y one
zamieszka³e przez ludnoæ prusk¹. Poniewa¿ Prusowie nie przetrwali do
naszych czasów, ca³a nasza wiedza o nich pochodzi ze róde³: dokumentów,
nazw miejscowych, czy poleceñ biskupów, aby zapewniæ im pos³ugê duszpastersk¹ w ich jêzyku. Wiadomo, ¿e Prusowie nale¿eli do ba³tyjskiej grupy
jêzykowej. Do tej grupy nale¿y do dzisiaj Litwa i £otwa. Ks. Szorc by³ autorem ksi¹¿ek i wielu artyku³ów naukowych, dobrym znawc¹ historii Prus
Wschodnich.
3. Biografista i hagiograf
Ks. Alojzy Szorc by³ w swoich pracach badawczych biografem i znawc¹
spucizny literackiej kardyna³a Stanis³awa Hozjusza, Miko³aja Kopernika,
dzia³alnoci Stefana Sadorskiego, fundatora wiêtej Lipki, biskupów Andrzeja Batorego, Teodora Potockiego, Ignacego Krasickiego i innych. Zajmowa³
siê te¿ hagiografi¹, jak np. b³. Reginy Protmann, ale i innych kandydatów do
chwa³y o³tarzy.
Perspektywy badawcze
Postulowa³ potrzebê prac badawczych nad dziejami Prus Ksi¹¿êcych
i Królewskich, edycjê historycznych dokumentów redniowiecznych Warmii,
korespondencji biskupów warmiñskich. Katalog tematów zaproponowanych
do opracowania przedstawi³ w 1999 r. w pracy pt. Dzieje Warmii9.
Nagrody i odznaczenia
Otrzyma³ liczne nagrody za pracê naukow¹ i dydaktyczn¹: Z³oty Krzy¿
Zas³ugi (2001), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2005), Z³oty Laur UWM
(2006), Warmiñsko-Mazursk¹ Nagrodê Humanistyczn¹ im. Wojciecha Kêtrzyñskiego (2010).
9

A. Szorc, Dzieje Warmii 14541660, Olsztyn 1999, s. 130132.
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W podsumowaniu nale¿y powiedzieæ, ¿e p. ks. prof. Szorc przez podejmowanie pracy badawczej, naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej ¿y³ dla
innych i dlatego tak wiele ladów dobrych dzie³ pozostawi³ i zaskarbi³ sobie
wdziêczn¹ pamiêæ potomnych.
Ks. W³adys³aw Nowak
(Olsztyn)
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PROFESOR TADEUSZ KISIELEWSKI I JEGO PRACA
W WY¯SZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ W OLSZTYNIE
Na tle prawie ju¿ æwieræwiecznej dzia³alnoci
Instytutu Historii czy przesz³o 40 letniego istnienia akademickiego kszta³cenia z historii krótkie
uczestniczenie w tym Kisielewskiego mog³oby byæ
niezauwa¿alne. Na szczêcie tak nie jest. Z³o¿y³o
siê na to kilka przyczyn, a jedn¹ z nich by³a
z pewnoci¹ silna osobowoæ Tadeusza. Prosi³, by
tak w³anie siê do niego zwracaæ, choæ w oficjalnych dokumentach figurowa³o imiê Walenty.
O tym nieu¿ywanym imieniu przypomnia³ sobie, by
odró¿niæ siê od innego historyka, który z poznania
przesz³oci czyni niekiedy festiwal sensacji.
Tadeusz Kisielewski urodzi³ siê 14 lutego 1939 r. w Sierpcu na Mazowszu
jako syn Mieczys³awa i Janiny z domu Bromirskiej. Studia historyczne ukoñczy³ na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w 1962 r. Krótko pracowa³ (od
grudnia 1962 do marca 1963 r.) jako bibliotekarz w Instytucie S³owianoznawstwa PAN. W latach 19631964 by³ zatrudniony jako nauczyciel
w Szkole Podstawowej nr 143 w Warszawie, od 1964  przez dwa lata
 w Zak³adzie Historii Ruchu Ludowego PAN jako bibliotekarz. Zreszt¹ od
1963 r. by³ cz³onkiem Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W latach
19671972 by³ kierownikiem Redakcji Historycznej w Ludowej Spó³dzielni
Wydawniczej, za w latach 19721973 by³ redaktorem dzia³u spo³ecznego
w czasopimie Wie Wspó³czesna, pimie teoretyczno politycznym ruchu
ludowego, wydawanym przez Naczelny Komitet ZSL. Po otrzymaniu stypendium doktoranckiego (19731975) NK ZSL przygotowa³ dysertacjê doktorsk¹
(Ewolucja ideowo-polityczna przywódców ruchu ludowego okresu zaborów,
promotor A. Dobieszewski, obronion¹ w Wy¿szej Szkole Nauk Spo³ecznych.
Od 1975 do 1978 by³ zastêpca kierownika Wydzia³u prezydialnego NK ZSL,
od 1978 do stycznia 1981 by³ Dyrektorem Centralnego Orodka Doskonale-
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nia Kadr ZSL1. W gor¹cym 1981 r. obj¹³ obowi¹zki redaktora Zielonego
Sztandaru, staraj¹c siê przekszta³ciæ pismo w wiarygodny organ. W stanie
wojennym zosta³ usuniêty z redakcji. W latach 19821989 by³ dyrektorem
Zak³adu Historii Ruchu Ludowego, jeszcze w padzierniku 1981 r. habilitowa³ siê na podstawie pracy Heroizm i kompromis. Portret zbiorowy dzia³aczy
ludowych. W prze³omowym roku 1989 widzia³ zmiany na lepsze, które  jego
zdaniem  zosta³y zmarnowane. Po epizodzie pracy w Szkole G³ównej Planowania i Statystyki by³ w latach 19901992 prezesem Zarz¹du Ludowej Spó³dzielni Wydawniczej. W 1990 r. zosta³ profesorem belwederskim. Krótko
pracowa³ w Czêstochowie, w tamtejszej Wy¿szej Szkole Pedagogicznej, a nastêpnie, w latach 19931996  w Instytucie Historii Olsztyñskiej WSP. Przyszed³ tu ju¿ jako dowiadczony badacz, zw³aszcza ruchu ludowego, cz³owiek
o zaciêciu dziennikarskim, publicystycznym. Pisa³ felietony do prasy zebrane
w zbiory2.
Z historykami olsztyñskimi nie mia³ wczeniej wiele stycznoci. W latach 80. uczestniczy³ w sesji dotycz¹cej spó³dzielczoci na ziemiach zachodnich i pó³nocnych3, a jeszcze wczeniej wyda³ wspomnienia Fryderyka Leyka4.
W okresie olsztyñskim Kisielewski coraz bardziej przesuwa³ siê z problematyki myli spo³eczno-politycznej w kierunku problematyki politycznej i dyplomatycznej Europy rodkowo-Wschodniej. Po niespodziewanej mierci prof.
Stanis³awa Szostakowskiego, który zatrudni³ go w Olsztynie, Kisielewski
zosta³ kierownikiem Zak³adu Historii Polski i Powszechnej XIX w.. W zespole
tym znalaz³ siê prof. S³awomir Kalembka5, jak siê okaza³o starszy kolega
z UMK, z tego samego seminarium oraz ni¿ej podpisany. Z tym pierwszym
wspomina³ toruñskie czasy i wspólnego mistrza  prof. Witolda £ukaszewicza. 26 padziernika 1995 r. zorganizowa³ sesjê naukow¹ pt. Powrót Stanis³awa Miko³ajczyka do kraju. Dowiadczenia polskie i krajów Europy rodkowo-Wschodniej. Jej pok³osiem jest tom studiów Czy Europa rodkowo-Wschodnia mog³a siê wybiæ na wolnoæ6. Udana sesja zachêci³a go do kontynuacji.
1 Wyda³ wtedy Historiê polskiego ruchu ludowego. Podrêcznik dla cudzoziemców, Warszawa 1981, ss.100  w jêzyku angielskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim.
2 Zob. T. Kisielewski, Zapiski historyczno-polityczne z lat 19811991, Czêstochowa 1994;
W³asnym kursem. Wybór pism historycznych i politycznych z lat 19672003 z komentarzami,
Bydgoszcz 2003.
3 Zob. Spó³dzielczoæ pracy na Ziemiach Zachodnich i Pó³nocnych 19451985 . Materia³y
z konferencji, Olsztyn, 56 wrzenia 1985 r., oprac.: [kom. red. J. Bojarski, Z. G³odek,
E. Wojnowski], Olsztyn 1988.
4 F. Leyk, Pamiêæ notuje i utrwala. Wspomnienia, oprac. T. Kisielewski, Warszawa 1969,
ss. 225.
5 Po latach bêdzie mu bardzo zale¿a³o, by znaleæ siê w wród autorów W kraju i na
wychodstwie . Ksiêga pami¹tkowa ofiarowana Profesorowi S³awomirowi Kalembce w szeædziesiêciolecie urodzin, Toruñ-Olsztyn 2001  zamieci³ tu Federalizm w myli politycznej emigracji
polskiej na prze³omie lat czterdziestych i piêædziesi¹tych XX wieku, s. 667680.
6 Pod redakcj¹ T. Kisielewskiego i N. Kasparka, Olsztyn 1996. Treæ: T. Kisielewski:
S³owo wstêpne, s. 5-6; idem, Czy Polska mia³a szanse wybicia siê na niepodleg³oæ i demokracjê?
Linia realistyczno-pragmatyczna i realistyczno-niez³omna w polityce polskiej prze³omu wojny
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W rozmowach z prof. S³awomirem Kalembk¹ i ni¿ej podpisanym, Kisielewski
zastanawia³ siê, kiedy mo¿na ju¿ mówiæ o kolaboracji, gdzie s¹ jej granice.
Czytelne w latach II wojny wiatowej pod okupacj¹ niemieck¹, ale gdzie
indziej? I wtedy zrodzi³ siê pomys³, by zorganizowaæ sesjê pt. Miêdzy irredent¹ a kolaboracj¹ w XIX wieku. Postawy spo³eczeñstwa polskiego wobec
zaborców7. Mia³ to byæ wstêp do dyskusji o czasach PRL. Jednak losy potoczy³y siê inaczej. Personalne zawirowania w olsztyñskim Instytucie Historii
w 1996 r. zniechêci³y Profesora do pracy w Olsztynie. Mawia³ do mnie: ju¿
doæ w ¿yciu siê nak³óci³em, ju¿ doæ mam sporów, chcê spokojnie pracowaæ.
Takie miejsce znalaz³ w WSP w Bydgoszczy. Szkoda. Z olsztyñskim rodowiskiem naukowym nie utraci³ jednak kontaktu, pisa³ do Ech Przesz³oci,
kibicowa³ nam niezwykle ¿yczliwie, recenzowa³ pracê habilitacyjn¹ dr. hab.
Witolda Gieszczyñskiego, by³ pe³en uznania do walorów merytorycznych tego
opracowania.
Po 1996 r. utrzymywa³em z nim kontakt, najczêciej w Warszawie. Zawsze z dum¹ opowiada³ o synu Kajetanie. By³ cz³owiekiem spokojnym, ale
unosi³ siê, mówi³ podniesionym g³osem, kiedy przysz³o mu mówiæ o historii
najnowszej, o wydarzeniach ostatnich lat. Nie uznawa³ tu ¿adnych kompromisów. Przy jowialnym wygl¹dzie i takowym charakterze, by³ niezwykle zasadniczy w swoich pogl¹dach historycznych. Choroba zabra³a go bardzo szybko, jeszcze w rozmowie telefonicznej na kilka dni przed mierci¹ umawia³ siê
ze mn¹ na przyjazd do Olsztyna, na omówienie jego najnowszej ksi¹¿ki8. Los
napisa³ inny scenariusz.
Norbert Kasparek
(Olsztyn)

i pokoju, s. 727; Henryk Bartoszewicz, Europa rodkowo-Wschodnia w polityce Zwi¹zku Sowieckiego 19391947, s. 2943; Marek Kazimierz Kamiñski, Czechos³owacja w polityce Stanów
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii w latach 19451948. Klêska czeskiego realisty prezydenta
Edvarda Benesa, s. 4558; Jerzy Robert Nowak, Jak umiera³a wêgierska demokracja (19451948),
s. 5980; Andrzej Koryn, Rumunia w polityce wielkich mocarstw. Od przewrotu sierpniowego
1944 do ustanowienia republiki ludowej w grudniu 1947 r., s. 8194; Micha³ Jerzy Zacharias,
Wewnêtrzne i miêdzynarodowe aspekty zwyciêstwa komunistów w Jugos³awii. U róde³ jugos³owiañskiej odmiany systemu komunistycznego, s. 95111; J. R. Nowak, Albania 19441948.
Terror wobec si³ niekomunistycznych i walki frakcyjne, s. 113122; Adam Koseski, Walka
o w³adzê w Bu³garii (19441948), s. 123145.
7 Do tej pory odby³o siê 6 takich spotkañ, wydano 4 tomy posesyjne o tym tytule.
8 T. Kisielewski, Partii portret w³asny. Polityka i wiadomoæ w PZPR  studium upadku,
Warszawa 2011, ss. 447.
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O PROFESORZE TADEUSZU KISIELEWSKIM (19392012)
I JEGO KILKU KSI¥¯KACH
Najpierw oko³o po³udnia by³ telefon Profesora Tadeusza Wolszy z Warszawy, potem informacja dr. hab. S³awomira Cenckiewicza  obaj przekazywali tê sam¹ smutn¹ wiadomoæ: dnia 22 lutego 2012 r. nad ranem zmar³ po
ciê¿kiej chorobie Profesor Tadeusz Kisielewski  zwi¹zany z Uniwersytetem
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Instytutem Historii Polskiej Akademii
Nauk, wybitny historyk i politolog, wnikliwy badacz dziejów ch³opów polskich, prowadz¹cy przed laty wyk³ady w Instytucie Historii i Stosunków
Miêdzynarodowych Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Olsztynie, autor ponad
350 publikacji, w tym ponad dziesiêciu ksi¹¿ek, m.in.: Heroizm i kompromis.
Portret zbiorowy dzia³aczy ludowych, Ojczyzna, ch³opi, ludowcy, Pi³sudski,
Sikorski Miko³ajczyk. Odszed³ wielki naukowiec, wychowawca m³odzie¿y,
zacny cz³owiek. Odszed³ wielki autorytet, uczony wnikliwy, ale i odwa¿ny,
badacz dziejów ch³opów polskich, którego z nich wszystkich najbardziej ceni³em, choæby ze wzglêdu na dostrzeganie ludzi i spraw w historii, które przez lata
przez innych historyków tzw. ruchu ludowego celowo nie by³y dostrzegane.
Mia³em wyj¹tkowe szczêcie i satysfakcjê byæ zaliczanym przez Profesora
Kisielewskiego do grona Jego przyjació³; oczywicie tych m³odszych, mo¿e nie
tych najbli¿szych, na pewno ucz¹cych siê od Niego, ale przyjació³. Znalimy
siê od kilkunastu lat. Pozna³ nas Profesor Wolsza, redaktor naczelny Dziejów Najnowszych, w których Komitecie Redakcyjnym Tadeusz Kisielewski
zasiada³ i pracowa³ do koñca. Razem z Profesorem Kisielewskim uczestniczy³em w kilku konferencjach naukowych. Kiedy tylko by³a okazja, spotykalimy siê w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk lub po prostu w kawiarni w Warszawie, gdzie rozmawialimy na tematy nie tylko historyczne,
czêsto o polityce. Zaprasza³ mnie ca³y czas do Skierd, gdzie mieszka³. A choæ
to blisko stolicy, nigdy  co sobie dzi wyrzucam  nie by³o okazji skorzystaæ
z zaproszenia. Czêsto kontaktowalimy siê z Profesorem telefonicznie, rozmów tych by³y dziesi¹tki, a ka¿dy taki kontakt traktowa³em jako wielkie
wyró¿nienie i ucztê intelektualn¹.
Profesor Tadeusz Kisielewski zawsze bardzo ciep³o wspomina³ okres swojej pracy naukowo-dydaktycznej w Olsztynie. Mia³ tu kilku dobrych znajomych, wród nich z jednej strony chyba szczególnie bliskiego mu Profesora
Norberta Kasparka, dziekana Wydzia³u Humanistycznego UWM, z którym
niegdy opracowa³ nawet wspó³autorsk¹ ksi¹¿kê i ciep³o siê zawsze wyra¿a³,
z drugiej  o wiele m³odszego Paw³a Piotra Warota z olsztyñskiej Delegatury
Instytutu Pamiêci Narodowej, którego artyku³y z Debaty czytywa³ i ¿ywo
komentowa³. Wymienialimy siê z Profesorem ksi¹¿kami. Ostatni¹ pozycj¹,
jak¹ Mu pos³a³em z Olsztyna by³ Spadek Erwina Kruka, publikacja, o któr¹
 po dowiedzeniu siê z prasy, ¿e istnieje  wrêcz siê dopomina³, by potem
zachwycaæ siê jej treci¹ i twierdziæ, i¿ stanowi gotowy scenariusz prawdziwego filmu o mazurskim losie. Zwi¹zki z historykami z Olsztyna Profesor
Kisielewski utrzymywa³ do koñca swoich pracowitych dni. Doæ wspomnieæ,
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¿e by³ (obok Profesora Wojciecha Polaka z UMK w Toruniu) recenzentem
wydawniczym wydanej niedawno monumentalnej, a przy tym niezwykle
cennej, monografii autorstwa dr. Witolda Gieszczyñskiego z UWM pt. Od
narodzin «Solidarnoci» do Trzeciej Rzeczypospolitej. Przemiany spo³eczno-polityczne w województwie olsztyñskim (19801989). Kolokwium habilitacyjnego dr. Gieszczyñskiego, niestety, Profesor ju¿ nie doczeka³. D³ugo bêdê wspomina³ i mia³ we wdziêcznej pamiêci spotkania i rozmowy z Profesorem Kisielewskim, bo s³ucha³em s³ów m¹drych, rad cennych, uwag trafnych.
Charakterystyczne, ¿e zawsze na koniec prosi³, bym wszystkich z Olsztyna
gor¹co pozdrawia³  na trzy dni przed mierci¹, kiedy w Jego g³osie nie by³o nic
z kapitulacji, równie¿
Z pewnoci¹ powstanie ksiêga dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Kisielewskiemu, w której oprócz studiów, znajdzie siê wykaz wszystkich Jego
publikacji. Wspomnê o trzech z nich, szczególnie bliskich, bo podarowanych
przez Profesora z piêknymi dedykacjami. Kilka tygodni temu ukaza³a siê
drukiem wyj¹tkowo interesuj¹ca monografia pt. Partii portret w³asny. Polityka i wiadomoæ w PZPR  studium upadku. Publikacja ta traktuje o historii
PZPR w okresie dla tej formacji szczególnym: od obrad okr¹g³ego sto³u do
czasu rozwijania dzia³alnoci przez rz¹d Tadeusza Mazowieckiego. Ksi¹¿ka
ta jest barwn¹ opowieci¹ o próbach ratowania ustroju komunistycznego
w Polsce przez formacjê rz¹dz¹c¹ przed Czerwcem 89, stanowi wnikliw¹
analizê rzeczywistoci partyjnej na tle szerokiego kontekstu politycznego
zarówno krajowego, jak i miêdzynarodowego, jest w koñcu  jak napisa³ sam
Autor  swego rodzaju fotografi¹ partii, wykonan¹ g³ównie przez pryzmat
materia³ów Komitetu Centralnego PZPR. Profesor opracowuj¹c tê ksi¹¿kê,
siêgn¹³ zatem przede wszystkim do materia³ów partyjnych, g³ównie przechowywanych w Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Jak na wytrawnego historyka przysta³o, wykorzysta³ ponadto dokumenty ju¿ drukowane, pamiêtniki
przeró¿nych prominentów partyjnych, liczne relacje i wywiady prasowe oraz,
rzecz jasna, szereg opracowañ naukowych. Nie sposób streciæ tej ksi¹¿ki.
Zreszt¹, po co Nale¿y j¹ przeczytaæ. Powiem tylko, ¿e daj¹c odpowied na
pytanie, czym by³a PPR, a potem PZPR, Profesor napisa³: By³y one przede
wszystkim partiami w³adzy i interesu w komunistycznym systemie ideologiczno-politycznym i w sytuacji podporz¹dkowania Polski temu systemowi
w skali miêdzynarodowej, w szczególnoci za Zwi¹zkowi Sowieckiemu jako
mocarstwu komunistycznemu. W promocji tej ksi¹¿ki, jak siê rych³o okaza³o, ostatniej w dorobku Profesora, on sam os³abiony chorob¹ uczestniczyæ ju¿
nie móg³. Prezentacja monografii o koñcowym okresie dzia³alnoci PZPR
odby³a siê w Sejmie  prowadzili j¹ w zastêpstwie Profesora Jego m³odsi
koledzy, ale i wierni uczniowie: wspomniani ju¿ profesorowie  Tadeusz Wolsza i Wojciech Polak oraz pose³ dr Zbigniew Gi¿yñski, osoby  co wiem
 zawsze pe³ne szacunku dla dokonañ naukowych i m¹droci ¿yciowej Autora.
Nie powsta³a jeszcze ¿adna recenzja tej ksi¹¿ki, bo rzecz jest stosunkowo
nowa, ale Partii portret w³asny zyska³ ju¿ sobie bardzo wiele wysokich ocen.
Profesor Jerzy Eisler, autor Polskiego roku 1968, prowadz¹cy z ramienia IPN
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projekt naukowo-badawczy o PZPR, wci¹gn¹³ j¹ na listê lektur obowi¹zkowych
dla wszystkich uczestników projektu, zapowiadaj¹c dostarczenie ka¿demu
jednego jej egzemplarza.
Dwie inne ksi¹¿ki Tadeusza Kisielewskiego, które posiadam w swojej
bibliotece, to: Zapiski historyczno-polityczne z lat 19811991 i Czas przesz³y
teraniejszy  pozycje to na wpó³ autobiograficzne, ale stanowi¹ce wa¿ny
dokument epoki dla wszystkich badaczy dziejów komunistycznej Polski, ruchu ludowego oraz pocz¹tków Trzeciej Rzeczypospolitej. Jeden cytat z drugiej
pozycji: Ojciec mój nie lubi³, nie znosi³ Polski Ludowej, komunistów, Sowietów i na ogó³ nie kry³ swych pogl¹dów. Wskazywa³ na ich prymitywizm, brak
elementarnego wykszta³cenie, kultury, sk³onnoci do z³odziejstwa. I tak zaraz po wojnie rzeczywicie siê komunici prezentowali. [ ] Za g³ównego,
antykomunistycznego bohatera w rodzinie uchodzi³ stryj Janek. W czasie
wojny zosta³ wywieziony na roboty do Prus Wschodnich, stamt¹d uciek³ na
Litwê i tam wst¹pi³ do AK, bra³ udzia³  jak opowiada³  w wyzwalania
w 1944 r. Wilna w ramach AK, a póniej wywieziono go na wschód, podobnie
jak innych akowców z Litwy, gdzie jaki czas r¹ba³ tajgê. Opowiada³ o tym
barwnie, zw³aszcza gdy sobie popi³, a popiæ lubi³, wyra¿aj¹c jednoczenie
niezmiennie sw¹ nienawiæ i pogardê do bolszewików i komunistów. Tak
m.in. Profesor Kisielewski pisa³ o swojej rodzinie. Sam nie by³ w okresie PRL
dzia³aczem opozycji antykomunistycznej, choæ mia³ wielki dystans wobec
tego, co dzia³o siê w kraju po 1945 r. Wiem nie tylko z Jego ksi¹¿ek, ¿e by³
Profesor t¹ rzeczywistoci¹ ogromnie rozczarowany; dawa³ zreszt¹ tego liczne
wyrazy. Choæ po ukoñczeniu studiów historycznych na Uniwersytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu, ten urodzony w Sierpcu na kilka miesiêcy przed
wybuchem II wojny m³odzieniec zwi¹za³ siê ze Zjednoczonym Stronnictwem
Ludowym, nie by³ to w najmniejszej nawet mierze zeteselowski ludowieckomunista, wrêcz przeciwnie!  przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji Tadeusz
Kisielewski opowiada³ siê po stronie faktycznej demokratyzacji pañstwa,
oraz odnow¹ w duchu niezale¿noci od PZPR bliskiego mu ruchu ch³opskiego.
Profesor Kisielewski by³ wielkim entuzjast¹ Sierpnia 80, który i Jemu
dawa³ wielk¹ nadziejê na znaczne rozszczelnienie komunizmu w Polsce.
W okresie szesnastu miesiêcy Solidarnoci sprawowa³ funkcjê redaktora
naczelnego Zielonego Sztandaru, pisma jak na ówczesne warunki niezwykle rzetelnie relacjonuj¹cego solidarnociowe przemiany. To w³anie na ³amach tej gazety opublikowano pierwszy w polskiej prasie wywiad z przywódcami Solidarnoci Rolników Indywidualnych. Przed 13 grudnia 1981 r.
ówczesny red. Tadeusz Kisielewski, podobnie jak jego kolega Stanis³aw Michalkiewicz (póniejszy lider Unii Polityki Realnej), przewodnicz¹cy Solidarnoci w Wydawnictwie Ludowym, pisz¹cy w Zielonym Sztandarze porady
prawne dla mieszkañców wsi, by³ wielkim orêdownikiem w³¹czenia ZSL
i polskich ch³opów w proces dokonuj¹cych siê przemian wolnociowych. Dlatego wprowadzenie stanu wojennego oznacza³o dla Tadeusza Kisielewskiego
nieuchronny koniec kariery jako redaktora naczelnego. Frakcja twardog³owych w ZSL zarzuca³a mu, ¿e prowadzona przez niego gazeta podczas kar-
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nawa³u Solidarnoci za mocno w³¹cza³a siê w przemiany posierpniowe. Kiedy
w styczniu 1981 r. wznowiono ukazywanie siê Zielonego Sztandaru, pierwszy
artyku³ red. Kisielewskiego nosi³ tytu³ ¯eby Polska by³a Polsk¹, który oczywicie zaczerpn¹³ z solidarnociowej pieni autorstwa Jana Pietrzaka. Kilka dni
potem Tadeusz Kisielewski ust¹pi³ z funkcji redaktora naczelnego, nie chcia³
braæ udzia³u w tym, co k³óci³o siê z Jego sumieniem. Wszystko to, ale i wiele
innych interesuj¹cych wydarzeñ, zawiera wydana w 1994 r. praca kronikarska
Tadeusza Kisielewskiego pt. Zapiski historyczno-polityczne z lat 19811991.
Po wyborach czerwcowych 1989 roku powsta³a III RP. Niektóre fragmenty wymienionych ju¿ Zapisków i Czasu przesz³ego teraniejszego wiele mówi¹ o jej pocz¹tkach. Sam Czerwiec 89 jawi³ siê Tadeuszowi Kisielewskiemu
jako ogromna szansa politycznego prze³omu, jako pocz¹tek autentycznych
zmian nie tylko w skali ca³ego kraju, ale i w zakresie odrodzenia polskiego
ruchu ludowego. W Zapiskach Profesor jednak otwarcie i dosadnie wy³o¿y³,
co s¹dzi o pierwszych latach III RP. Jakie postawi³ tezy? Przede wszystkim:
pañstwo to nie by³o kontynuacj¹ ideow¹ II RP, ale rezultatem ewolucji od
PRL. O ile Polska do Czerwca 89 by³a w³asnoci¹ jedynie komunistów, to po
wyborach do sejmu kontraktowego, wraz z nadejciem demokracji parlamentarnej i gospodarki wolnorynkowej, sta³a siê jarmarkiem interesów, obejmuj¹cym szerokie krêgi spo³eczne. W III RP dosz³o do skrajnego upolitycznienia kraju, w którym logika interesów politycznych czêsto bra³a górê nad
zdrowym rozs¹dkiem. III RP sta³a siê w pe³ni republik¹ cwaniactwa, zjawiska zrodzonego jeszcze w Polsce Ludowej, po krachu nadziei zwi¹zanych
z Padziernikiem 56, a rozwiniêtego w latach gierkowskiego dobrobytu.
Fortuny najwa¿niejszych kapitalistów III RP nierzadko powstawa³y na drodze niebywa³ej spekulacji i rabunku maj¹tku narodowego  wbrew elementarnym zasadom etyki i sprawiedliwoci spo³ecznej, czemu sprzyjaæ mia³
celowo do tego stworzony system polityczno-prawny. Nie pomog³o tu  pisa³
Tadeusz Kisielewski  ani poczucie misji u niektórych polityków, g³ównie
postsolidarnociowych, ani idea pañstwa prawa, którego w rzeczywistoci byæ
nie mo¿e wtedy, gdy w Polsce polityka dominuje nad prawem, a pieni¹dz jest
wartoci¹ nadrzêdn¹. Wszak¿e kapitalizm i kapitalici w takich szczególnych
przypadkach historycznych, jak ten, który zaistnia³ w Polsce, z regu³y wyrastaj¹ w sposób »bandycki«. Pierwsze lata III RP to oparty na owym cwaniactwie czas kapitalizmu postkomunistycznego; to na gruncie politycznym i ekonomicznym bezwzglêdna walka o zaw³aszczanie pañstwa przez
takie czy inne grupy interesu. Odrodzona w 1989 r. po okresie komunizmu
Polska, niestety, nie sta³a siê zdaniem Tadeusza Kisielewskiego wspólnot¹
wszystkich obywateli, bo nie by³a pañstwem opartym na wartociach ideowych i moralnych, narodowych i ogólnoludzkich. Po zmianie ustroju politycznego i gospodarczego, zintensyfikowa³o siê w III RP zjawisko kameleonizmu,
dziêki któremu stare, postpeerelowskie si³y polityczne i biurokratyczne osi¹gnê³y ogromne sukcesy, nie tylko w gospodarce, ale i w polityce. Ów kameleonizm obj¹³ tak¿e wiele osób i rodowisk dawnej opozycji w PRL. Dlaczego?  dla w³adzy i dla maj¹tku, jak pisze Profesor. Co jeszcze siê dzia³o?
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Lewa strona zaczê³a forsowaæ k³amliw¹ tezê, ¿e byli komunici w przesz³oci
to nawet nie byli komunistami, i ¿e takie okrelenia s¹ fa³szywe i z³oliwe.
Kim zatem byli?  pyta zdumiony takimi opiniami Tadeusz Kisielewski
i w odpowiedzi przytacza m.in. dziwaczne s³owa dawnego aparatczyka PZPR,
niebawem prezydenta RP, Aleksandra Kwaniewskiego: komunizm nie by³
ideologi¹, z któr¹ bym siê identyfikowa³, stanowi³ tylko oficjaln¹, obowi¹zuj¹c¹ doktrynê, a sam Kwaniewski poprzez sw¹ aktywnoæ mia³ rzekomo
jedynie szukaæ pragmatycznego ujcia dla swej energii, w takich warunkach, jakie by³y. Profesor Kisielewski uwa¿a³, tak jak wielu ludzi Sierpnia 80,
¿e w III RP ów Sierpieñ zosta³ zdradzony, a po-Sierpniowa formacja politycznie przegra³a. Jak potoczy siê sytuacja w Polsce?  pyta³ zatroskany
w 1994 r. w swoich Zapiskach... .
Czêæ odpowiedzi na powy¿sze pytanie Tadeusz Kisielewski zawar³
w opowieci o samym sobie, czyli wzmiankowanym Czasie przesz³ym teraniejszym. Czytelnicy znajd¹ tam m.in. odniesienia do Olsztyna i WSP z lat 90.,
oraz niektórych jego pracowników, a nawet publikacji Delegatury IPN Twarze olsztyñskiej bezpieki. Obszerne fragmenty Czasu przesz³ego teraniejszego
 z perspektywy dowiadczeñ samego Autora  w du¿ej czêci informuj¹, co
wydarzy³o siê w Polsce po 1994 r., omawiaj¹ przy tym fakty zupe³nie wie¿e,
bo dzie³o ukaza³o siê w 2009 r. Przyk³adem niech bêdzie obszerny fragment
powiêcony atakom na IPN i ksi¹¿kê autorstwa S³awomira Cenckiewicza
i Piotra Gontarczyka pt. SB a Lech Wa³êsa. Przyczynek do biografii. Profesor
sprawy i ludzi ujmowa³ niezwykle interesuj¹co, bo mia³ ku temu unikatowe
predyspozycje. W przypadku opracowania o Lechu Wa³êsie w kontekcie jego
kontaktów z SB wiedzia³ z pewnoci¹ trochê wiêcej od innych. S³awomir
Cenckiewicz cieszy³ siê wielk¹ przyjani¹ Profesora, miem twierdziæ,
a znam Cenckiewicza doæ dobrze, ¿e by³ Profesor jego powiernikiem, który
jako m³ody historyk, wiele Profesorowi zawdziêcza³. Doæ wspomnieæ, ¿e Profesor Kisielewski recenzowa³ do druku ksi¹¿kê Anna Solidarnoæ, pozycjê
potem ignorowan¹ przez elitê oko³owa³êsowskiego salonu, a te¿ z ramienia
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytu³ów Naukowych by³ recenzentem jego
rozprawy habilitacyjnej. Bêd¹c swego czasu cz³onkiem Rady do spraw Wsi
i Rolnictwa przy prezydencie Lechu Wa³êsie  mia³ Profesor Kisielewski kilka
rozmów ze zmar³ym ju¿ Andrzejem Zakrzewskim, autorem wietnej biografii
Wincentego Witosa, ale te¿ ministrem w kancelarii prezydenta Wa³êsy, który
 jak mówi³ by³y przewodnicz¹cy Solidarnoci  zajmowa³ siê u niego m.in.
dokumentami TW Bolka sprowadzonymi z UOP do pa³acu prezydenckiego,
których czêæ do dzi siê nie odnalaz³a Resztê polecam przeczytaæ.
Ka¿da ksi¹¿ka Profesora Tadeusza Kisielewskiego by³a naukowym wydarzeniem. Niestety, Profesor nic ju¿ nie napisze... Wielka to strata dla nauki
polskiej. Czeæ Jego pamiêci.
Piotr Kardela
(Olsztyn)
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O GEORGU STROBLU RAZ JESZCZE
W tomie XI coraz bardziej po¿ytecznego dla badañ historycznych rocznika Echa Przesz³oci ukaza³ siê cenny artyku³ na temat niemieckiego, czy
mo¿e raczej niemiecko-polskiego historyka Georga Waldemara Strobla i jego
badañ nad biografi¹ i twórczoci¹ Wincentego Pola (s. 341355). Autor artyku³u Adam Pol z Gliwic, zapewne kuzyn poety, przytoczy³ wiele cennych
informacji biobibliograficznych zarówno o Polupoecie, jak i o Strobluhistoryku. Nie pisa³ biogramu Strobla i nie analizowa³ ca³okszta³tu jego pucizny
naukowej, skupiaj¹c siê na szczegó³ach dotycz¹cych Pola, nie mo¿na mieæ
zatem do niego pretensji o pominiêcie niektórych innych aspektów badañ
historycznych tego ³odzianina z urodzenia, zwi¹zanego tak¿e epizodycznie
z Prusami Wschodnimi, co przypomnia³ w swoim czasie zas³u¿ony historyk
olsztyñski prof. Janusz Jasiñski. Niemniej, skoro ju¿ taki przyczynek do
biografii Strobla powsta³ i ukaza³ siê w Echach Przesz³oci, to warto wspomnieæ o jeszcze jednej wa¿nej dziedzinie jego badañ dotycz¹cych powi¹zañ
polskiego i niemieckiego, w du¿ym stopniu tak¿e rosyjskiego, ruchu robotniczego, uwieñczonych obszern¹, licz¹c¹ razem z indeksem ponad 750 stron
(drobn¹ czcionk¹, w ksi¹¿ce du¿ego formatu) monografi¹, wydan¹ w 1974 r.
w Wiesbaden nak³adem znanej oficyny Franza Steinera pt. Partia Ró¿y Luksemburg, Lenin i SPD1.
Jest to monografia w pe³ni naukowa, drobiazgowo analizuj¹ca relacje,
zw³aszcza ideowo-polityczne, zachodz¹ce na prze³omie XIX i XX w. miêdzy
SDKPiL, SPD i SDPRR. Dla mnie osobicie to praca tym bardziej zajmuj¹ca,
¿e zawiera nie tylko ok. 30 powo³añ na publikacje z mojego wczeniejszego
pimiennictwa, ale  co wa¿niejsze  ¿e opisuj¹c dok³adnie kontrowersje
w polskiej historiografii z lat 1960-1980 na temat oceny SDKPiL przyznaje
racjê tym ówczesnym historykom, a do nich mia³em czelnoæ zaliczaæ siê i ja,
którzy omielali siê w owych czasach podwa¿aæ dogmat a zarazem i mit
o rzekomej jednolitoci ca³ej SDKPiL z pogl¹dami Ró¿y Luksemburg i jej
zwolenników na temat has³a niepodleg³oci Polski i w ogóle rozumienia kwe1

Georg W. Strobel, Die Partei Rosa Luxemburgs, Lenin und die SPD. Der polnische
europäische internationalismus in der russichen Sozialdemokratie, Wiesbaden 1974, ss. 759.
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stii narodowej. Zwraca³a wtedy uwagê godna podziwu znajomoæ przez Strobla polskiego pimiennictwa na te tematy, a wykorzystywa³ nie tylko ksi¹¿ki
i artyku³y w periodykach naukowych, ale i drobne przyczynki w prasie.
Nale¿y ¿a³owaæ, ¿e ta monografia, prezentuj¹ca bardzo oryginalne pogl¹dy
na tradycje lewicy polskiej i na wa¿ny w¹tek wspó³pracy polsko-niemieckiej,
nie zosta³a w swoim czasie przet³umaczona z niemieckiego na jêzyk polski
i wydana u nas, pozostaj¹c w istocie nieznana szerszemu gronu nawet profesjonalnych historyków. St¹d potrzeba w moim odczuciu przypomnienia tego
w¹tku.
Jan Sobczak
(Olsztyn)

